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Kör utsattes
för experiment
Artisten framträder, publiken lyssnar
och klappar för att visa uppskattning.
Så ser de givna rollerna ut under en
konsert. Men vad händer om man
löser upp rollerna och om publiken
absolut inte gör som förväntat. Ändras
sången? Klangen? Kommunikationen?
Det har en tvärvetenskaplig grupp
på Pufendorfinstitutet studerat under
våren.

t

Ut på scen kommer de sex sångarna i a cappellagruppen Vocal Six. För en kort sekund blinkar
de till, ser förvånade ut. Publiken är borta.
Men sångarna finner sig snabbt, hittar publiken på balkongen ovanför scenen och riktar blickarna och den fortsatta sången dit. Det
märks att Vocal Six består av rutinerade artister
som vet hur man tar en scen i besittning.
Strax innan Vocal Six kommer ut på scen för
att uppträda den här andra gången, har publiken pratat sig samman om hur de skulle kunna
påverka konserten åt en annan riktning än under sextettens första ”normala” framträdande.
– Den ena delen av publiken skulle kunna
vara entusiastisk medan den andra delen spelar
helt likgiltig oavsett vad som händer på scenen,
är ett av förslagen.
– Det är ju fruktansvärt jobbigt att möta en
vägg av likgiltighet!
Överst vänster: Staffan Paulsson var nyfiken på hur publiken skulle bete sig och på vad
han och gruppen skulle utsättas för. Överst
mitten: Tommy Wallström i Vocal Six showar.
Överst höger: Vocal Six består av rutinerade
sångare som fann sig snabbt i de nya situationer
som publiken försatte gruppen i. Nederst vänster: Svårt att improvisera på begäran, tyckte
Stefan Högström. Stora bilden: Scenrum, publik och artister studeras i projektet Artistic Vocal and Choral Orders.
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Forskarna i Artistic Vocal
and Choral Orders, fr.v.
Viveka Lyberg Åhlander, Ursula Geisler, Sara
Wilén, Sverker Zadig,
Karin Johansson samt
Peter Roslund.

t

Publiken blir entusiastisk över att få hitta på fler utmaningar för Vocal Six. Gruppen försätts slutligen i flera oväntade situationer; förutom att publiken försvinner och
spelar likgiltig får gruppen också i uppgift
att improvisera en sång ”Vem kan segla
förutan vind” utanför sin annars väl inövade repertoar med låtar av BeeGees, Beach
Boys och Tom Jones och som de framför
med beatbox, stämmor och en stor portion
humor.
Improvisationsuppgiften tycker sångarna är svår, liksom den att gå från gruppens
normala underhållningsläge till att framföra
ett av sina shownummer i allvarlig tappning.

Efter varje experiment reflekterar artisterna över det som hänt och de sitter även
ner efter konserten och samtalar med publik och forskargrupp som alla är nyfikna
på hur Vocal Six upplevt situationen. Hur
kändes det när vi inte gav respons? Ändrades inte klangen lite grann när ni skulle
vara allvarliga?
Och Vocal Six delade med sig:
– Det här har vi inte varit med om tidigare, att publiken var borta, säger en av
sångarna.
– Vi råkar ju ibland ut för att publiken är
stenansikten, då jobbar man på ett tag men

sen släpper man om man inte får respons.
Vi har ju glädje av att vi är en grupp – vi kan
få stöd av varandra i oväntade situationer,
berättar en annan.
– Jag började svettas mer när vi skulle
sjunga allvarligt. Det var svårt, vi har ju ett
show mode som vi lätt kommer in i.
– Det var hemskt att improvisera. Det blir
lätt så pretentiöst och då låser det sig.
Det är forskargruppen Artistic Vocal
and Choral Orders som under våren undersökt publikens och artisternas roll i en
konsertsituation. Alla fem forskare i gruppen har olika kompetenser inom det vokala forskningsfältet såsom musikvetenskap,
logopedi, musikpedagogik och konstnärlig
gestaltning. De utgör också själva en del av
publiken och är med och styr publikens upplägg och frågor.
De tittar alla på olika delar av konsertsituationen och förutom Vocal Six, som stod för
projektets sista framträdande, har Operaimprovisatörerna samt Carolinae Damkör varit
inbjudna till forskargruppens experimentella workshops. Alla sessioner har filmats och
sessionerna analyseras både i stunden och
i efterhand.
Särskilt intressant blir det för forskargruppens Sara Wilén som själv är opera-

sångare och som förra gången deltog både
som forskare och artist genom att hon tillhör Operaimprovisatörerna.
– Vi är ju vana att improvisera men det var
spännande att se vad som hände när publiken klev upp på scen, säger hon.
Under två veckor ska nu filmmaterialet

sammanställas. Och det samlade arbetet
kommer att presenteras under ett körledarkonvent i oktober.
– Som Advanced Study Group har vi ju
inget krav på oss att komma fram med resultat, utan vi har använt våren till att ställa
frågor och samla på oss intressanta uppslag
som kan generera forskning, säger musikvetare Ursula Geisler.
Både hon och Sara Wilén är överens om
att det skulle vara roligt att arbeta vidare
med den här forskningen på något sätt.
– Det skulle vara oerhört spännande att
göra detta i ett större, offentligt sammanhang, säger Ursula Geisler.
– Och jag som konstnärlig forskare funderar på om jag kan använda metodiken
som en del av min disputation eller i ett slutseminarium, säger Sara Wilén.
Text: Anna Johansson
Foto: Gunnar Menander
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smakprov.
6 Samarbetet om lärarutbildning upplöses
Efter fyra år som gemensam anordnare av ämneslärarutbildningen
vid Campus Helsingborg upphör nu samarbetet mellan Lunds universitet och
Högskolan Kristianstad. Anledningen är främst det administrativa krångel som
samarbetet medfört. Nu överväger LU också att flytta utbildningen från Helsingborg till Lund.

10 Max IV klart för inflyttning
Om ett år invigs Max IV-laboratoriet, men redan nu är bygget klart för
inflyttning av forskare. Och det har det blivit till en kostnad på 15 procent under budgeten och tre månader före utsatt tid!

12 Hur kan forskarna påverka hållbarheten?
Hur kan forskarna bidra till en hållbar samhällsutveckling? Och hur når
de ut med sina forskningsresultat? Måste de bli aktivister, lobbyister, entreprenörer för att något ska hända? Följ med på LUM:s djupdykning i frågan!

39 Antihistamin mot bröstcancer?
Nya rön från LU tyder på att allergimedicinen antihistamin verkar minska dödligheten vid bröstcancer, en revolutionerande upptäckt om den stämmer. Resultaten ska nu följas upp på olika sätt.

ISSN: 1653-2295
Omslag: Bertil Björk, Charlotte Hagström
och Till Koglin. Foto: Gunnar Menander.
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Samarbetet kring
lärarutbildningen spricker
Administrativa problem har kantat samarbetet
mellan Lunds universitet och Högskolan Kristianstad
lärarutbildning. 2011 startade
Lunds universitet och Högskolan
Kristianstad en ämneslärarutbildning tillsammans. Tanken var att
Kristianstads pedagogiska kompetens skulle gifta sig med Lunds
ämneskunskaper. Det blev inte så.
Nu skiljs lärosätena åt – och kanske flyttar ämneslärarutbildningen
från Campus Helsingborg till Lund.

– Vi behöver fortfarande varandras kompetens, men vi ska inte dela myndighetsansvar, säger Bo-Anders Jönsson, rektorsråd i
utbildningsfrågor vid LU.
”Sveriges bästa lärarutbildning” skulle
ligga på Campus Helsingborg bland annat
eftersom man ville rekrytera från nordvästra
Skåne, där utbildningsnivån är lägre än i övriga Skåne. Dessutom ansågs Helsingborg
vara en någorlunda neutral placering.
Genom att lyfta fram sina olika kompe-

tenser hoppades Lund och Kristianstad på att
få en rad olika examenstillstånd godkända av
dåvarande Högskoleverket. Tillsammans ansökte man 46 olika examina, för både årskurs
7–9 och gymnasiet. Men besvikelsen blev
stor – bara drygt hälften godkändes. Kompetenserna fick inte läggas ihop. Det visade
sig vara omöjligt att dela på myndighetsansvaret, varje lärosäte fick söka på egna meriter utan att kunna räkna med den kompetens
som fanns vid det andra lärosätet.
Under de fyra år som ämneslärarutbildningen har varit igång har problem med
styrningen, ansvarsfördelningen och ad6

Det är möjligt att ämneslärarutbildningen flyttar från Campus Helsingborg till Lund. foto: christian koehn

Bo-Anders
Jönsson,
rektorsråd i
utbildnings
frågor vid LU.
foto: lena
jönsson

ministrationen kantat äktenskapet mellan
Kristianstad och Lund. Inom LU har den interna beslutsgången inte fungerat bra, där
NÄLU, Nämnden för lärarutbildning, har
haft ansvaret för kvalitén i utbildningen –
men inte för ekonomin. Under 2014 granskade en intern LU-revision lärarutbildningens organisation och kom fram till att den
ledde till en mycket tung arbetsbörda för
administratörerna.

– Administrationen blir aldrig billigare
eller bättre när olika LADOK-system, disciplinnämnder, registreringar och kursutvärderingar etc. måste jämkas samman, säger
Sinikka Neuhaus, utbildningschef för lärarutbildningen.
Som en följd av internrevisionens gransk-

ning gjordes ytterligare en utredning som
rekommenderade en skilsmässa för att slippa dela myndighetsansvaret. Och om alla
studenter registreras på Lunds universitet
trollas många administrativa problem bort.
Idag finns inget beslut om en formell skilsmässa, men avtalet mellan lärosätena löper
ut i april 2016. Troligen kommer bodelningen att starta tidigare, om parterna är överens.
– Jag tror att det som sker nu kommer
att bli bra. Vi riktar in oss på fortsatt samverkan. Att inte ha delat ansvar kommer
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Linnéa Bäckström, ordför
ande i utbildningsvetenskapliga
studentrådet.

leda till att saker och ting inte faller mellan
stolar. De studenter som går utbildningen
nu kommer inte märka av det, förutom att
administrationen runt kurserna blir mindre
tungrodd för dem, säger Henrik Svensson,
sektionschef för Lärande och miljö på Högskolan Kristianstad.
Han påpekar dock att det finns en oro
bland lärarna för vad som kommer hända
med tjänsterna, om LU nu blir beställar
organisation och i vissa fall väljer att rekrytera inom LU istället för från Kristianstad.
– I vissa ämnen har det arbetats mycket
hårt för att få till ett bra samarbete och där
är jag övertygad om att vi har gjort det bättre tillsammans än var och en för sig. I andra
ämnen har frågan om examensrättigheter
tyvärr slagit in en effektiv split, säger Henrik Svensson.
I fortsättningen kommer samverkan mellan Lärosäten Syd att hamna i fokus, för att
regionen gemensamt ska lyckas utbilda de
lärare som skolorna skriker efter. I små ämnen som till exempel fysik, kemi och moderna språk kan man då skapa en gemensam
grupp i Skåne, så att man kan få större lärarstudentgrupper och nå en kritisk massa.
Men var ska lärarutbildningen ligga?
Om Lunds universitet ska driva utbildningen
själv vill man att den ska placeras i Lund istället för på Campus. Det hänger samman med
flera utredningar och diskussioner som pekar på att det vore bra för Lunds universitet
att kraftsamla på ett ställe, nära sina ämnen
och sin forskning. Det hänger också ihop
med utvecklandet av högskolepedagogiska
kurser och e-lärande, där Lunds universitet
strävar efter att använda sig allt mer av de
digitala möjligheter som finns idag.
LUM nr 5 | 2015

– Det kan man göra genom att placera
den utbildningsvetenskapliga institutionen
i Lund. Idag organiserar den ämneslärarutbildningen och den har föreslagits härbärgera den nya avdelningen för högskolepedagogisk utveckling AHU, som ersätter CED
och som troligen får ett ansvar för att samordna högskolepedagogisk utveckling och
e-lärande, säger Bo-Anders Jönsson.
Och nu ska det alltså letas lokaler i Lund

till lärarstudenterna, som för närvarande är
cirka 350. När studenterna har varit missnöjda med undervisning eller papperskrångel
vänder de sig ofta till Linnéa Bäckström,
som är ordförande i utbildningsvetenskapliga studentrådet. Hon tror också att det
kommer bli enklare om bara Lund blir huvudman.
– Men om det blir en flytt så finns det två
läger bland studenterna. De som har flyttat till Helsingborg och byggt upp ett nytt
liv kommer bli besvikna, många har skaffat
nya bästa vänner via det aktiva studentlivet
som Campus håller igång. Men de som redan bor i Lund blir nog nöjda.
Lärare, framförallt från Kristianstad, har
tyckt att pendlingen blivit tung – två timmar enkel väg. Ekonomin har hela tiden varit
problematisk för ämneslärarutbildningen.
Till att börja med finansierades den av myndighetskapital, men nu vet man inte längre
hur lärarutbildningen ska betalas när det tar
slut. LU har fått utbildningsplatser från regeringen och Bo-Anders Jönsson tycker att
mycket talar för att det kommer mera kommande år i den satsning som regeringen gör
på breddad rekrytering.
Men för att fakulteterna bättre ska acceptera ämneslärarutbildningen menar han
att pengarna måste börja fördelas via antalet helårsstudenter, inte som idag: att undervisningstid beställs från olika ämnen/ämnesinstitutioner.
– Vi måste skapa en högkvalitativ lärarutbildning i Lund, där fakulteterna är mer
involverade. Vi ska konkretisera hur man
utbildar lärare för det globala och digitala klassrummet, säger Bo-Anders Jönsson.
Jenny Loftrup

UB behöver mer pengar
till pliktexemplaret
bibliotek. Lunds universitet får inte skälig ersättning av staten för pliktexemplaret, dvs, den lagstadgade hanteringen av
alla böcker som trycks i Sverige. Därför
äskar nu universitetsledningen 22 miljoner hos regeringen för detta ändamål.

LU arbetar för att få fler
sydkoreanska studenter
studentutbyte. Eva Wiberg har varit i
Sydkorea tillsammans med andra svenska lärosäten för att diskutera forskning
och utbildning med koreanska kollegor,
men också för att träffa såväl alumner
som blivande studenter. Sydkorea är ett
av de länder som har flest studerande
i andra länder, men relativt få av dessa
kommer till Sverige.

Beröm för strategiska
forskningsmiljöer
forskning. Utvärderingen av landets
alla strategiska forskningsområden
(SFO) i Sverige är klar. LU är verksamt
i tolv av de finansierade projekten
som löper under 2009–2015 och står
som huvudman för nio av dem. LU har
generellt fått bra omdömen i utvärderingen. Universitetets nanoforskning får
betyget ”excellent” enligt alla tre betygskriterier. Även områdena diabetes,
neuro, Mellanöstern och biodiversitet
och ekosystemtjänster har fått höga
betyg. Diabetesmiljön Exodiab var för
övrigt den enda SFO i landet som fick
full pott av de externa experterna vid
utvärderingen.

Studenter och ledning
eniga om utmaningar
studentfrågor. Studentinflytande,
studieplatser, bostadsbrist och problem
med mångfald var några av de punkter
som LUS:s ordförande Oskar Styf tog
upp under den traditionsenliga rektorsuppvaktningen i maj. Torbjörn von
Schantz håller med och menar att det
råder stor överensstämmelse om vad
man vill uppnå.
7
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Värdefullt LERU-samarbete
ger bättre ingångar till EU
Internationell samverkan. LERU-

träffarna för dekaner är prioriterade
hos samhällsvetare och jurister. För
samhällsvetarna har träffarna gett
nya ingångar till EU, för juristerna
ett doktorandutbyte med andra
prestigefulla LERU-universitet.
Det berättar Ann-Katrin Bäcklund, samhällsvetardekan sedan
drygt sex år, och Mia Rönnmar, ny
juristdekan. LUM förde samman
dem för ett samtal om LERU.
Ann-Katrin Bäcklund har i flera år deltagit i
LERU:s arbetsgrupp för samhällsvetenskap
och humaniora (SSH) – i början ett ganska
stort och löst sammansatt forum, men med
stor betydelse under Bolognaprocessen som
jämnade vägen för studenter att studera i
hela Europa.
– I dag är vi en mindre och mer effektiv
LERU-community med fasta representanter
som träffas ett par gånger per år. Vi har blivit mer av en lobbygrupp och vid träffarna
deltar ofta någon strategiskt inbjuden representant från EU:s forskningsdirektorat,
som berättar om Horizon 2020, ger bak-

LERU
Universitetsnätverket LERU – League
of European Research Universities bildades för tretton år sedan som en
lobby- och påverkansorganisation.
Sekretariatet sitter i Leuven, ett par mil
från EU-högkvarterat i Bryssel. Medlemmar är förutom Lunds universitet,
tjugo andra framstående europeiska
forskningsuniversitet, bland andra
Cambridge och Oxford. Den årliga medlemsavgiften är drygt 300.000 kronor.

8

Samhällsvetardekanen Ann-Katrin Bäcklund och juristdekanen Mia Rönnmar tycker att det
finns mycket att vinna på att engagera sig i LERU-samarbetet.

grunder till vad som är på gång i Bryssel etc.
Resultatet blir inte sällan olika ”communications” från SSH-communityn till EUkommissionen, dvs. ganska omfångsrika
och initierade papers där forskare vid de olika LERU-universiteten redogör för hur deras forskningsfält kan bidra till att lösa olika
samhällsproblem som EU prioriterar.
och humaniora
trodde först inte att deras ämnen ens skulle
finnas med och deras forskare ha rätt att
söka medel i EU:s stora satsning Horizon
2020, som ersatte de tidigare ramprogrammen. Men så blev det i alla fall.
– Att sedan fonden för samhällsvetenSamhällsvetenskap

skap och humaniora minskat drastiskt är
en annan sak, men den kunde utan LERUgruppens påtryckningar ha försvunnit helt
och hållet, menar Ann-Katrin Bäcklund.
Det är väl investerad tid att delta i ett
möte med SSH-communityn, anser hon.
– Ett möte på t.ex. universitetet i Edinburgh i fem timmar och med påföljande
middag ger en överblick över europeisk
forskningspolitik som man knappast kan
läsa sig till.
De informellt förmedlade kunskaper-

na är viktiga för att tidigt fånga upp signalerna och förstå vilka förändringar som är på
gång. Närvaron i Bryssel och kontakten med
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Ann-Katrin Bäcklund har alltså som

En styrka med LERU är att man tar hel-

hetsgreppet och arbetar med både utbildning och forskning och hur de samordnas,
fortsätter hon. LERU har grupper som arbetar med forskningsanknuten utbildning,
LUM nr 5 | 2015

Gunilla Westergren-Thorsson,
dekan för Medicinska fakulteten
Bör man som dekan engagera sig i
universitetsnätverket LERU?
– Kanske inte nödvändigtvis dekanus men
med fördel personer som har specifika frågor
som kan drivas inom nätverket. Medicinska
fakulteten har engagerat sig i det universitetsgemensamma U21 nätverket som har en
egen grupp för de medicinska fakulteterna;
U21 Health Science Group. Vi har årliga möten då vi träffar kollegor inom
nätverket. Gruppen är ett viktigt organ för oss för att “benchmarka”
internationell utbildning och forskning vid andra medicinska fakulteter
samt deras samspel med sjukvården. Inom LERU finns inte motsvarande
subgrupp vilket gör det svårare att uppmuntra till engagemang. Närheten
till disciplin är viktig.

Är du själv engagerad på något vis?
– Fakultetsledningen har olika uppdrag. Vi har en internationellt ansvarig
vice-dekan, Cecilia Lundberg, som är mycket engagerad i U21.

Olov Sterner, dekan
för Naturvetenskapliga fakulteten:

foto: mats nygren

dekan kunnat följa LERU:s utveckling under
flera år medan Mia Rönnmars erfarenheter
av europeiskt samarbete varit på forskar
nivå. Hon har av sin företrädare på dekanposten, Christina Moëll, dock förstått att
träffarna för juristdekaner varit meningsfulla.
– LERU har en arbetsgrupp för jurist
dekaner som funnits i ett par år. Träffarna
har också gett konkreta resultat som t.ex.
det doktorandutbyte som startat nu i vår.
Vi har skickat iväg tre doktorander till Leiden och University College London och ska
själva ta emot ett par. En stor fördel är att
det mesta dessutom administreras via LERUsekretariatet, berättar Mia Rönnmar.
Själv ser hon fram emot att lära känna
sina europeiska kolleger. Som professor i arbetsrätt är hon dessutom intresserad och
imponerad av det arbete som läggs ner i andra arbetsgrupper inom LERU, t.ex. när det
gäller personal- och karriärfrågor.
– Mycket värdefullt tas fram av LERU:s
administrativa grupper – t.ex. rapporten om
tenure track som beskriver karriärsystem
på medlemsuniversiteten. Den hade varit
mycket svår att få fram på egen hand. Men
det är viktigt att dessa olika arbetsgruppers
resultat sprids bättre och mer riktat inom
universitetet, anser Mia Rönnmar.

Dekanröster om LERU
foto: charlotte carlberg bärg

forskningshandläggarna är också viktig för
att få forskningsmedel och komma med i
projekt, och här är LERU en viktig hjälp.
Lunds universitets avdelning för Forskningsservice ger kompetent stöd till forskare som söker EU-medel, menar dekanerna, men avdelningen är betydligt mindre än
motsvarande på universitet i Holland och
England, vars forskare också ”cashar in” relativt sett mer pengar från EU.
– Men detta är ett mönster som sattes
långt före LERU och också beror på att Holland och England ligger närmare Bryssel, påpekar Ann-Katrin Bäcklund.

Bör man som dekan engagera sig i
universitetsnätverket LERU?
– Ja, det bör man, eftersom LERU förmår
påverka på EU-nivå. När en fråga drivs
av LERU reagerar både kommission och
näringsliv, och reella förändringar kan
åstadkommas. Ett exempel är utlysningar
i de EU-gemensamma forskningsanslagen
inom Horizon 2020.

Är du själv engagerad på något vis?
– Dekanerna vid LERUs naturvetenskapliga fakulteter bildade 2014 en
arbetsgrupp som träffas var sjätte månad. Det har gett mig mycket att
få ventilera mina problem med mina kollegor och få klart för mig hur liknande problem hanterats vid andra universitet.

internationalisering och andra utmaningar
som medlemsuniversiteten har gemensamt.
– Vi jurister samarbetar med forskarkolleger vid många europeiska universitet, konstaterar Mia Rönnmar också.
– Forskarnätverk byggs underifrån, medan LERU är ett top down-nätverk. Genom
att det täcker in andra områden och aspek-

ter tror jag LERU kan förstärka den organiska forskarsamverkan vi redan har med andra
universitet. Dessutom har ju LERU-universiteten mycket framstående juridiska fakulteter, och det gör nätverket intressant för oss.
Text: BRITTA COLLBERG
foto: gunnar menander
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aktuellt.

Dags för forskarna
att installera sig på Max IV
infrastruktur. – Det känns fan-

tastiskt. En milstolpe, sa professor
Mikael Eriksson från åskådarplats,
när Max IV:s nya lokaler invigdes på
Brunnshög i början av juni.
Den här dagen var byggherrarnas. Ulrika Hallengren, VD på det
ansvariga fastighetsbolaget, lämnade först symboliskt över nyckeln
till rektor Torbjörn von Schantz som
sedan lämnade den vidare till Christoph Quitmann, direktör för Max
IV-laboratoriet.
Det var många som samlats till invigningsceremonin som även innehöll en rundvandring
på anläggningen ner i den stora ringen som
ligger nästan som ett rymdskepp alldeles vid
motorvägen. Till ringen hör också ett vitt
kontorshus med balkonger även mot innergården som i storlek är jämförbar med Mårtenstorget. Mitt på gården finns en ”lekplats” för forskarna – med gungsoffor, och

Max IV:s direktör
Christoph Quitmann
tar emot en symbolisk nyckel till Max IV
från rektor Torbjörn
von Schantz.

en bana som löper som en labyrint mellan
de än så länge unga och nyplanterade träden. Utsikten inifrån kontorshuset sträcker
sig från Öresundsbron i söder och bort mot
Eslöv i norr.
Hela anläggningen är på 50.000 kvadratmeter och består av linjäracceleratorer,
lagringsringar, kontorsbyggnaden och utomhusmiljöerna. Bygget startade 2010 och

har redan fått flera priser och utmärkelser
för bland annat miljö och hållbarhet. Nu blir
den en arbetsplats för Max IV:s personal och
tekniken. Runt 240 personer kommer att arbeta på anläggningen som kommer att kunna ta emot runt 2.000 forskare om året från
hela världen. Den tekniska delen, dvs. själva
synkrotronljuset släpps på om ett år, den 21
juni 2016 då alltså hela anläggningen invigs.
Det var en nöjd rektor som i sitt tacktal

Mikael Eriksson, konstruktören
bakom Max IV, är glad över att
själva lokalerna nu står färdiga.
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till alla inblandade konstaterade att man
blivit klar tre månader före utsatt tid till en
kostnad på 15 procent under budgeten.
– Nu är det vårt ansvar att fylla anläggningen med spjutspetsforskning och se till
att leverera världsledande forskning under
många år framöver, sa han och lämnade över
till Max IV:s direktör Christoph Quitmann.
Han förklarade Max IV:s framgångssaga
med att man måste vara förberedd, våga
vara innovativ, ha tur och arbeta hårt. När
det gällde den innovativa delen så hänvisade Christoph Quitmann till Mikael Eriksson
som med sina okonventionella lösningar och
innovativa förmåga möjliggjort utvecklingen av tekniken runt synkrotronljuset i Lund.
Text: Maria Lindh
Foto: Gunnar Menander

												

LUM nr 5 | 2015

Caroline Linninge tar sig en tur genom tarmen, spanar in levern och gallblåsan....

Res genom kroppen
i Vattenhallen!
populärvetenskap. Tänk om man

kunde bli en mini-människa som
gjorde en upptäcktsfärd i kroppen.
Se på när maten slank ner genom
svalget, plumsade ner i magsäcken
och sedan skvalpade vidare i tarmsystemet.
Snart kan detta bli verklighet.
Eller nja, nästan i alla fall.
I universitetets eget science center, Vattenhallen, bygger man nu för fullt på en ny utställning, ”Från mun till anus”. Besöket börjar – så klart – i munhålan. Därefter väntar en
slingrande färd genom trånga halsmuskler,
fladdrande tarmludd, blinkande kärl och en
rad andra organ till den slutliga sortin genom ändtarm och anus.
Syftet är inte bara att bjuda på en invärtes science fiction-upplevelse. Under resans
gång ska besökarna också lära sig hur kroppen påverkas av maten vi stoppar i oss. Före
nedstigningen i kroppsriket får man plocka
med sig en av fyra maträtter; pizza, falafel,
yoghurt med knäckemacka eller smågodis.
Rättens fett-, protein- och kolhydratmolekyLUM nr 5 | 2015

ler bryts sedan ned med hjälp av olika nycklar, exempelvis ett enzym, som man får om
man lyckas lösa den tilldelade uppgiften.
Annars riskerar man att fastna i levern eller gallblåsan…
– Många människor har en osund relation till mat och sin kropp. Det handlar bland
annat både om över- och undervikt, säger
Caroline Linninge, livsmedelsforskare vid
LTH som initierat utställningen tillsammans
med Elin Östman, forskare vid Centrum för
preventiv livsmedelsforskning.
På ett annorlunda sätt ville de därför

berätta hur man kan påverka hälsan med
mat. De var båda ense om att utställningen
skulle vara interaktiv, rolig och inte komma
med några pekpinnar.
– Det pedagogiska värdet ökar helt klart
då, tror vi. Vi vill skapa kunskap, reflektion
och diskussion, säger hon.
Utställningen har designats och byggts
av Mirjam Mitternacht, industridesigner. I
mitten av oktober invigs utställningen.
Text: Kristina Lindgärde
Foto: Gunnar Menander

... och tar sig en titt på luftstrupen.
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TEMA Hållbarhet

Forskning ska bidra till en hållbar samhälls
utveckling. Det är ett allt vanligare villkor när
forskningsfinansiärer fördelar anslag. Ändå
rullar mycket på i gamla hjulspår. Trots
att tekniken finns för en grön
omställning så blir jorden allt
varmare.
Hur åstadkommer vi
förändring? Är det bara
politikernas ansvar? Eller
måste forskarna lämna sin
akademiska bekvämlighetszon och bli aktivister,
lobbyister, entreprenörer
för att något ska hända?
LUM har mött
teoretiker och praktiker
i samtal om tillväxt och
”nedväxling”, om den
försummade tredje uppgiften
och om vikten av att träna för
att inte bli lurad av den mänskliga
stenåldersinstinkten.

Dags att handla
– men för vem?
12
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Hållbar familjevardag

Miljömedvetna familjen:

Individen gör skillnad, även om
strukturerna styr. Individer som
föregår med gott exempel bidrar
till att förändra normer och sätter
press på politikerna. Det är de ense
om – sexbarnsmamman Johanna
Bristulf och professorn i hållbar
konsumtion Oksana Mont.
LUM träffar dem i bostadsområdet Djingis Khan i Lund – ett område där man delar varor och tjänster
för att minska sin konsumtion.
En kylslagen majkväll tar Johanna Bristulf,
högstadielärare och sexbarnsmamma, emot

i sitt ombonade kök. Hon bor tillsammans
med fyra hemmavarande barn. Medan barnen kommer hem från skolan eller försvinner iväg på aktiviteter bjuder hon på kaffe
med smörgås.
Johanna har många tankar kring hur

man ska leva hållbart, men vill inte framhålla
sig själv som ett exempel. Visserligen köper
hon ekologiskt, återanvänder och semestrar
i Sverige, men hon tar bilen till jobbet i Lomma, annars hade inte vardagen gått ihop.
Hon hade gärna kört hybridbil men dessa
är dyra och fortfarande en ouppnåelig lyx
för en ensamstående förälder med lärarlön.

– Men inom Lund cyklar jag alltid och
det har jag även uppfostrat mina barn till
att göra, kompenserar hon.
Johanna Bristulf bor alltså i Djingis Khan
i östra Lund – ett område som blivit mycket
populärt bland lundabor som vill försöka leva
socialt och ekologiskt hållbart. Gårdarna är
byggda i cirklar. Alla verkar känna alla och
Johanna Bristulf berättar att det är en fantastisk uppväxtmiljö, trygg och med många
sociala aktiviteter. Den goda grannkontakten underlättar också minskad konsumtion
genom att man delar varor och tjänster med
varandra; på torsdagar kan man byta till sig
nya kläder i områdets gemensamhetslokal,

t

Lättare leva hållbart
om man delar varor och tjänster

Sexbarnsmamman Johanna
Bristulf med döttrarna Ebba
Rodriguez Bristulf och Elvira
Rodriguez Bristulf. De gör
sitt bästa för att leva miljömedvetet.

LUM nr 5 | 2015
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Johanna Bristulf och Oksana Mont är ense om att de individuella initiativen är mycket viktiga, trots att det krävs politiska beslut för att
genomföra riktigt stora förändringar.

och andra varor och tjänster byts flitigt via
områdets Facebooksida.
– Ett tag försökte man sig till och med på
att införa en egen valuta, en Djingel, berättar Johanna Bristulf.
Hållbarhetsforskaren Oksana Mont
borde gilla vad hon hör. Hon menar nämligen att den så kallade delandeekonomin är
en viktig del i omställningen till ett mer koldioxidsnålt samhälle.
– Alla borde ställa sig frågan om de verkligen behöver köpa en viss vara eller om de
kan skaffa den på annat sätt.
Hon får medhåll av Johanna Bristulf som
upprörs av slit och slängsamhället och vad
hon tycker är visionslösa politiker.
– Jag såg precis en dokumentär om hur
kinesiska politiker planerar för ett hållbart
samhälle med framtidens generationers
bästa för ögonen. Här ser politiker inte längre än till nästa val, säger Johanna Bristulf och
sätter fingret på ett av miljöpolitikens dilemman: att ingen vill fatta beslut som påverkar
vår bekvämlighet negativt.
Oksana Mont säger att det är viktigt hur
forskare ramar in sina budskap – istället för
att tjata om minskad konsumtion och spartansk livsföring kanske man ska fokusera på
minskad stress och ökad livskvalité.

14

Mycket av den forskning som görs på
Internationella miljöinstitutet, där Oksana
Mont jobbar, riktar sig till politiker och man
lägger stor vikt vid att verkligen nå ut. Till exempel lämnar man aldrig ifrån sig rapporter
som inte har kortfattade sammanfattningar i punktform. Hellre riskerar man förenklingar än att politikerna inte tar till sig forskningsrönen. För det är på politisk nivå som
det mesta av miljöarbetet måste göras. Det
visar Oksana Monts forskning.

Oksana Mont menar att politiker har
mycket att lära av de privata företagen.
– Inom näringslivet testar man och utvärderar ständigt nya idéer för att komma
på smartare produkter och lösningar. Detta
borde man göra mycket mer inom politiken,
tycker Oksana Mont.
Trängselskatten i Stockholm är ett exempel i rätt riktning, tycker hon. Skatten var till
en början mycket impopulär men efter en
testperiod, när folk hade sett att det faktiskt

”Människor som själva lever ekologiskt
och hållbart ställer krav på politikerna och
bidrar till att förändra samhällets normer.”
– Ungefär 60–70 procent av vår livsstil
beror på yttre omständigheter som vi som
privatpersoner har svårt att påverka, säger
hon. Visst har människor ett ansvar själva,
men vi har också en massa annat att tänka
på och vi gör gärna som vi alltid har gjort.
Eftersom vårt beteende är byggt på rutiner är det viktigt att vi får hjälp med att
ändra det så att det blir mer miljövänligt.
För vi vill i allmänhet vara miljövänliga. Hela
85 procent av Sveriges befolkning anser sig
vara miljömedveten.

inte blev så besvärligt, blev man allt mer positivt inställd.
Bland forskare talas det idag om nudging
och med det menar man att puffa konsumenten i en grönare riktning. Exempel på
detta är kök och restauranger där man börjat servera mat på mindre tallrikar för att
minska svinnet, eller när butiker placerar
miljömärkta varor i ögonhöjd för att påverka konsumenternas val.
Efter en stunds samtal kring köksbordet
tar vi en promenad bort till områdets od-
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Hållbar familjevardag
lingslotter där Johanna Bristulf odlar bland
annat spenat och lök.
Men spelar det verkligen någon roll att
man försöker leva hållbart genom att konsumera ekologiskt och ägna sig åt byteshandel när det i själva verket är de större och
strukturella förändringarna som gör skillnad? undrar LUM:s reporter.
För såväl Johanna Bristulf som forska-

ren Oksana Mont är svaret självklart: Även
om det krävs politiska beslut för att kunna
genomföra verkligt stora förändringar så är
de individuella initiativen mycket viktiga.
– Människor som själva lever ekologiskt
och hållbart ställer krav på politikerna och
bidrar till att förändra samhällets normer,
säger Oksana Mont.
På frågan om forskare kanske borde bli
politiker för att få större genomslag svarar
Johanna Bristulf nej.
– Det hade gjort att man börjat ifrågasätta deras trovärdighet. Däremot ska de se
till att sprida sin kunskap och ge underlag till
aktivister, politiker och journalister.
text: Ulrik a Oredsson
foto: gunnar menander

Döttrarnas bästa hållbarhetstips
Spotta inte ut tuggummi!
Elvira Rodriguez Bristulf, 10 år:
– Säga till folk som skräpar ner. Inte spotta ut tug�gummi på marken.
– När jag blir stor ska jag bara använda bil till att
köra till jobbet, inte annars och bara om jag inte kan
åka dit på annat sätt.
Elvira är med i miljörådet på sin skola. Med miljörådet har hon besökt ekologiska odlingar och eleverna
har egna odlingar på skolgården. Hon har också varit
med om att se till att skolan har fått grön flagg.
– Det får man bara om alla sopsorterar. Slarvar
man blir man av med flaggan igen.

Var vegan när det går!
Ebba Rodriguez Bristulf, 20 år:
– Bli vegan eftersom köttproduktion är en så stor belastning på klimatet. Jag är inte vegan men funderar
på att bli det av miljöskäl. Det verkar vara komplicerat särskilt när man inte har eget hushåll. För att det
ska bli enklare kan man bli vegan när det är möjligt.
– Försök att läsa på och bli medveten! När jag var
11–12 såg jag filmen ”En obekväm sanning”. Den var
en ögonöppnare för mig.

Bilpooler frigör parkeringsytor till annat
Helsingborg växer både vad
gäller människor och bilar. De
senaste tio åren har antalet bilar
ökat med 7000. Genom ett samarbete med Lundaforskare ska
man nu förtäta staden utan att
de gröna ytorna försvinner. Men
då kan inte alla hushåll ha bil…
Jämfört med Tyskland och Österrike har
Sverige få bilpooler och vårt delningssystem är inte särskilt utvecklat.
– Bland svenska bilpooler är det vanligt med ca fem användare per bil. Andra länder har ett snitt på mellan 10–18
personer, säger doktoranden Michael
Johansson som driver ett bilpoolsprojekt
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med Helsingborgs stad tillsammans med sin
handledare Torleif Bramryd vid Institutionen för Service Management.
Ett sätt att öka användningen av bilpooler är att ändra de kommunala parkeringsnormerna. I dag kräver de flesta kommuner
att det ska finnas en p-plats per hushåll.
– Det innebär stora ytor för den som
bygger en fastighet med många lägenheter, säger Michael Johansson. Om byggherrarna istället börjar satsa på fastigheter där
bilpool tillsammans med tillgänglig kollektivtrafik ingår som extra service åt de boende skulle det krävas mindre mark.
Miljövinsterna blir dubbla; bilanvändningen minskar och stadens gröna ytor och
lungor bevaras.

Det optimala vore så klart att förtätning sker på befintliga parkeringsplatser
istället för på grönytor, menar Michael
Johansson. Men p-platser eller den upplevda bristen på dem väcker starka känslor. Därför gäller att planera så att medborgarnas transporter kan fungera ändå.
Malmö har kommit längst i Sverige
med bilpooler, säger Michael Johansson.
Där har just påverkan på kommunens
parkeringsnorm varit en framgångsfaktor. När bilpoolerna väl börjat etablera sig
brukar spridningen gå snabbare. Allt enligt principen ”det som funkar för grannen kan funka för mig”.
ULRIKA OREDSSON
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Hållbar påverkan

Sociologen:

Kompisar inspirerar mer
än påbud uppifrån
Vår vilja att passa in i ett socialt
sammanhang är den viktigaste drivkraften i allt vi gör, det gäller också
omställning till en hållbar livsstil,
menar sociologiprofessorn Mikael
Klintman.
Statliga direktiv som vädjar till vårt
dåliga samvete fungerar inte så bra?
– Nej, det är grannar, kollegor, lärare eller
skolkamrater som påverkar oss mest. Ser
du att din granne har bytt ut sitt energisystem mot ett mer miljövänligt alternativ så är
chansen stor att du själv börjar fundera i de
banorna. På samma sätt kommer resorna
att minska om det plötsligt anses vulgärt
att flyga utomlands fem gånger om året.
Du föreläser ofta för miljöorganisa
tioner. Vad brukar du råda dem till?
– Bland annat att försöka rida på framgångsvågor. Sedan 2006 har t.ex. bil
användningen minskat men det beror varken på den ekonomiska krisen eller på vårt

Sociologiprofessorn
Mikael
Klintman.
foto: kennet
ruona

världssamvete, utan på att internet gett oss
enklare sätt att kommunicera, att man tar
körkort senare och att det är trendigare att
cykla till jobbet än att ta bilen.
Hur kan miljörörelsen agera konkret?
– Miljörörelsen gör redan ett jättejobb, t.ex.
genom att arbeta med miljöcertifiering,
miljöstandarder, trycka på beslutsfattare och
opinionsbilda. De kan dock arbeta mer aktivt med att påverka på skolor och på arbetsplatser. Tävlingar på arbetsplatsen om vilken
avdelning som är mest miljösund är ett sätt.
Försökshushåll där man testar olika miljövänliga lösningar skulle man också kunna pröva.

Miljörörelsen kan också lära av dem
som arbetar med marknadsföring?
– Ja, det gäller att vara proffsig för att hitta
argument som biter. Hoppet för miljökampen är ofta att miljöfrågor kan gå hand i
hand med andra, ofta mer motiverande faktorer. I städer hör målen om förbättrad luftkvalitet, estetik, trafiksäkerhet, och medborgarnas kondition ihop. Protester mot
bildominansen i städer skulle kunna förstärkas om man bygger dem på exempelvis
gemenskap och lokal identitet.Hur sådana
argument kan presenteras och användas vet
marknadsförarna en hel del om.
Några av miljörörelsens metoder är
mindre lyckade tycker du?
– Man ska akta sig för att göra folk uppgivna. Att prata om ekologiska fotavtryck
fungerar exempelvis bara om man jämför
med en person i samma land eller stad. Då
kan det sporra och ge positiva effekter. Om
man däremot jämför fotavtrycken från en
svensk med en indier blir skillnaden för stor.
– Samma sak gäller en del appar där
man ska mata in sina uppgifter för att se
hur många jordklot som behövs om alla har
den levnadsstandard man själv har. De skapar bara uppgivenhet eftersom vilka uppgifter man än matar in så räcker det inte
med ett enda jordklot enligt de här apparna.
ULRIKA OREDSSON

Lobbyisten: – Jag blir politikernas hjälparkille

Naturskyddsföreningens ordförande Svante Axelsson.
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Det händer något
när man kommer
i rörelse. Först då
kan våra bilder av framtiden
ändras, vår fantasi räcker inte
till annars. Om jag ska få med
mina barn på fjällvandring kan
jag inte säga: Ska vi gå 15 mil
i fjällen i sommar?” Då skapar
jag bara bilder av renskav och
skoskav. Istället måste jag säga:
”Ska vi ta nattåget till Åre?”, för
det vet jag att de gillar. Och sen,

när vi stigit av på perrongen;
”Ser ni den där stugan uppe på
berget, ska vi kolla in den?”
På liknande sätt är det med
klimatomställningen. Det är
svårt att få med sig folk om jag
bara säger: ”till år 2030 måste
vi nolla koldioxid-utsläppen”.
Skapar vi istället delmål får vi
smak på förändringsresan.
Om jag ska få med mig politiker måste jag bli deras hjälparkille och inte deras kravkille.

För svenska politiker är jobben
den viktigaste frågan. Så när
Stefan Löfven ringer måste jag
ge förslag som skapar jobb och
pengar och samtidigt bidrar till
klimatomställningen.”
Sagt av Naturskyddsföreningens ordförande Svante Axelsson
när han föreläste för LTH-studenter i industriell ekonomi och ekosystemteknik om utmaningen att
kommunicera klimatomställningen.
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Evolutionsbiologen:

– Hållbarhet får inte bli
för jobbigt för egna gruppen
Vi har en tendens att gynna oss
själva och den egna gruppen. Dessutom undervärderar vi risker som
ligger i framtiden.
LUM har pratat med evolutionsbiologen Jessica Abbott om människans förmåga – och oförmåga – att
hantera globala utmaningar.
– Jämför vi med de andra människoaporna,
som schimpanser och gorillor, är vi skickliga
på att lösa konflikter. Vi kan sätta våra egna
privata intressen åt sidan för gruppens bästa, säger Jessica Abbott, evolutionsbiolog
vid Lunds universitet.
Våra hjärnor är designade och supertrimmade för samarbete inom den egna gruppen, menar Jessica Abbott. Vi har en tendens
att gynna familj och vänner. Automatiskt favoriserar vi de som står oss närmast.
– Det är ingen slump att det finns en
massa lagar för att undvika nepotism, säger hon.

Vi vill helst samarbeta med den egna gruppen, som familjen. foto: shutterstock

För att lyckas hantera våra globala ut-

maningar gäller det att samarbeta, inte bara
inom den egna gruppen, utan också mellan grupper med olika intressen. Och det är
här som en av de stora utmaningarna ligger,
menar Jessica Abbott. Visst kan vi använda
vårt rationella tänkande för att hitta kompromisser. Men om jag ska köpa ”dealen”
får den aldrig bli för dålig för mig och den
egna gruppen.
– Åtgärderna måste vara så smärtfria
som möjligt. Det får inte bli för jobbigt för
mig och den egna gruppen.
Idag kan vi som individer såklart ingå i
flera grupper som vi känner mer eller mindre starkt för. Men hur skapar vi tillhörighet
LUM nr 5 | 2015

Evolutionsbiologen
Jessica
Abbott.

med människor som vi inte har träffat? Med
kommande generationer som bara finns i
teorin?
Just framtiden har vår hjärna överhuvudtaget svårt att hantera, säger Jessica Abbott. Hon pekar på ett fenomen som kallas
för discounting the future. Ett exempel på
detta fenomen är att en rökare värderar en
cigarett som hon kan få om ett år mycket

lägre jämfört med en cigarett som hon kan
få om en timme.
– Detsamma gäller med risker. Vi värderar en risk mycket lägre bara för att den ligger i framtiden. Detta ställer såklart till problem när vi ska hantera globala utmaningar
som kräver långsiktig planering.
Även om jessica Abbott pekar på våra

brister och våra primitiva mekanismer menar hon samtidigt att vi har utrustats med
en hjärna som är enormt plastisk och anpassningsbar. Vi kan lätt anpassa oss till nya
förutsättningar.
– När det gäller många av de globala utmaningar vi ställs inför är vi helt enkelt otränade, säger hon.
JOHAN NYMAN
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Forskarna och aktivisten:

Utnyttja
i vardags
Forskaren och aktivisten har olika
roller. Forskaren kan visa på andra
sätt att tänka och att saker går att
förändra. Aktivisten skapar opinion
och driver på politikerna.
Vad kan de uträtta tillsammans?
I den gamla stapelbädden i Västra Hamnen i
Malmö har det tidigare tillverkats stora lastfartyg. Här finns numera Cykelköket – en
mötesplats för den växande cykelrörelsen.
Hit kommer LUM med två cykelforskare för
att prata cykelkultur och grön omställning
med Bertil Björk, Cykelkökets grundare.
– Alla tänker kanske inte på att Sverige
faktiskt har otroligt många som cyklar. Först
kommer Holland där trettio procent av alla
cyklar nästan dagligen, sedan Danmark på
tjugofem procent. Sedan kommer faktiskt
Sverige, Tyskland och Finland med ungefär
tolv procent. Det säger Till Koglin som är en
cykelälskande kulturgeograf som blev trafikforskare vid Lunds universitet. För några
år sedan doktorerade han om cykelplanering i Köpenhamn och Stockholm.
Både han och Charlotte Hagström, etno-

Bertil Björk, Charlotte Hagström och Till Koglin återvänder till Cykelköket efter
en tur med lådcykeln.

log och också hon passionerad cyklist och
cykelforskare, lyfter fram det historiska perspektivet. Även om cyklingen var enormt
mycket större i början av förra seklet, tappade vi aldrig intresset för vardagscyklingen. Som nöje. Som tidsfördriv. Som lek och
nu på senare år allt mer som träningsform.
– Tänk på ishotellet i Jukkasjärvi, inflikar Bertil Björk, grundaren av Cykelköket.
De hade haft is där i alla år tills någon kom
på att det kan vi ju bygga ett ishotell av. Nu
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verkstad för att meka med sina cyklar och
tyckte att de lika gärna kunde göra något
som var öppet för fler.
Nu har det växt till en social mötesplats
för människor från hela Malmö. Här kan du
bygga din egen cykel från gamla cykeldelar.
Eller bara fika en stund. Cykelköket i Malmö
var först i Sverige och en inspirationskälla
för många.
– När verkstaden är öppen pratas det säkert fem–sex språk i lokalerna, berättar Bertil. Tyvärr har verkstaden sällan öppet numera i väntan på att finansieringen ska lösas
mer långsiktigt. Vi hade hoppats på kommu-

Och hur kommer forskningen in i sam-

Bertil Björk, entreprenör och
grundare av Cykelköket i Malmö

Till Koglin, kulturgeograf och cykel
forskare vid Lunds universitet

Charlotte Hagström, etnolog och
forskare vid Lunds universitet

Cyklar helst: Sin gamla Fixie på
skånska landsvägar tillsammans med sin
sambo.

Forskar om: Trafikplanering och hållbara transporter.
Cyklar helst: Sin gamla damcykel med
korg.
Tycker att: – Cykeln är fantastisk. Den
ger mig samma frihet som bilen, och i
staden egentligen ännu mer. Hade jag
åkt kollektivt hade jag behövt passa tider
och störas av människor som pratar runt
omkring mig. Märkligt nog tror folk som
sällan cyklar att det är jobbigt att cykla.

Forskar om: Forskningsprojektet
”Cykeln och friheten tillsammans med
Lars-Eric Jönsson.

vallfärdar människor dit från hela världen.
Det finns en enorm potential i vår vardagscykling som vi inte tar tillvara – som cykelindustri och som cykelturism.
Jämförelsen med ishotellet är slående.
När vi kom till Cykelköket en stund tidigare
på dagen, möttes vi av en stor delegation
från Kina som kom uppför trappan från cykelverkstaden nere i källaren.
Cykelköket var från början en kul idé

av några killar som brukade träna cykling
på sin fritid för att hålla ”gubbmagen” borta som Bertil beskriver det. De behövde en

Tycker att: – Återbruk av gamla cyklar
skulle kunna växa sig mycket, mycket
större. Idag slängs otroligt många
cyklar på tippen. En solig vårdag slängs
bara på en av återvinningscentralerna i
Lund mellan 200 och 300 cyklar!
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hällsutvecklingen?
– Jag tror framför allt att forskarens roll
är att visa att det finns andra sätt att tänka,
säger Charlotte. Att det går att förändra. Vi
kan visa på exempel bakåt i tiden. När man
först sa att ”det går inte”, men där vi kan se
att det faktiskt gick.
– Cykelköket och vårt Cykelbibliotek*
är en del i gräsrotsrörelsen som trycker på
för förändring, säger Bertil. Jag tror mycket
på att kombinera fysisk mobilitet och social
mobilitet. En stad som Malmö skulle vara en
krutdurk om inte människor kunde röra sig

Cyklar helst: Sin mountainbike.
Tycker att: –Cykeln kan också fylla
olika funktioner i olika faser i livet.
Kom ihåg känslan av din första cykel
och hur världen öppnades! Eller när
du mot livets slut måste ställa din cykel
för gott – då krymper världen…
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potentialen
cyklingen!

nala bidrag till de tjänster som behövs för att
hålla verkstaden och caféet öppet varje dag.
Det för oss in på frågan hur en förändring mot ett hållbart samhälle egentligen
kommer igång. Är det engagemanget från
”gräsrötterna” som är början till en grönare livsstil? Eller är det tjänstemän och politiker i kommunerna som har makten att
förändra genom sina prioriteringar av våra
skattemedel? Kanske sitter medierna på
makten, eller hänger allt till syvende och
sist på de beslut som våra folkvalda i riksdagen fattar?

t
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Hur nöjd är du med
forskningens inflytande
på utvecklingen?
Till Koglin: – Sådär. Det kunde vara
större. Jag skulle önska att trafikplanerare och politiker lyssnade
mer och inte ser det som kritik.
Bertil Björk: – Jag tycker det är
viktigt att bygga ett samhälle på
evidens, och inte bara på magkänsla eller dagens buzzword. Här
spelar forskningen en stor roll.
Charlotte Hagström: – Det kunde
vara mycket större. Det görs mycket
inom forskningen, men politiker
och stadsplanerare har nog sällan
koll på det.

Behöver forskaren
förändra sin roll?
Till Koglin: Kontakterna med medierna hade kunnat förbättras. När
de till exempel skriver om cykling
intervjuar de inte forskare som har
stor kunskap om det.

fritt mellan olika stadsdelar. Jag ser också att
det finns ett enormt kunnande bland människor i samhället som utnyttjas sorgligt lite.
– Vi behöver ställa oss frågan varför vi vill
att fler ska cykla, fortsätter Bertil. Våra städer växer allt mer inåt och blir trängre och
trängre. Med fler cyklister istället för bilister
får vi en trevligare stadsmiljö. Ska vi få fler
att börja cykla, får det varken vara farligt eller jobbigt.
Bertil tar upp att precis

familjen på ytterligare ett sätt och så vidare.
Vi kommer in på behovet av bättre cykelvägar, och nu höjs samtalstemperaturen
ännu ett snäpp. Ämnet engagerar.
– För bilister händer det ju aldrig att vägen bara tar slut! säger Charlotte. Men som
cyklist råkar du ut för det hela tiden.
– Och tänk bara på hur absurt det skulle vara om en bilist behövde hoppa ut ur
bilen för att trycka på
en knapp varje gång de
måste passera en väg.
Det är ju helt ofattbart,
säger Till.
– Vi måste bryta
det kommunala planmonopolet som jag ser
det, fortsätter Till. Idag konkurrerar kommunerna med varandra och det glöms bort att
hela resan måste fungera – från hemmet, till
dagiset, vidare till nästa stad där jobbet kanske är osv. Vi rör oss över så mycket större
områden numera.
– Här har Danmark till exempel lyckats
mycket bättre, menar Bertil, som numera
bor på andra sidan sundet i Köpenhamn.
Där kan vi ta cykeln gratis på tåget för att

”Låt bilisterna stå i
kö och dela istället ut
gratis prova på-kort
på buss och tåg.”

som man har olika slags
bilvägar borde man ha
olika slags cykelvägar. För
bilar finns ju motorvägar
där det bara handlar om
att ta sig snabbt från en punkt till en annan
med planskilda korsningar. Trafikplanerarna
behöver tänka mer på vad behovet är – exempelvis att ta en cyklist från ett centrum
till ett annat.
– De behöver också tänka på att det inte
bara finns en sorts cyklister, lägger Charlotte
till. Du cyklar kanske till jobbet på ett sätt, ger
dig ut på en träningsrunda med mountainbiken på ett annat sätt, gör en cykelutflykt med

Bertil Björk: Forskningen måste
nå ut för att få tyngd i samhället.
Intresset för vetenskap är stort hos
gemene man.
Charlotte Hagström: Jag tycker
”tredje uppgiften” är jätteviktig,
men alla forskare prioriterar inte
den. Det är inte alltid samverkan
som uppmuntras om du vill göra
karriär som forskare.

Recept på cykelkultur
à la Cykelköket!
Tag en del cykelglädje och en del
återbruk. Blanda med kloka samhällsvisioner och människors vilja
att göra gott. Lägg det på en botten av vardagscykling, lite politiskt
mod och krydda med innovationer.
Grädda inte för länge och servera genast för att inte visionerna
ska falla platt.
Då går det att förändra.
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Bertil Björk, Charlotte Hagström och Till Koglin bland
cyklarna på Cykelköket.
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lätt kunna ta oss fram i staden. Men över
bron till Sverige tar det stopp.
I Köpenhamn är cykelkulturen så stark
att till och med stadens namn i sig har
blivit en symbol för cykelkultur – Copen
hagenization. Dyra bilar, sammanhängande cykelvägar och smart marknadsföring
är några av förklaringarna till framgången. Sakta börjar den danska cykelkulturen
också märkas i Malmö. Lådcyklar syns till
exempel allt oftare på gatorna numera. I
en stad kan lådcykeln helt ersätta bilen
för att transportera barn, mat och annat.
Vad har då Köpenhamn gjort som

andra inte har lyckats med?
– En skillnad är till exempel bilindustrin,
säger Charlotte. Det är dubbelt så dyrt att
köpa bil i Danmark som i Sverige. Där finns
ingen egen bilindustri att skydda. Jag blev
så ledsen när jag såg avsnittet i filmen Bikes vs Cars där bilindustrin köpte upp hela
Los Angeles spårväg och bröt upp den.
Till Koglin berättar om de senaste planerna att bygga ut motorvägen i Lunds
södra delar.
– Det är ju helt sanslöst att man tänker
så! Låt bilisterna stå i kö och dela istället ut
gratis prova på-kort på buss och tåg, säger
han. Det är ju så förändringar sker – det
ska vara lite knixigare att köra bil och lite
enklare att åka kollektivt, cykla eller gå.
– För mig blev det en kulturkrock när
jag som kulturgeograf kom till Tekniska
högskolan i Lund och ville vara ute och
cykla och träffa folk i min forskning. Trafikplaneringen idag är så fokuserad på
modelleringar och prognoser Samtidigt
har jag lärt mig att det behövs siffror för
att påverka politikernas beslut.
– Och inte minst ett politiskt mod och
en vision, lägger Bertil till. Ska man förändra en stad måste man som politiker
vara uthållig och förstå att det tar tid. Och
att man som stadsplanerare tänker på att
om staden är vänlig mot den som promenerar, då blir den bra.
Text: Nina Nordh
foto: gunnar menander

*Cykelbiblioteket är en ny satsning från
Cykelköket som startade i mitten av maj.
Läs mer på www.cykelbiblioteket.se/
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I de flesta fall prioriteras bilar framför cyklar. Från Fredrik Gerttens film film ”Bikes vs Cars”.

Filmaren:

– Forskarna måste prata
så att folk blir nyfikna
Aktivister och forskare som kämpar
för att bilarna ska släppa ifrån sig
yta till cyklar. Cyklar i stället för bilar för att skapa mänskligare städer.
Det är budskapet i Fredrik Gerttens senaste film ”Bikes vs Cars”,
som har fått genomslag över hela
världen.
Hur ser han som framgångsrik
dokumentärfilmare på forskarens
roll i arbetet med att skapa en hållbar utveckling?
– Om forskare vill ha genomslag måste de
kommunicera så att människor blir nyfikna
och vill veta mer. Det är få som lyckas med
det. I min film lyfter jag bland annat fram en
brasiliansk forskare, Raquel Rolnik, som till
skillnad från många andra forskare är väldigt tydlig i sitt budskap.
Forskare behöver också titta ut i världen
ibland och se vad som händer där, menar
Fredrik Gertten.
– Det pågår till exempel extrema förändringar i världen just nu när det gäller transporter. Det är enorma krafter i rörelse, men
ibland känns det som om många i Sverige
inte är riktigt medvetna om det. Jag kan till
exempel höra forskare säga att vi har nått
”peak car” – dvs. att bilåkandet nått sin kulmen – men tittar man ut i världen ser man
att vi långt ifrån är där ännu.

Fredrik Gertten har gjort filmen ”Bikes vs
Cars”.

Har du märkt att filmen har lett till
någon förändring?
– Det är svårt för mig att säga, men jag
vet att många städers stadsbyggnadskontor
och liknande har sett filmen och har använt
den i samtal. Jag tror att filmen kan stärka
de röster som arbetar för en förändring.
– Det finns människor som vill förändra
men det finns också ett enormt motstånd.
Billösningarna blir alltid prioriterade av gammal vana, även om de kostar mycket mer.
Fredrik Gertten nämner lobbyisternas
roll – ”maktens män” i stängda rum.
– Det är något som inte diskuteras så
mycket och som det inte finns så mycket
forskning om. Forskningen skulle kunna lyfta fram de faktorer som förändrar samhället mer.
Nina Nordh
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Vilken sorts kollektivtrafik ska vi
satsa på? Skiss på
St Laurentigatan i
Lund med spårvagnar – ett framtidsprojekt som det
råder delade meningar om.
ill: lunds kommun
och metro arkitekter

Kollektivtrafikforskaren:

– Utveckling av kollektivtrafiken
bör i högre grad baseras på forskning
Sverige har som mål att om femton
år ska inte längre våra fordon drivas
av fossila bränslen. Nu forskas det
intensivt om hållbara transportlösningar, bland annat vid K2 i Lund
som är ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. John
Hultén som är föreståndare för K2
berättar mer.
Vad behövs för att nå målet om fossil
fria transporter?
– Vi behöver tänka mer i form av helhetslösningar. Det är lätt att säga att vi ska ha en
fossiloberoende fordonsflotta 2030, men
för att åstadkomma det krävs oerhörda insatser. Både för att bygga upp en infrastruktur och för att byta ut fordonsparken. Det är
dags att handla nu.
Vad gör K2?
– Hos oss pågår flera forskningsprojekt kring
nya kollektivtrafiklösningar. Elfordon börjar
bli mer och mer intressanta. Vi behöver fundera på hur en elektrifiering av fordonen påverkar stadsmiljön, vilken finansiering som
behövs och vem som ansvarar för vad när en
ny infrastruktur måste byggas upp.
– För att få mer kunskap håller vi just nu
22

miljösystem, finansiering, stadsplanering
och så vidare kan vi få ett bättre helhetstänkande. Det är viktiga frågor. Kollektivtrafiken kan gå före i omställningen till hållbara transporter.
Hur nöjd är du med forskningens
inflytande på utvecklingen?
– Det finns mer att göra. Arbetet med att
utveckla kollektivtrafiken behöver i högre
grad baseras på en vetenskaplig grund.
John Hultén är föreståndare för K2, det nationella kunskapscentret för kollektivtrafik.

på att starta upp ett stort tvärvetenskapligt
projekt. Här hoppas vi att Lund kan bli en
demonstrationsstad för elektrifierade transporter. Redan nu är också ett stort projekt
med elbussar på gång i Ängelholm och
sedan några år finns eldrivna trådbussar i
Landskrona.
Vad händer då med biogassatsningen
för bussar? Ska det bli trådbussar eller
spårväg i stället nu?
– Det är just sådana frågor vi behöver titta
närmare på. Genom att sammanföra forskare inom fordonsteknologi, energi- och

Behöver forskaren förändra sin roll?
– Att få mer genomslag för forskningen
är ett gemensamt ansvar för både forskaren och aktörer i det omgivande samhället.
Ett sätt är att involvera samhällets aktörer i
forskningsprocessen, snarare än att bara betrakta dem som mottagare av forskningsresultat. Vi behöver fler ”gränsgångare” som
kan fungera som bryggor mellan forskning
och praktik.
K2 drivs av Lunds universitet, Malmö
högskola och VTI i samarbete med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne samt med stöd av
Vinnova, Formas och Trafikverket. Läs mer:
www.k2centrum.se
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Trafikforskaren:

– Fler kvinnor bland beslutsfattarna
hade gett miljövänligare lösningar
Kvinnor åker mer kollektivt och
lämnar oftare bilen hemma. Men i
organ som bestämmer över pengar
till nya vägar och järnvägar, trängselavgifter och kollektivtrafik är
majoriteten män.
Vill man minska koldioxidutsläppen är ett sätt att låta kvinnor
påverka transportbesluten – detta
diskuterar en ny studie av bl.a. trafikforskaren Lena Hiselius.
Du och ett par kolleger har gått igenom ett antal rapporter som har analyserat dagens transportsystem med ett
genusperspektiv. Vilka mönster ser ni?
– Vi ser tydligt att kvinnor är mer benägna att förändra sitt beteende samt genomgående hellre väljer transporter med lägre
koldioxidutsläpp. Kvinnor använder bilen
mindre, är mer positiva till trängselavgifter,
hastighetsbegränsningar, satsningar på kollektivtrafik et.c.
Men kvinnor är kraftigt underrepresenterade i de organ som har infly-

Hur hade en mer jämn könsfördelning
märkts?
– Vi hade sett mer trafiklösningar som gynnar att människor går, cyklar och åker kollektivt men också mindre fokus på biltrafikens framkomlighet.

Trafikforskaren Lena Hiselius.

tande över samhällets infrastrukturinvesteringar, t.ex. Trafikverket? Vad
betyder det?
– Det bidrar till att besluten utgår från en
manlig planeringsnorm, t.ex. synen på
regionförstoring och ökad mobilitet som
oomtvistade mål och enda vägen till ekonomisk tillväxt. Man bygger vägar och järnvägar för miljarder för att stödja arbetsmarknaden när samma resultat kanske kan
uppnås på annat sätt och som dessutom är
mer hållbart.

Män och kvinnor har olika värderingar?
– Ja, och i första vändan är det viktigt
att beslutsfattare inser att det finns en
skillnad mellan könens prioriteringar och
beteende. Då kan man börja jobba för att
kvinnorna vid makten blir lika många och
att båda könens värderingsmönster får
lika stort inflytande även i de viktigaste
beslutande grupperna. Man behöver se
över hur transportplaneringen i sin helhet går till för att båda könen ska få lika
inflytande.
TEXT: Kristina Lindgärde
FOTO: GUNNAR MENANDER
Fotnot: Studien har gjorts i samarbete med

statsvetaren Annika Kronsell och forskningschef Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector.

De har staden som levande laboratorium
Det behövs nya kreativa idéer för att
skapa framtidens hållbara städer.
I konkreta testprojekt kan städer,
bygg- och energiföretag tillsammans med forskare hitta fram till nya
lösningar.
Kes McCormick är forskare vid Internationella Miljöinstitutet vid Lunds
universitet. Han sprudlar av engagemang för sin forskning som handlar
om så kallade Urban Living Labs.
– Forskningen behöver komma ut
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i verkligheten. Och städer behöver
förnyas för att inte dö.
Från början handlade testprojekten
mest om att prova ut ny teknik i verkliga miljöer, men på senare år har det
blivit allt mer fokus på sociala innovationer, berättar Kes McCormick.
– Om du arbetar med städer, oavsett
om du är forskare eller stadsplanerare,
måste du ut och möta människorna i
staden och lyssna på hur de vill leva.
Nina Nordh

Eltankningsstation med solcellstak i Västra hamnen i Malmö. foto: malmö stad
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Bästa hållbarhetstipsen!
Res mer kollektivt,
gå eller cykla.
John Hultén

Lev ett insiktsfullt och hälsosamt liv med bra diet
och rör på dig. Det som är bra för kroppen är ofta
mindre belastande för miljön. Och man mår bättre
av att cykla än att köra bil.
L ars J Nilsson

Hemester. Det finns så
mycket spännande att utforska
i närområdet, stanna hemma
på semestern.
Lena Neij
Ja, antingen kan man lägga sig ner och ligga helt stilla,
länge. Eller så hjälps vi åt att utveckla nya tekniker och
strukturer som gör att vår förmåga att uppnå våra mål
kan infrias, utan att förutsättningarna för
framtidens generationer försämras.

Köp miljömärkt, ät närodlat
och plantera ett träd.

Lena Ek

Spara fossilfritt! Gör dig av med det som bygger på fossil energi i dina egna investeringar och
uppmuntra andra människor och organisationer
att göra samma sak. Det är avgörande för att ställa
om till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.
Kes McCormick

Åk kollektivt!

Ät mindre kött,
både för den
egna hälsan
och för
klimatet och
det allmänna
bästa.
Lennart Olsson

Fredrik N.G. Andersson

Återvinn allting – särskilt det av metall för att
spara våra råvaror. Det är viktigt att människor lär
sig förstå varför man återvinner.
Bertil Björk
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Thomas K alling

Cykla i så stor utsträckning
som möjligt. Kasta inte mat
utan använd alltid de matrester
som blir över.
Charlot te Hagström
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Åk kollektivt om du kan,
ta bilen om du måste.
Åsa Knaggård

Res kollektivt i
möjligaste mån!

Ställ dig frågan om du verkligen
behöver köpa varan eller om
du kan få tag på den på annat
sätt. Det är också bra att ”upcycla” eller uppgradera varor.
Genom att laga, kanske lägga
till någon detalj, kan man förnya
en gammal vara och göra den lite
häftig. Man kan tillfredsställa ett behov
som många har av att känna sig unika. Det
ställer krav på tillverkaren, att varan har en
sådan kvalitet att den går att återanvända. Vi
har förlorat mycket kunskap på att vi inte längre
reparerar det som går sönder. Det är kunskap som
många invandrare har och som de för med sig in i vårt
samhälle igen.
Oksana Mont

Torbjörn von Schantz

Cykel! Cykel! Cykel!

Jag tror inte på ”nyårslöften”, dvs. stora förändringar som blir svåra att
hålla i längden. Så mitt
tips är: Gör en liten förändring redan idag!
Jessic a Abbot t

Lena Hiselius

Jag använder lådcykel för alla transporter
av barn och varor inom stan. Detta är hållbart inte minst för nerverna, genom att
man slipper leta parkeringsplatser för
bil. Men egentligen är nog det mest
kraftfulla hållbarhetstipset att vi
medborgare bör trycka på beslutsfattare på alla nivåer, antingen direkt
eller via miljöorganisationer.
Mik ael Klintman

Sluta konsumera
så mycket – även resor.
Till Koglin
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Hållbart universitet

Lärare och studenter i upprop
mot LU:s placeringar i fossil energi

Lennart Olsson, föreståndare för LUCSUS
(Lund University Centre for Sustainability
Studies) har tillsammans med studenter och
anställda försökt förmå universitetsledningen att rensa LU:s donationsfonder från placeringar i företag som har fossil energi som
sin huvudsakliga verksamhet.
– Att avveckla placeringarna i fossil energi skulle inte spela någon större ekonomisk roll för universitetet. Däremot skulle
det vara en kraftfull markering och ge en
viktig signal till våra studenter och anställda, säger han.
Fossil Free är en global organisation med
lokala underavdelningar. Studentföreningen FossilFritt Lund är en sådan och uppvaktade universitetsstyrelsen så sent som i december 2014. Med sig hade de då också en
namnlista undertecknad av 180 anställda.
Något beslut i den vägen togs dock inte på
det styrelsesammanträdet.
Rektor Torbjörn von Schantz tycker

att ambitionen bakom Fossil Free är mycket
lovvärd, men att det finns flera sätt för universitetet att ta ansvar för klimatfrågan. Avyttringen av fossilbränsleinriktade bolag har
26

foto: gunnar menander

Många forskare sysslar med hållbarhet, men hur hållbart är Lunds
universitet?
Inte tillräckligt, menar lärare och
studenter som skrivit under det s.k.
Fossil Free-uppropet.
– Ett universitet som Lunds borde
inte konkurrera om jumboplatsen i
en fråga som det råder så stor enighet kring, menar professor Lennart
Olsson.
Rektor Torbjörn von Schantz förnekar att LU skulle vara nära någon
jumboplats.
– Vi ser kontinuerligt över våra
placeringar, säger han.

Professor Lennart
Olsson och rektor Torbjörn von
Schantz har olika
syn på hur LU:s placeringar ska skötas.

både för- och nackdelar och kanske inte ens
ger en önskad effekt. Dessutom, säger rektor, så placeras mindre än 100 miljoner kronor av LU:s totala stiftelsevärde (som uppgår till 2,6 miljarder) – i fonder. Det är dessa
fonder som Fossil Free riktat in sig på eftersom de periodvis kan ha innehav i oljebolag.
– Detta är inte i första hand en ekonomisk fråga för universitetet, utan en fråga
kring lagar och regler som omgärdar våra
donationer. Vi kan och får inte experimentera med donatorernas pengar, utan vi måste se till att placeringarna sker på ett betryggande sätt. De fonder som Fossil Free
föreslår att vi ska använda istället har inte
varit på marknaden tillräckligt länge för att
vi ska våga ge oss på dem, säger Torbjörn
von Schantz.
Han hänvisar också till GES, Global Engagement Service, ett företag som stöttar
kapitalägare och förvaltare i att genomföra
placeringar som tar hänsyn till bland annat
miljön. Deras analys visar att LU:s exponering mot rena fossilbränslebolag är relativt
liten i jämförelsevis med ledande investerare
med diversifierade portföljer.
– GES slutsatser gör att Donationsstyrelsen idag inte ser några akuta behov av att
förändra LU:s nuvarande investeringsstrategi. Däremot kommer vi att presentera ett

par nya idéer kring placeringsinriktningen
för de ändamålsbundna donationerna för
styrelsen i juni, säger Torbjörn von Schantz.
Lennart Olsson beklagar universitetsledningens slutsatser och jämför med andra
universitet.
– Stanford University beslutade förra året
att sälja av alla sina innehav, Chalmers som är
en större ekonomisk spelare än LU har avyttrat och det ryktas om att Uppsala är på väg.
Organisationer som Svenska Kyrkan har tagit
avstånd och inte minst en av världens största
enskilda privata forskningsfinansiärer Rockefeller Foundation som en gång byggde upp
sitt kapital på oljan, påpekar Lennart Olsson.
Torbjörn von Schantz menar att LU har
god kontroll på läget.
– Vi kan säkert bli ännu bättre, men inte
genom att hasta in i ogenomtänkta beslut.
Vi sålde så sent som förra året våra innehav
i gasjätten Gazprom och vi ser kontinuerligt
över våra placeringar både ur ett etiskt, avkastningsmässigt och miljömässigt perspektiv, säger rektor.
Maria Lindh
Fotnot: Förutom studenter har 19 professorer, 22 docenter, 14 lektorer, 12 doktorer, 43 andra forskare och 73 doktorander
undertecknat det öppna brevet till Lunds
universitet att divestera förvaltade stiftelsemedel ur fossilbolag.
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Hållbar påverkan

Utöver vetenskapliga resultat är ideologi, maktspel och vad man faktiskt
kan få igenom i riksdagen frågor som påverkar
politikernas beslut.
foto: melker dahlstrand

Statsvetaren:

– Politikernas miljöbeslut
baseras inte enbart på forskning
Forskarna behöver bli mer medvetna om hur politiker arbetar. För
att verkligen nå resultat behövs
ökad kunskap om vad som ligger
bakom politiska beslut och att kommunicera det man vill uppnå på ett
begripligt sätt.
Det anser statsvetaren Åsa Knaggård, som
forskar på relationen mellan vetenskap och
politik.
– Jag tror att många forskare upplever
det som frustrerande svårt att påverka politiker. ”Jag gör allt för att ta fram kunskap
och så skiter de ändå i det”. Men man måste
komma ihåg att politiker bara använder vetenskapen som en del i sitt beslutsfattande.
Många andra faktorer som ideologi, maktspel och vad man faktiskt kan få igenom i
riksdagen påverkar också, säger hon.
För att få genomslag i faktiska beslut

räcker det inte bara att presentera policys
och vetenskapliga rapporter. Åsa Knaggård
tror att forskarna måste satsa mer på den
tredje uppgiften och kommunicera bättre
LUM nr 5 | 2015

Statsvetaren
Åsa Knaggård
forskar på relationen mellan vetenskap
och politik.

och faktiskt komma ut och träffa de människor man vill påverka. Samtidigt tar det tid
att bygga upp kontaktnät, vilket kräver ett
mycket större engagemang från forskaren,
betydligt mer än vad många tror.
– Forskare måste kunna anpassa sig och
ändra hur de talar om en fråga. Forskare är
tränade att vara neutrala och att inte dra
slutsatser som de inte har belägg för. Det
skapar problem när de pratar med politiska
aktörer. Dessa måste få reda på vilka konsekvenser något får och då måste man som
forskare lyfta in värderingar. Man måste

våga göra kopplingar för att det ska bli viktigt, säger Åsa Knaggård.
I dag har forskningen svårt att få tillräcklig ”impact”, inte minst eftersom det är svårt
att konkurrera om politikernas och allmänhetens uppmärksamhet med alla tanke
smedjor, institut och lobbygrupper.
– De har tid, pengar och en tydlig agenda. Det vi har är trovärdigheten. Om man
tar ställning är man inte neutral och vår trovärdighet bygger till viss del på att vi upprätthåller myten om att vi är neutrala. Enligt
mig finns det ingen helt neutral forskning.
Men det gäller att vara tydlig med vilken
hatt man har på i olika situationer, säger
Åsa Knaggård.
Samtidigt är det inte forskarens uppgift

att fatta beslut. Åsa Knaggård framhåller
att det alltid är politikerna som har ansvaret. De kan inte skylla på forskarna om något går snett.
– Men deras beslut underlättas om de får
tydliga besked från vetenskapen som de kan
ha som underlag, säger hon.
Jonas Andersson
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Ett sätt att närma forskare och politiker
är att ta vägen via handläggarna, menar
Lena Ek (nedan). På bilden till vänster är
Riksdagens utredningstjänst, RUT, på besök i Lund 2011 för att lära mer om LU:s klimatforskning. foto tv: kennet ruona

Politikern Lena Ek:

– Tyvärr finns det forskare
med beröringsskräck
– Jag är stolt över den svenska forskarkåren som ofta möts av beundran internationellt, men det finns
tyvärr forskare med en beröringsskräck. Tredje uppgiften är viktig
och man måste kunna presentera
sin forskning, föra en dialog och
stå för det man gör. Den förmågan
visar sig inte direkt i citerings
indextävlingar, säger centerpartisten Lena Ek.
Lena Ek var miljöminister mellan 2011 och
2014. Hon har varit vice ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, ordförande i en delegation inom KK-stiftelsen för
kontakt näringsliv–forskning, och har precis blivit ordförande för skogsjätten Södra
med 50.000 medlemmar och 3.000 anställda. Hon tog sin juristexamen i Lund och är
också hedersdoktor vid LTH.
Lena Ek har själv kunnat överbrygga klyf28

tan mellan politiken och akademin, men
menar att många politiker tycker det är svårt
att prata med forskare. Kontaktbehovet är
stort, och det är en stor hjälp att veta vem
man kan ringa och prata med.
– För dem som inte har egna kontakter,
är det viktigt att forskningsresultaten finns
väl sammanfattade och sökbara på nätet.
Handläggare på departement och
myndigheter är en viktig men underskattad grupp för forskare att ha goda kontakter med, fortsätter hon.
– Politiker är ju magneter för all världens
förslag och vi tar hjälp av dessa professionella och duktiga tjänstemän för att sortera bland propåer och förslag. Därför är det
viktigt att forskarna själva har goda kontakter med rätt slags myndighet och de rätta
handläggarna.
Riksdagens utredningstjänst, RUT, och
Föreningen för riksdagsmän och forskare,

RIFO, ger ofta underlag i olika frågor till riksdagsledamöterna.
– Det sparar tid att ha med dem att göra
– vi kastar ofta in frågor där.
Ett annat bra exempel på hur kontakt

kan skapas mellan forskare och politiker är
den ”speed dating” som innovationschef
Marianne Larsson och Jonas Klevhag på
Teknopol arrangerar, menar Lena Ek. Det
kan handla om exempelvis alternativ energi, fiberteknik eller nano.
– Det är jättebra och jättekul. Både för
oss och forskarna. På två timmar får vi reda
på var forskningsfronten ligger.
Det finns många sätt att träffas på. I
Stockholm är arbetsfrukostar med forskare
och företag ett annat vanligt sätt för politiker att sätta sig in i olika områden.
– Nu senast handlade det om slam, avfall
och vattenrening, berättar Lena Ek.
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Hållbar påverkan

Forskaren som nådde fram:

– Komplext samspel mellan
forskning och beslutsfattande

Lars J. Nilsson var projektledare för LETS
2050 som avslutades för två år sedan. På
uppdrag av bland andra Naturvårdsverket
analyserade en grupp forskare hur Sverige
kan gå till väga för att nå målet om nollutsläpp av koldioxid år 2050.
– Projektrapporten är ett av de bästa sätten frågan har hanterats på i Sverige, säger
Stefan Nyström, kanslichef på miljömålsberedningen. Faktum är att slutrapporten är
en av de mest välformulerade jag har läst.
Många av rekommendationerna har gått
rakt in i vår egen slutrapport på samma
tema till riksdag och regering.
Ett sådant resultat av en forskningsrap-

port räcker långt, menar Nyström.
– Men det är också viktigt att tidigt ha
klart för sig vilka avnämarna är och förstå
deras verklighet. Då ökar chansen att man
skriver på ett språk som mottagaren förstår.
Kanske finns ingen tydlig mottagare i början, men då ska man åtminstone ha det klart
för sig, säger Stefan Nyström som tidigare
LUM nr 5 | 2015
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– En del av oss forskare har en
omedveten föreställning om att
påverkan är en linjär process som
börjar och slutar med en överlämnad rapport. Så är det ju inte. Idéer
rör sig betydligt mer komplext och
i samspel mellan forskning och beslutsfattande, säger Lars J. Nilsson,
professor i miljö- och energisystem
på LTH.
Han och hans kolleger får dock
mycket beröm just för en rapport.
Den handlar om hur Sverige kan nå
nollutsläpp och tycks verkligen ha
nått fram.

Behöver forskaren
förändra sin roll
– och i så fall hur?
Lars J. Nilsson: – Jag vill
vända på frågan. Jag
ser ofta hur finansiärer
och andra lägger hela
ansvaret för samverkan
på forskarna och inte
reflekterar över sin egen
roll och ansvar för att
engagera sig i forskningen och inhämta
kunskap, t.ex. genom
att åka till möten i Lund.
Mer ömsesidighet måste
till.

var vice ordförande på forskningsstiftelsen
Mistra och även då läste många forskningsrapporter.
Lars J. Nilsson har själv hört på omvägar
att LETS-rapporten varit populär. Det faktum att han sedan dess involverats i diverse
evenemang och träffar med politiker från
båda blocken och fått fler uppdrag i liknande riktning tyder på att det finns ett sug efter kunskap i frågan.
Men att påverkan inte är en linjär process
är alltså något han vill understryka.
Ett exempel: i LETS2050-projektet intervjuades bland annat 60 tjänstemän och politiker. En bieffekt av att dessa konfidentiellt
fick sätta ord på sin kunskap och sina åsik-

ter om klimatpolitiken med en kunnig forskare som lyssnare och utfrågare kan ha inspirerat till nya idéer och synsätt, anar Lars
J. Nilsson.
Lite tur hade de också med den uppskattade rapporten. Timingen var helt rätt,
skulle det visa sig. Snart efter att LETS-programmet startade år 2009 fick Naturvårdsverket i uppdrag att göra ett underlag till
svensk färdplan för nära-nollutsläpp till
2050, och förra året fick miljömålsberedningen i uppdrag att utreda hur ett klimatpolitiskt ramverk för en långsiktig klimatpolitik ska kunna utformas.
Kristina Lindgärde
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Hållbar TILLVÄXT?

Välfärdsforskaren:

– Förödande för klimatet
att mäta framgång i tillväxt
Det är ingen bra idé att exportera
den svenska välfärdsmodellen.
Åtminstone inte som recept för att
uppnå ett mer ekologiskt hållbart
samhälle, menar professor Max
Koch, som leder en forskargrupp
som kopplar samman klimatkrisen
med välfärden.
Att Sverige trots hög bruttonationalprodukt har relativt låga koldioxidutsläpp beror delvis på att vi har
vattenkraft – en konkurrensfördel
som inte kan exporteras.
Det har länge funnits en hypotes att de
nordiska välfärdsländerna, särskilt social
demokratierna, skulle vara bäst lämpade att
utveckla en ekologiskt hållbar stat. På samma sätt som vi i våra länder anpassar oss till
lagar och skatter som fördelar inkomsterna
mer jämlikt, så skulle vi också vara mer benägna att anpassa vårt leverne till en mer
ekologiskt hållbar livsstil.

Det finns en koppling mellan hög ekonomisk tillväxt och stora koldioxidutsläpp. foto: shutterstock

Max Koch beslöt sig för att tillsammans

med kollegan Martin Fritz från ett forskningsinstitut i Köln leta efter samband mellan ekologisk hållbarhet och politisk färg på
regimen.
– Vi har studerat förhållandet mellan välfärdstyp och ekologisk hållbarhet i 28 europeiska länder, men vi har inte hittat några
bevis alls som pekar på att socialdemokratiska välfärdmodeller skulle vara bättre när
det gäller ekologisk hållbarhet, säger Max
Koch. Det finns också konservativa och liberala länder som presterar relativt högt inom
området.
De nordiska länderna fick föga förvånande bra betyg när det gäller social hållbarhet
och jämlikhet. Invånare i socialdemokratis30

Max Koch är professor i sociologi och leder en
forskargrupp som
kopplar samman
klimatkrisen med
välfärden.

ka välfärdsländer kunde också i högre grad
än i liberalt styrda länder tänka sig att sänka den allmänna levnadsstandarden för att
förbättra miljön. Men samma beredvillighet
hade även invånarna i länder med konservativa regimer och dessutom i lika stor utsträckning. I de konservativa länderna var

man därtill mest villig att skriva under på
påståendet att det finns en koppling mellan hög ekonomisk tillväxt och stora koldioxidutsläpp.
Max Koch har det senaste året lett en tematisk forskargrupp om hållbar välfärd på
universitetets Pufendorfinstitut: Sustainable welfare. Välfärds- och hållbarhetsforskare har samtala t kring hur man kan få en
välfärd värd namnet åt alla jordens invånare.
– Välfärdsforskningen ägnar sig traditionellt åt ojämlikhet, klass, kön och etnicitet
och åt vad staten kan göra för att minska
ojämlikheten. Men kopplingen mellan välfärd och klimatkris och hållbarhet är än så
länge ett ganska outforskat område, säger
Max Koch.
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Hållbar TILLVÄXT?
Vad forskningen redan idag kan bekräfta är att det finns ett samband mellan tillväxt av BNP och ökade koldioxidutsläpp: ju rikare ett land är desto mer
koldioxid hamnar i atmosfären.
Därför menar Max Koch att det är för
ödande för klimatet att som i dag mäta
staters framgång genom bruttonationalprodukten, BNP.
– I Tyskland finns till och med en lag
som säger att varje regering måste sträva
efter att BNP ska öka, säger Max Koch.

Chalmersforskaren:

– Stark grön stat
är bättre än nedväxling
I början av maj höll ”Sustainable
welfare” en internationell workshop
om välfärdsstaten i ljuset av klimatförändringar och hållbarhet.

Att Sverige, trots hög BNP, ingår i

det europeiska toppskiktet när det gäller
att hålla nere koldioxidutsläppen beror,
enligt Max Koch, delvis på att vi har tillgång till vattenkraft. Utan de här konkurrensfördelarna hade vi haft mycket högre koldioxidutsläpp, menar han.
– Idag är alltfler forskare eniga om att
jordens resurser inte räcker för att alla
ska kunna leva på den nivå som vi gör i
norra Europa, säger han.
Max Koch tror att man måste nedprioritera ekonomisk tillväxt om det ska
vara möjligt att nå klimatmålen. Men om
vi behöver en ekonomisk nedväxling är
en fråga som bör studeras ytterligare
och som är kontroversiell bland hållbarhetsforskarna (se artikel intill). Själv har
Max Koch under de senaste åren deltagit i så kallade degrowth-konferenser
där forskare och lekmän från hela Europa samlas för att diskutera hur en eventuell nedväxling skulle kunna se ut.
– Ska vi genomföra en nedväxling så
måste den vara organiserad. Ingen vill ju
ha en situation som liknar den som man
fått i Grekland efter den ekonomiska kollapsen, säger Max Koch.

Ett ämne som diskuterades var ”nedväxling”, det vill säga en medveten minskning av de rika ländernas produktion och
konsumtion.
Några talare var skeptiska. Chalmersforskaren Jörgen Larsson menade att nedväxling är så politiskt kontroversiell att innan
den kommit till stånd skulle jordens tempe-

I höst kommer han att delta i ytterli-

Förändring uppstår inte av sig själv, men
svenskt näringsliv kan få ett försprång när
det gäller hållbarhetsinnovationer, precis
som man fick inom IT och telekom, om politikerna vågar fatta de beslut som krävs.
Alla företag kommer inte vara vinnare. Det
finns risker med att gå före, men också risker
med att inte försöka ställa om till det hållbara samhället, menar Fredrik N.G. Andersson.

gare en tematisk forskargrupp på Pufendorfinstitutet. På initiativ från två forskare från Ekonomihögskolan ska forskare
från flera olika fakulteter diskutera hur
en nedväxling skulle kunna genomföras
och vad den skulle få konsekvenser (läs
mer under Gästtyckaren sid 43).

ratur höjts långt över de två grader som är
FN:s klimatmål. En nedväxling skulle dessutom få den teknologiska och ekologiska
innovationstakten att mattas av.
Istället förespråkade han en stark grön
stat med möjlighet att stifta radikala lagar
kring miljö och konsumtion.
– Men även det förslaget skulle innebära en radikal förändring för dagens
liberala system. Ingen av dagens europeiska stater kan stifta så omvälvande lagar
som krävs, påpekade han.
ULRIKA OREDSSON

Nationalekonomen:

– Det behövs
en ny industriell revolution
En hållbar ekonomi kräver en ny industriell revolution, menar nationalekonomen Fredrik N.G. Andersson.
– Vi behöver bygga hållbarhetskluster som kan få fart på samhällsutvecklingen. Klimatfrågan måste
hanteras i samspel med innovationer, marknader, olika styrmedel och
infrastruktursatsningar.

– Vi behöver en samhällsvision med tydliga spelregler för marknaden och mycket
kan göras lokalt, fortsätter han. Här finns
en förändringsvilja och det är inte lika svårt
att tänka nytt som på den globala nivån.
Ett exempel är kommunerna som är stora
konsumenter. De kan utnyttja upphandling
för att uppmuntra innovationer inom t.ex.
stadsbyggnad och transport och därmed
också stimulera nya marknader.
Är han nöjd med forskningens inflytande
på samhällsutvecklingen? Både ja och nej.
– Det finns en större förståelse för att klimatomställning är en utvecklingsfråga och
inte bara en miljöfråga, men fortfarande ett
motstånd att fatta de politiska beslut som
krävs, säger Fredrik N.G. Andersson, som
dock inte ser något skäl för forskaren att
förändra sin roll.
NINA NORDH

ULRIKA OREDSSON
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Hållbar TILLVÄXT?

Miljöinstitutet
jobbar för att
rädda planeten
På Internationella miljöinstitutet handlar forskningen om hur
man ställer om ett samhälle till
hållbar utveckling – för att rädda planeten. Forskning, utbildning och kommunikation är tre
vägar till att påverka samhället.
– En omställning kräver stor kunskaps
utveckling och vi utbildar morgon
dagens ledare, säger Lena Neij.
Forskningsprojekt formuleras tillsammans med företag, organisationer
och kommuner. Målet är att minska
koldioxidutsläpp och skapa resurs
effektiva ekonomier. All forskning
ska leda till samhällsnytta och ofta får
den ligga till grund för beslut. Men
det har visat sig vara lättare att nå
resultat genom samverkan med olika
samhällsaktörer i Öresundsregionen,
än nationellt och internationellt.
– På regional nivå finns det så
mycket vilja och entusiasm. Här kan
vi vara med och påverka för en mer
hållbar utveckling. Det är ju på lokal
nivå som många beslut fattas om stora
ekonomiska investeringar. Nationellt
och internationellt är det mycket mer
försiktigt, det går trögt när det gäller
satsningar på hållbarhet.
Men att minska växthuseffekten
kräver internationella lösningar. Det
räcker inte att Öresundsregionen
är en mönsterregion. Vi sitter alla i
samma båt, eller snarare på samma
allt varmare planet. Lena Neij menar
att det gäller att inte ge upp, att
förstå att det tar tid att få samverkan
att fungera.
– Men universitetet ska spela en
aktiv roll i samhället, mer aktiv än
idag. För vi kan något som ingen
annan kan, att bidra med de djupa
analyserna.
JENNY LOFTRUP
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Vem som helst
kan anmäla sig
till den avgiftsfria nätkursen
”Greening the
Economy” på
www.coursera.
org. Nästa kursstart är den 14
september.

Utbildningsanordnaren:

– Vår nätkurs sprider
grön ekonomikunskap
över hela världen
Genom sin gratiskurs på nätet, en
MOOC om grön ekonomi, har det
redan utåtriktade Internationella
miljöinstitutet hittat ytterligare
ett sätt att påverka världen. En
tredjedel av deltagarna på den
nya nätkursen kom från utvecklingsländer där det annars är svårt
att få miljöutbildning.
Lena Neij är föreståndare för Internationella Miljöinstitutet – ett ställe där forskarna inte vill vara ifred. Att kommunicera
med samhället och undervisa kommande
generationer är högt värderat, antingen
det sker via konkreta samarbeten, via nätet eller på masterprogrammet på campus.
– Vi nådde både studenter och yrkesverksamma med vår MOOC, till exempel
ett par personer på Finansdepartementet,

Lena Neij är föreståndare för Internationella
Miljöinstitutet som anordnar kursen i grön
ekonomi.
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Hållbar TILLVÄXT?
som troligtvis inte hunnit gå kursen annars, berättar Lena Neij.
Att få forskare att ställa upp och lägga

ner tid och engagemang på att göra gratis
videoutbildning på nätet – det är institutets första MOOC – var heller inte svårt.
Möjligheten att nå 10.000-tals deltagare
över hela världen lockade. Över 20.000
personer från 177 länder skrev in sig på
”Greening the Economy – Lessons from
Scandinavia”. Hur aktiva kursdeltagarna
var varierade mycket, från att de gjorde
varenda uppgift till att bara registrera
sig. Men lärarna och produktionsteamet
med Peter Arnfalk i spetsen satsade hårt
på hög kvalité, något som de mycket positiva utvärderingarna vittnar om. 175.000
gånger har videolektionerna visats.
– Vi har haft roligt när vi har arbetat
med vår MOOC. För oss är det viktigt att
arbeta internationellt och nå ut brett och
det har vi verkligen gjort. Nu planerar vi
att göra fler nätkurser.
MOOCs-deltagare har redan dykt upp

på Miljöinstitutet på Krafts torg i Lund, någon kom ända från Kina för att rekognosera. Av de som har gått Greening the Economy säger hela 80 procent att de skulle vilja
fortsätta läsa kurser från Lunds universitet.
– Vi tror att vår MOOC kommer att
locka fler studenter till vår masterutbildning. Att den har lett till att många blir intresserade av våra utbildningar har vi redan sett.
I september–oktober kommer kursen
att gå en andra omgång, nu med betydligt
mindre arbetsinsats av lärarna eftersom
videolektionerna redan finns. Men varje
vecka hålls diskussioner via nätet mellan
lärare och deltagare.
text: JENNY LOFTRUP
foto: gunnar menander
fotnot. MOOC är en förkortning av Mas-

sive Open Online Course och LU har producerat tre MOOCs sedan februari 2014.
Gensvaret och genomslaget har varit stort.
Resultat för alla tre kurserna redovisades
vid ett majseminarium som finns att se på
LUs moocsblogg: http://lumoocs.blogg.
lu.se/
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Strategen:

– Stat och företag borde göra
en nationell hållbarhetssatsning
Olika syn på om tillväxt är bra
eller inte, ligger förmodligen
bakom dagens totala brist på
politiska visioner när det gäller
hållbarhet, menar företagsekonomen Thomas Kalling, professor i strategi. Han är besviken på
både sittande och föregående
regering och vill att stat och före
tag gör en stor hållbarhetssatsning i svensk samarbetsanda. Då
kan såväl miljön som ”business”
blomstra.
Har du något förslag på nationell
hållbarhetssatsning?
– Ja! Elektrifiering av E6:an. Som en gigantisk testbädd.
Varför?
– Sverige är mycket starkt inom dels energiteknik, dels informations- och kommunikationsteknik. Det är kompetens som
behövs om vi ska kunna genomföra något
radikalt nytt, som att befria E6:an mellan
Malmö och Göteborg från alla transporter med fossila bränslen. Bredvid tåget…
Varför är detta ett bra sätt att
bygga det hållbara samhället?
– För att det förenar hållbarhet med ekonomisk konkurrenskraft. Hela världen
behöver minska sina koldioxidutsläpp,
och allra mest USA och Kina. Lyckas vi
med detta projekt kan vi säkert sälja ”tjugomila-stumpar” elektrifierad motorväg
till exempelvis Kina.
Kommer det här att fungera?
– Ja, om alla parter samarbetar över gränser – privat och offentligt, kapital, banker, industri – hela vägen ut till utförare
och slutkonsumenter. Samarbete är ju

Thomas Kalling menar att det ligger stora
ekonomiska och miljömässiga vinster i ett
samarbete mellan stat och företag.

något vi är bra på i Sverige, få andra länder slår oss på fingrarna där historiskt. Vi
har åstadkommit stora samhällsförändringar förut genom gränsöverskridande
dialog. Med staten, i det här fallet Trafikverket, som garant och beställare i
samarbete med stora, kompetenta företag som fordonsindustrin, byggföretagen, ABB, Ericsson etc. – så skulle vi få
fart på innovationskraften.
Har du pratat med politiker om
detta?
– Nej, ärligt talat saknar jag väl både incitament och struktur – dessutom har
aldrig nån politiker frågat. Den ”tredje
uppgiften” fungerar inte, för vi forskare
bedöms bara inom det akademiska systemet, vilket fostrat en yrkeskår som inte
verkar så intresserad av att delta i den offentliga debatten. Jag inser samtidigt att
detta inte håller. Vi som forskar måste
bli vår egen PR-byrå och ge oss in i samhällsdebatten – det är inte bara nödvändigt utan också roligare! Bästa sättet är
såklart att teama upp istället för att genomföra det här korståget i små skurar.
BRITTA COLLBERG

33

Hållbar energi

Arkitekten:

– Brist på kunskap bakom
lågt nyttjande av solenergi
Opinionsbildaren Johan Ehrenberg framför sitt solcellstäckta ”hobbithus”.
foto: marie- louise kristola , sveriges radio

Johan Ehrenberg
startade eget
elhandelsbolag
Johan Ehrenberg är journalist
och solcells-förespråkare som
inte bara opinionsbildar genom
det skrivna ordet. För några
år sedan startade han ett eget
elhandelsbolag!
– Jag påverkar mer nu, upplever jag.
När de stora elbolagen hör att många
tusen personer köper el från mitt
bolag så lyssnar de, säger han. Enligt
honom gillar de stora elbolagen inte
solceller.
– För det rubbar deras affärsmodeller. När var och en producerar sin
egen el – hur ska de då tjäna pengar?
Just nu ser vi ser en folkrörelse växa
fram och en maktförskjutning i elbranschen.
Det hela började med att han byggde en egen solcellspark hemma på
gården utanför Katrineholm. Han ville
testa solceller ”på riktigt”. Eftersom
de snart överproducerade började han
sälja till andra istället. Alla vinster går
till att bygga nya solceller.
Enligt Ehrenberg borde forskare
”arbeta halvtid” med att förklara och
inspirera människor som inte är forskare eller studenter.
– De forskare som är publika och
transparenta är de som kommer
påverka med all sin kunskap. Inte de
som vänder sig inåt i den akademiska
världen, säger han.
Kristina Lindgärde
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– Solenergi har stor potential i
Sverige. Att vi utnyttjar solenergi
mindre än många andra europeiska
länder beror inte på brist på sol
utan på brist på kunskap, menar
arkitekten Jouri Kanters som kartlagt vad politiker, stadsplanerare,
byggherrar och arkitekter bör bli
bättre på för att Sverige ska få mer
solenergi.

privatpersoner att sälja överskottsel till nätet
genom en skattereduktion som gäller från
den 1 januari 2015. Men fortfarande är det
oklart hur skattereduktionen till exempel
fungerar för bostadsrättföreningar. Det är
också juridisk svårt att sätta upp solceller
på ett tak som ägs av en förening eller hyresvärd och sen sälja elen till hyresgäster eller medlemmar.
• Stadsplanerare kan optimera en detalj-

Solceller står fortfarande för en mycket liten
del av den svenska elproduktionen. Solelen
ökar, men inte snabbt. Det kan ändras med
insatser från de grupper som har störst inflytande på byggandet, menar Jouri Kanters.
• Byggherrar har en nyckelroll. Det är of-

tast de som avgör om solceller och solfångare sätts upp på nya byggnader eller ej – inte
stadsplanerarna eller arkitekterna. Trots att
priserna sjunkit rejält de senaste åren räknar många byggherrar på föråldrade, högre
kostnader. Byggherrar har också ett kortsiktigt förhållande till ”sin” byggnad som därför inte kan räkna hem vinsten på solenergi
på några år. Byggherrar som är övertygade
om att solenergi fungerar spelar därför stor
roll för att öka andelen solenergi.

plan så att alla byggnader får lika mycket
tillgång till solinstrålningen. Detta görs inte
idag. En följd kan vara att ett nytt höghus
söder om andra byggnader kan skugga de
andra och göra det mindre lönsamt att sätta upp solceller på taken. Stadsbyggnadskontoret kan också ha bättre riktlinjer för
hur man bäst integrerar solenergi i befintliga
byggnader i kulturhistoriska miljöer.
• Arkitekter bör tänka på den estetiska

• Politiker kan skapa gynnsamma förhål-

gestaltningen av solceller och solfångare i
förhållande till byggnadens arkitektur. Men
de saknar ofta information och kompetens
för att ta rätt beslut och kunna argumentera
inför t.ex. byggherren. Därför bör de jobba
närmare ingenjörerna för att göra simuleringsstudier som bland annat visar de bästa
ytorna för att installera solenergi. De behöver också snyggare produkter.

landen för solenergi. Svenska politiker har
delvis gjort detta, då man underlättat för

KRISTINA LINDGÄRDE

En alltför ovanlig syn i Sverige: hus med solfångare på taket.
Västra hamnen i
Malmö.
foto: åsa hellström /malmö stad
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listan.
Kåre Bremer, tidigare bl.a. rektor vid Stockholms
universitet, har fått ett regeringsuppdrag att analysera ledarskap och ledningsstrukturer vid landets
högskolor och universitet. Inför slutarbetet till det
betänkande han ska lämna i oktober bjöd han in till
en ”hearing” och presenterade sina preliminära förslag. Här listar han sex rekommendationer.

Så kan stora universitet
förbättra sin ledning
och organisation
1

Klargör ansvars- och beslutsbefogenheter för linjeorganisationen i förhållande till de kollegiala organen.
Tydliggör roller och ansvar mellan exempelvis prefekten och institutionsstyrelsen. Finn former för ansvarsutkrävande!
Ge prefekten ett akademiskt förändringsuppdrag och
med det ekonomiska möjligheter att utveckla utbildningen och forskningen på sin institution. Se också till
att säkerställa det administrativa stödet så att prefekten verkligen kan ägna sig åt det akademiska.

2

3

Lägg ökad vikt vid strategiska rekryteringar och lyft
frågan högre i organisationen, Istället för att ”bara”
återbesätta tjänster tänk på vilken typ av kompetens
som behövs.

4

Ta beslut om budget och resursfördelning i linjeorganisationen efter beredning i kollegiala organ.

5

Säkerställ kollegialt inflytande och studentinflytande
genom tydliga och formaliserade beredningsprocesser.

Problematisera begreppet kollegialt. Vad är ett kollegium – bara professorer, eller räcker det med doktorsexamen, eller ingår även adjunkterna – kanske alla
anställda? Fundera över var inflytandet slutar och beslutanderätten tar vid.

6

FOTNOT: Ledarskap och ledningsstrukturer är ganska lika inom
de stora universiteten som Lund, Uppsala, Stockholm och Göteborg, men skiljer sig mycket jämfört med högskolorna och de
yngre universiteten som också är rätt lika inbördes.
Maria Lindh
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Förre rektorn för
Stockholms universitet
Kåre Bremer.
foto: eva dalin
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Detta var den första promotionen som rektor för Torbjörn von Schantz. Han tågade till domkyrkan flankerad av biskop Johan Tyrberg (skymd) och
kommunstyrelsens ordförande Lennart Prytz (till vänster).

Promotion i skir grönska
I full sol tågade 208 doktorer, 9 jubeldoktorer och 18 hedersdoktorer genom Lundagård
mellan Universitetshuset och Domkyrkan. Årets största akademiska högtid ramades
in av en sällan skådad syrenprakt, och den nya lindallén lyste grön. Nytt för i år var en
rullstolsramp så att även de med funktionshinder kunde delta i processionen.

R

ektor Torbjörn von Schantz har
deltagit i många processioner –
men det var första gången som
rektor, och kändes lite speciellt.
Han beskrev stämningen i Universitetshusets
atrium innan promenaden ner till Domkyrkan som både uppsluppen och spänd. Kring
denna händelse har allt kretsat under månader och år. Förberedelserna för själva högtiden har pågått med accelererande intensitet
sedan ett halvår tillbaka. Och det är en ära
för Lunds universitet att denna kan ceremoni
kan hållas i Lunds domkyrka, menade rektor.
I talet i kyrkan vände rektor sig särskilt till

jubeldoktorerna då han jämförde hur världen såg ut för 50 år sedan då dessa blev
doktorer. 1965 provsprängde Kina, Vietnamkriget eskalerade, Winston Churchills
död markerade slutet av en era.
– Här i Sverige, fortsatte rektor, var bensinen billigare än mjölken – och Lund hade
36

på den tiden 45.000 invånare. Men de stora
barnkullarna från 1940-talet påbörjade högre studier och stan växte.
Detta år, 1965, blev Birgitta Odén professor i historia vid Lunds universitet och vid
sin utnämning var hon både landets första
kvinnliga professor i historia och den första
kvinnliga professorn någonsin vid Lunds universitet. Då var det Philip Sandblom som var
rektor och de två nytillkomna Samhällsvetenskapliga och Odontologiska fakulteterna
medverkade i ceremonin för första gången.
Till hedersdoktorerna sa Torbjörn von
Schantz att de gjort bestående insatser för
akademisk forskning och undervisning. Och
till de drygt 200 nya doktorerna att de flyttat fram positionerna inom sina ämnen en
aning.
– För vissa av er innebär doktorsdisputation och promotion inträdesbiljetten till en
fortsatt gärning vid universitetet och för an-

dra språngbrädan mot arbete i privat eller
offentlig sektor.
Torbjörn von Schantz sa också att han
tror att lösningen på de stora framtidsfrågorna ligger i skärningspunkten mellan å
ena sidan teknik, medicin, naturvetenskap
och å andra sidan samhällsvetenskap, religion, humaniora och de konstnärliga ämnena.
– Det är först när vi kan kombinera hela
kunskapskroppen i vårt breda universitet
som vi kan förstå, förklara och förbättra
vård värld och människors villkor. Och då är
alla delar lika viktiga.
Medan ceremonin pågick i kyrkan sköts
51 kanonskott i Lundagård.
tex t: maria lindh
Foto: Jonas Andersson & Gunnar menander

Promotionen avslutades med traditionsenlig fotografering med bitvis ostyriga kransflickor. Samhällsdebattören och författaren
Vilhelm Ekensteen var en av Samhällsvetenskapliga fakultetens hedersdoktorer.
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forskning.

Röda blodkroppar har till uppgift att transportera syre till kroppens alla organ. foto: wacomka /shutterstock

Konferens om transfusionsmedicin

Lovande försök med att göra
röda blodkroppar av hudceller
Medicin. Blodtransfusioner är livs-

viktiga, men tillgången på blod är
långt mindre än behovet. Därför
arbetar forskare världen över med
att hitta alternativ.
– Vi är rätt långt framme på
området här i Lund, säger Johan
Flygare från Medicinska fakulteten,
som tillsammans med LTH ordnar en
internationell konferens om framtidens blodersättningsmedel efter
midsommar.
Johan Flygares forskning handlar om att
omvandla hudceller till att bli röda blodkroppar, de celler som har i uppgift att transportera syre till kroppens alla organ. Hela 20
miljarder nya röda blodkroppar dör och nyskapas varje dygn. Vid en olycka eller en stor
operation kan patienten behöva ett stort tillskott av röda blodkroppar.
– Vi har lyckats förstå det genetiska programmet som bestämmer att en cell ska bli
en röd blodkropp. På så sätt kan vi nu omprogrammera hudceller från möss till att bli
blodceller på bara fem dagar. Nu ska vi snart
38

gå vidare till mänskliga celler, förklarar han.
Hans kollega på Avdelningen för molekylärmedicin och genterapi, Kenichi Miharada,
har en annan inriktning. Han vill hitta ett sätt
att massproducera och lagra röda blodkroppar i ett halvvägs utvecklat skede, så att de
kan tas fram och ”göras färdiga” när det behövs. Tekniken skulle kunna hjälpa patienter med sällsynta blodgrupper, som kunde
lagra sitt eget blod inför för framtida behov
och slippa det svåra sökandet efter lämpliga donatorer.
Inuti de röda blodkropparna finns hemoglobin, det protein som ansvarar för de röda
blodkropparnas syretransporter. Hemoglobin kan tillverkas på konstgjort vis med hjälp
av bakterier, men att ersätta blodtransfusioner med transfusioner av sådant hemoglobin är inte riskfritt.
– Detta hemoglobin blir snabbt oxiderat.
Man skulle kunna säga att det ”rostar”, vilket
leder till inflammationer, säger Leif Bülow
från Avdelningen för tillämpad biokemi.
Han har funnit ett sätt att utvinna hemoglobin ur sockerbetor, där proteinet finns i
en ”rostfri” form.

– Mänskligt hemoglobin håller sig bara
en halvtimma innan det börjar oxideras. Hemoglobin ur betor däremot håller i flera dagar, och skulle därför bli mycket lättare att
hantera. Alla ambulanser kunde t.ex. ha ett
förråd av hemoglobin, så att en skadad patient fick ett tillskott redan på väg till sjukhuset, menar Leif Bülow.
Konferensen i Lund har tre teman. Pro-

duktion av röda blodkroppar är det första,
produktion av blodersättningsmedel som
hemoglobin det andra. Det tredje är de
skador som hemoglobin ställer till med i fel
sammanhang, och hur dessa kan förebyggas och motverkas.
Medarrangörer för konferensen är även
Bo Åkerström och Magnus Gram från Avdelningen för infektionsmedicin. De arbetar
bl.a. med att hitta ett nytt sätt att upptäcka
och behandla havandeskapsförgiftning,
som bl.a. anses bero på att hemoglobin
från fostret läckt över till mammans blodkärl. Sjukdomen är ett stort problem i tredje världen, där den orsakar många dödsfall.
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Antihistamin verkar minska
dödligheten vid bröstcancer
medicin. Skulle allergimedlet anti-

histamin kunna användas inte bara
för att lindra allergier, utan också
för att behandla cancer? Nya fynd
tyder på det.
– Om resultatet håller också i
vidare studier, så är detta det viktigaste resultat jag fått fram i hela
mitt forskarliv, säger cancerforskaren och läkaren Håkan Olsson.
Håkan Olsson presenterade sina nya rön vid
den internationella cancerkongress som anordnas av ASCO, American Society of Clinical Oncology.
Han och hans medarbetare har samkört
en rad olika register. De har studerat alla
de nära 55.500 patienter med bröstcancer
som fått sin diagnos under åren 2000–2008
i Sverige, och sett om patienternas överlevnad påverkats av läkemedel som inte hade
med cancersjukdomen att göra.
Bakgrunden är att immunterapi idag är
en användbar behandling av cancer. Nya läkemedel som påverkar immunförsvaret och
dess signalsystem, bl.a. signalämnena interleukiner och cytokiner, har visat sig effektiva i många fall.
– Men det finns ju många andra läkemedel som påverkar immunförsvaret utan
att vara avsedda just för cancer. Kunde de
ha en effekt även mot cancer? Det var den
fråga vi ville ha svar på, säger Håkan Olsson.
Forskarna tittade på en rad läkemedel

mot autoimmuna sjukdomar samt immunrelaterade sjukdomar som allergier. De nyare antihistaminerna, som används mot allergier, utmärkte sig starkt i undersökningen:
bröstcancerpatienter som använt antihistaminer hade en bättre överlevnad än patienter som inte gjort det. Kopplingen fanns där
oavsett patienternas ålder, allergiform, tumörstadium och om tumören varit östrogenberoende eller inte.
– Effekten av antihistamin är nästan lika
LUM nr 5 | 2015

Cancer
forskaren
och läkaren
Håkan
Olsson.

stark som effekten av cellgifter! Och då ska
man tänka på att antihistaminerna är läkemedel som prövats under lång tid och inte
har några biverkningar. Om jag varit bröstcancerpatient är det ingen tvekan om att
jag velat ha en sådan behandling, menar
Håkan Olsson.
Resultaten ska nu följas upp på oli-

ka sätt, så att man kan se om de verkligen
är så revolutionerande som det verkar. Registerstudien ska byggas ut så att den går
ända fram till 2013–2014 och omfattar hela
100.000 bröstcancerpatienter. Håkan Olsson hoppas också kunna göra ett försök där
slumpvis utvalda patienter behandlas med
antihistaminer, medan en kontrollgrupp av
jämförbara patienter inte får denna behandling. En sådan studie kan, beroende på ambitionsnivå, omfatta mellan 800 och 2.500
patienter och kosta uppåt 30 miljoner kronor.
För att kunna driva forskningen vidare
har lundagruppen sökt patent på användningen av antihistaminer för behandling av
cancer. Läkemedelsföretagens patent gäller
bara medlens användning mot allergier, och
har dessutom ibland löpt ut.
– Vi är inte ute efter att tjäna pengar.
Men om någon annan söker patent på antihistaminer mot cancer riskerar vi att få betala dyra pengar för att studera medlens
effekt, och det skulle bromsa forskningen,
förklarar Håkan Olsson.
Ingel a Björck

Miljardsatsning på
den fjärde industriella
revolutionen
forskningsfinansiering . Knut

och Alice Wallenbergs Stiftelse
storsatsar på grundforskning för
att främja ett teknikskifte som av
många beskrivs som den fjärde
industriella revolutionen.
Det handlar om autonoma system som kan skapa alltifrån smarta
energisystem och resurseffektiva
transportsystem till kvalificerat
beslutsstöd som möjliggör räddningsinsatser i katastrofområden.
Lunds universitet, KTH, Chalmers och
Linköpings universitet deltar lika mycket
i den tioåriga satsningen på totalt 1,8
miljarder kronor som fått namnet Wallenberg Autonomous Systems Program,
WASP.
– Tanken är att kombinera befintliga
framstående kompetenser inom elektroteknik, datorteknik och datavetenskap
som framförallt finns vid Sveriges fyra
stora IKT-universitet, men det kommer
också att finnas resurser för att ansluta
forskare vid andra universitet, berättar
Peter Wallenberg Jr.
Karl-Erik Årzén är professor i reglerteknik vid LTH och är Lunds universitets huvudsökande. Utöver hans egen
institution kommer lundaforskare från
institutionerna från datavetenskap,
elektro- och informationsteknik samt
matematik på LTH att involveras i det
nationella projektet.
– Det handlar bl.a. om forskning
inom robotik, distribuerad optimering
och reglering, nätverksdynamik, lokalisering och navigering, datorseende,
maskininlärning, Internet of Things,
cloudteknik, programvaruutveckling
och programvaruteknik, säger Karl-Erik
Årzén.
Exakt hur mycket pengar som hamnar i Lund är inte riktigt klart eftersom
projektet utvärderas kontinuerligt.
– Jag skulle tro att vi i snitt hamnar
någonstans runt 20–25 miljoner per år
till LU.
Kristina Lindgärde
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TEGGERS STIPENDIUM FÖR
POSTDOKTORAL UTBILDNING
Härmed förklaras 3 stipendier à 400 000
kronor ur Teggerstiftelsen till ansökan
lediga.
Stipendierna är avsedda som lön för postdoktoral vetenskaplig utbildning i första
hand utomlands och utdelas till läkare/
forskare verksamma vid Medicinska
fakulteten, Lunds universitet och/eller
Skånes universitetssjukhus i Lund och
Malmö. De som tidigare erhållit stipendium har möjlighet att söka ytterligare
förlängning. För stipendiat som erhåller
finansiering också från annat håll tillämpar Teggerstiftelsen regler om reducering
av tilldelat stipendium, vilket redovisas i
samband med beslut om stipendium.

Stipendierna tillkännages den 18 november 2015, och kommer att vara disponibla
från den 1 januari 2016. Stipendiaterna
förutsätts personligen ta emot stipendiet
den 18 november och i samband därmed
lämna en kort presentation av sin forskning.
Ansökan, som ska ske på särskild
blankett, sänds i ett exemplar till:
Tegger Stiftelsen

För ytterligare information och
blanketter:
se Teggerstiftelsen hemsida:
www.teggerstiftelsen.se
För frågor kontakta:
Professor Claes-Henrik Florén
Professor Håkan Olsson
via e-post: info@teggerstiftelsen.se

c/o Swedbank Stiftelsetjänst
404 80 GÖTEBORG
och skall vara oss tillhanda senast
torsdagen den 8 oktober 2015 kl 12:00.

Halvsida 180x105
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folk.
”Re-enactment” kan översättas med
historiskt återskapande, där målet är att
återskapa en historisk tid eller händelse
så trovärdigt som möjligt. För Linda
Clarin, personalsamordnare på Institutionen för laboratoriemedicin i Lund, är
det slutet av 1300-talet som gäller. Med
jämna mellanrum byter hon och hennes kamrater sina tröjor och jeans mot
rustningar, hättor och yllekjortlar.

Personalsamordnaren Linda Clarin tillbringar gärna sin fritid i handsydd 1300-talsdräkt.

Hobby: återskapa 1300-talet
Linda Clarin läste på personalvetarlinjen i
Lund och började sedan arbeta med chefsrekrytering för en privat firma. Där gällde
det att hitta de bästa av många ivriga chefskandidater. När hon sedan började på Laboratoriemedicin fann hon en annan situation.
– I privata näringslivet ser många en
chefsposition som ett väldigt viktigt steg i
karriären. På universitetet däremot är chefsskapet inte ett lika självklart karriärsteg. För
en forskare är ju forskningen det viktiga.
Ansvaret som chef är en följd av forskningsframgångar som gjort att man kan anställa
nya medarbetare, inte ett mål i sig.
På omkring 300 anställda har Laborato-

riemedicin ett 60-tal chefer som leder grupper på mellan ett par och ett tiotal medarbetare. En stor del av Linda Clarins tid går ut
på att avlasta dem, så att de hinner fokusera
på sin forskning.
– Till mitt arbete hör att stödja cheferna
genom att ge råd om känsliga personalärenden, lönerevisioner, arbetsrättsliga frågor och svåra rekryteringar, säger hon.
Sitt stora fritidsintresse, att återskapa
medeltiden, kom hon till genom lajv och genom vänner som redan ingick i föreningen
Vapenbrödraskapet Carnis. Det är en noga
begränsad del av medeltiden det gäller: AlLUM nr 5 | 2015

brechts av Mecklenburg och drottning Margaretas tid 1364–1412.
– Andra reenactment-föreningar intresserar sig för andra perioder, som 1200-talet
eller 1400-talet. Att fokusera på en viss period är viktigt när man letar efter material i
skrifter och på museer, förklarar hon.
Det föreningen vill återskapa är livet
i ett härläger på Albrechts tid, med allt vad
det innebär: att tillverka och resa tält, reparera verktyg, laga mat och så vidare.
Linda Clarin har textilier som huvudintresse. Utifrån gamla historiska fynd och bilder har hon sytt bland annat yllestrumpor
med strumpeband, en linnesärk, en klänning, flera hättor och en vackert broderad
börs. Materialen är i stor utsträckning handvävda och växtfärgade, och allt har sytts för
hand.
På vintern ägnar sig föreningens medlemmar åt att läsa in sig på tidsperiodens liv
och tänkande, och att samla material om de
personer de vill föreställa. Det kan vara en
viss historisk individ, eller en person med en
viss funktion. Någon kan t.ex. vara snickare,
en annan smed, och Linda Clarin själv återskapar hustrun till en knekt
På somrarna deltar gruppen i olika medeltidsarrangemang. Att visa sin verksamhet

för skolklasser och andra grupper kan ge
ersättning, men i regel står medlemmarna
själva för kostnaderna.
– När vi lastar in allt vårt bagage med
tält, sängar, kläder, rustningar, husgeråd
och kokkärl undrar jag ibland om vi är riktigt kloka. Men även om det är lite nördigt,
så tycker jag det ger mig så mycket. Jag får
träffa spännande människor, se nya platser,
syssla med ett hantverk jag tycker om, och
hela tiden tillägna mig ny kunskap. Det är
väldigt stimulerande! tycker hon.
Text och foto: Ingel a Björck

LINDA CLARIN
ARBETE: personalsamordnare på
Institutionen för laboratoriemedicin
i Lund
FAMILJ: föräldrar, bror och en sambo
som också håller på med ”återskapande”
INTRESSEN: historia, textilt hantverk,
se nya platser och människor och lära
sig nya saker
FÖRENING: Fraternis Militia Carnis,
som återskapar livet i ett militärläger
från slutet av 1300-talet.
Se www.carnis.org.
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boken.
redaktör: Ulrika oredsson

PER RYDÉN

Nerskrivning
(Carlsson Bokförlag)

Martin Nykvist, doktorand i teologi

Har kyrkan något
med idrotten att göra?
– Ja, idrott är faktiskt ett ämne som
diskuterats flitigt i hela kyrkans historia. Redan Paulus gjorde exempelvis liknelser mellan det kristna livet
och en löpartävling.
– Historiskt har kyrkliga representanter ansett att idrott tog upp för
mycket av människors lediga tid och
det diskuterades om det var rätt att
idrotta på söndagar. Men i takt med
att idrottsrörelsen växte sig starkare
under början av 1900-talet övergick
kyrkan till att vilja samarbeta. Kyrkan
ville komma i kontakt med de unga
männen som oftare syntes inom
idrottsrörelsen än i kyrkbänken.
– Från början var idrottsrörelsens
intresse för samarbete ganska ljumt.
Man höll hårt på att rörelsen måste
vara religiöst obunden.
– På senare tid har
man samarbetat i värde
grundsfrågor – ett område där idrottsrörelsen
ser inte minst Svenska
kyrkan som en resurs.
Men det tydligaste exemplet är nog mängden av
konfirmationsläger med
idrottsinriktning.

MARTIN NYKVIST
OCH ALEXANDER MAURITS (red.)

Kyrkan och idrotten
under 2000 år
(Universus Academic Press)
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Per Rydén, professor i litteraturvetenskap, berättar i sin nya bok om
sitt eget liv och om människor han mött, från politiker som Tage
Erlander till författare som Sven Delblanc och kulturpersonligheter som Gösta Ekman och Tage Danielsson. Ett stort avsnitt ägnas
åt livet och forskningen på Litteraturvetenskapliga institutionen,
först under Olle Holmberg, Staffan Björck och Carl Fehrman, och
senare under hans egen tid som prefekt.

ALF HORNBORG

Nollsummespelet.
Teknikfetischism och global miljörättvisa
(Daidalos)
Om vi menar allvar med retoriken om global hållbarhet och rättvisa måste vi vara beredda att ompröva våra mest grundläggande
föreställningar om tekniska och ekonomiska framsteg, skriver Alf
Hornborg. Det som uppfattats som utveckling och framsteg har
genom historien i stor utsträckning varit en fråga om att förskjuta
arbets- och miljöbelastning till människor med mindre köpkraft.
Boken ger ett vidgat, globalt perspektiv genom att betrakta teknik
och pengar med nya ögon. ”Nollsummespelet” är en vidareutveckling av författarens tidigare bok ”Myten om maskinen”.

GUNNAR ANDERSSON OCH MAGNUS JERNECK (red)

Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund
– en vital 50-åring
(Lunds universitet)
I samband med att Samhällsvetenskapliga fakulteten fyller 50 år
har man gett ut en festskrift på 600(!) sidor. Den tar upp tendenser i historien och i framtiden, forskningens utveckling och
hur den går till i praktiken, det omfattande utbildningsuppdraget,
tvärvetenskapliga samarbeten och kårernas arbete. Sammanlagt
har ett 70-tal samhällsvetare medverkat med texter och professor
Christer Lindberg har medverkat med fotografier.

KRISTIAN GERNER

Vad hade hänt om…
(Historiska Media)
Vad hade hänt om Chrusjtjov förlorat maktkampen mot Beria
1953? Skulle det ha blivit revolution i Sverige om kommissarie Kempe inte hejdat den våldsamma polisinsatsen vid hungerdemonstrationerna 1917? Och hur länge hade andra världskriget pågått om
inte atombomberna släppts över Hiroshima och Nagasaki 1945?
Boken består av åtta kontrafaktiska historieberättelser skrivna av
historiker och journalister.
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gästtyckaren.
Degrowth, eller otillväxt på svenska, är ett nytt forskningstema på
tvärvetenskapliga Pufendorfinstitutet. Alexander Paulsson, en av
initiativtagarna, berättar om temat som vill undersöka hur samhället
kan organiseras om tillväxt inte längre är ett överordnat mål.

Begreppet otillväxt utmanar
etablerat tänkande kring välstånd

E

fter andra världskriget var alla rädda att världen
skulle gå in i en långvarig lågkonjunktur, präglad
av massarbetslöshet och låg tillväxt, precis som efter första världskriget. Men så blev det inte. Tvärtom innebar efterkrigstiden oöverträffad ekonomisk tillväxt i
stora delar av världen.
Ekonomisk tillväxt blev normaltillståndet under

dessa år, men samtidigt blandades mål och medel ihop. Istället för att betrakta ekonomisk tillväxt som
ett medel för att nå välstånd, blev tillväxt ett
mål i sig. Den politiska diskussionen om vad
välstånd är eller borde vara, sköts samtidigt i
bakgrunden.
Frågor som ”Vad innebär det att leva ett
gott liv?” och ” Vad innebär det att erkänna
andra människor och att respektera miljön?”
försvann så klart inte helt från den offentliga debatten, men de etablerade politiska partierna gav inga
svar – dem var det upp till den enskilde att finna.

EU har också diskuterat höjda importtullar för produkter
där tillverkningen medför en negativ klimatpåverkan, men
det är oklart om det skulle gynna klimatet. Och de internationella klimatförhandlingarna, som så många hoppas på,
strandar gång på gång. Länderna verkar över huvud taget
ovilliga att förstå varandra.
Logiskt borde andra förslag till lösningar tas emot med
öppna armar. Men kan det vara så att lösningen ligger i hur
själva problemet definieras?
Istället för att se ekonomisk tillväxt som
ett övergripande mål i samhället och en lösning på arbetslöshet och fattigdom, skulle vi
kanske ifrågasätta antagandet att tillväxt alltid är önskvärt?

”Vi kanske
skulle ifrågasätta
antagandet att
tillväxt alltid
är önskvärt?”

Hur ser det ut idag? Ja, trots flera decennier av ekono-

misk tillväxt och höjd levnadsstandard har inkomstklyftorna
ökat snabbare än tillväxten. Ett litet antal personer äger allt
mer av världens tillgångar. Ekonomisk tillväxt tenderar att
gynna dem som redan äger mycket och har dessutom en
negativ inverkan på miljön. Inget land har ännu lyckats frikoppla ekonomisk tillväxt från klimatpåverkan.
Få sätt har dock fungerat när det gäller att försöka hantera tillväxtens negativa påverkan på klimatet.
EU har försökt reglera utsläppen genom att sätta ett utsläppstak och låta utsläppsrättigheter köpas och säljas på
marknaden. Effekterna har dock varit försumbara.
LUM nr 5 | 2015

I Frankrike har begreppet décroissance

lanserats för att peka på de problem ekonomisk tillväxt medför. I Tyskland, Storbritannien och i andra länder i Europa har tillväxt problematiserats
och ofta används då den engelska benämningen: degrowth.
Otillväxt har etablerats som ett samlingsnamn för ett
tvärvetenskapligt forskningsfält och för olika sociala rörelser som ifrågasätter att tillväxt skulle vara den enda vägen
till välstånd. En vanlig missuppfattning är att otillväxt skulle
vara lika med negativ ekonomisk tillväxt, eller innebära en
återgång till förmoderna levnadsvillkor. I själva verket erbjuder otillväxt nya sätt att förstå och tänka kring välstånd.
Otillväxt fungerar som en tankefigur, som tillåter oss att utforska olika vägar fram till ett mer miljömässigt och rättvist
samhälle.
Alex ander Paulsson,
universitetslektor i företagsekonomi,
Ekonomihögskolan
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Förnyat arbete
för jämställdhet
och likabehandling
jämställdhet. I juni träffas universitetets nya ledningsgrupp för jämställdhet och likabehandling för första
gången sedan gruppens sammansättning och uppdrag justerats av rektor.
Ledningsgruppen ska bland annat
verka för att skapa engagemang för
och delaktighet i arbetet mot diskriminering och för jämställdhet, lika
rättigheter och möjligheter inom universitetet. Gruppen rapporterar direkt
till rektor och rektors ledningsråd.
Ledningsgruppens ledamöter representerar fakulteterna, gemensamma förvaltningen och universitetets
särskilda verksamheter, USV. Dessutom finns representanter för LUS och
personalorganisationerna i gruppen.
Ledningsgruppen för jämställdhet och
likabehandling leds av ordförande
Anna Maria Drake, vicedekan på
Medicinska fakulteten. Sekreterare
för gruppen är Lena Lindell, sektionen
Personal.

Anna Maria
Drake leder
den nya ledningsgruppen
för jämställdhet och likabehandling.
foto: charlotte
carlberg bärg

Lunds universitet har mycket att erbjuda när det gäller fortbildning av lärare. foto: kennet ruona

Kunskapsveckan
samlar hundratals lärare
uppdragsutbildning. – Vi får aldrig
ett nej när vi ber våra forskare att
ställa upp på Kunskapsveckan.
Det säger Joanne Hurman, projektkoordinator på universitetets
avdelning för uppdragsutbildning,
som i samarbete med Lunds kommun nu arrangerar dessa dagar för
nionde gången.

Den 16 och 17 juni kommer flera hundra lärare från kommunens skolor, liksom tjänstemän och politiker med skolfrågor på sina
bord. Mellan 20 och 30 forskare från universitetet håller föreläsningar och semina-

Upptäck Backagården!
– det kompletta kurs- och konferenscentret mitt i natursköna Skåne.
Vi har nio moderna konferenssalar,
med senaste teknik. Nyrenoverat boende 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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rier och man har även bjudit in till två större
inspirationsföreläsningar. Journalisten och
författaren Per T. Ohlsson pratar om mångfaldens betydelse för Sverige och dess utveckling, och bl.a. Sinikka Neuhaus, chef för
LU:s ämneslärarutbildning, föreläser under
rubriken ”Hur blir vi en profession?”.
– Annars handlar det mycket om språket
i år, säger Joanne Hurman och berättar att
det är kognitionsforskarna som håller i det.
Psykologerna håller ett seminarium om
”Individanpassat ledarskap – i och utanför
klassrummet”. Språk och litteraturcentrum
tar upp det angelägna ämnet om ”Nyanländas lärande – en introduktion”. Även i Botaniska trädgården och på Skissernas museum
arrangeras det seminarier. Och Högskolan
Kristianstad är på plats i Lund med en punkt
om att leda och driva det kollegiala lärandet på skolan – som vänder sig till bl.a. skolledare.
– Bredden är viktig, påpekar Joanne Hurman som är nöjd med det stora intresset
från både universitetet att delta och från
kommunens lärare – inte bara Lunds utan
det väntas lärare och skolfolk från hela landet.
En utförligare beskrivning av seminarierna ges på luvit.ced.lu.se/kunskapsveckan
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på gång.
biochemistry.lu.se, www.bioelectrochemicalsoc.org eller www.BES2015.se Plats: Orkanen,
Malmö högskola.
14 juni Skapande verkstad på Historiska museet. Djur i folktro, saga och myt.
Tillsammans med vetenskapspedagogen Kristina Philblad går vi på upptäcksfärd i Barbaricum-utställningen och letar upp djur på föremål, ornamentik och ben. Efteråt formar vi och
färglägger egen ornamentik. För barn mellan
5 och 8 år. Föranmälan på telefon 046-222 79
44. Kl 13 på Historiska museet, Krafts torg 1,
Lund.
16–17 juni Kunskapsveckan i Lund
2015. Lunds universitets stora satsning på
fortbildning inom skolområdet arrangeras i år
för nionde gången. Info: www.luvit.ced.lu.se/
kunskapsveckan Plats: Universitetshuset och
AF-borgen i Lund. Kontakt: joanne.hurman@
education.lu.se
21–24 juni Konferens ”Towards novel

blood transfusion therapies”. Info: http://
isbs2015.lu.se/ Plats: Palaestra et Odeum, Paradisgatan 2, Lund. Kontakt: johan.flygare@
med.lu.se
22 juni Språkkurs för anställda och
studenter vid Lunds universitet. Centrum
för Öresundsstudier bjuder in till kursen ”Intensiv dansk för svenskere”. Info och anmälan:
http://cors.lu.se/intensiv-dansk-for-svenskere
Plats: Copenhagen Business School, Dalgas
Have 15, Frederiksberg, Köpenhamn. Kontakt:
mia.krokstade@cors.lu.se
14 juli Åskföreställning i Vattenhallen. Föreställningen varar i 40 minuter och ingår i Vattenhallens entré. Kl 12.00–13.00, Ole
Römers väg 1, Lund.
28 juli Åskföreställning i Vattenhallen. Föreställningen varar i 40 minuter och ingår i Vattenhallens entré. Kl 12.00–13.00, Ole
Römers väg 1, Lund.

12 juni

13 juni

Följande disputationer har ägt rum:

Borges Chambal i livsmedelsteknologi:
”Exploring the functionality of coconut proteins”. Kl 9.15 hörsal B, Kemicentrum, Lund.
Maria ven der Pals i klinisk medicin
med inriktning pediatrik: ”Clinical aspects
of screening detected celiac disease among
12-years-olds”. Kl 13.00 LUX hörsal, övre del,
Helgonavägen 3, Lund.
Axel Eriksson i fysik: ”Physicochemical
properties and atmospheric aging of soot – investigated through aerosol mass spectrometry”. Kl 10.15 i Rydsbergssalen, Fysiska institutionen, Lund.
Karl Fridolf i brandteknik: ”Rail tunnel evacuation”. Kl 13.00 i sal E1406, E-huset,
Lund.
Samantha Sinclair i psykologi: ”Social
psychological barriers to a gender balanced
labor market: The role of gender identity threats, friendship priorities, and perceived discrimination”. Kl 10 Palaestra nedre, Lund.
Mathias Blom i klinisk medicin med inriktning akutsjukvård: ”In-hospital bed occupancy and the emergency department – effects on decisions about the level of care”. Kl
9.15, Segerfalksalen, BMC A10, Lund.

Helena Grufman i klinisk medicin med inriktning kardiologi: ”Inflammation, plaque
vulnerability and cardiovascular risk”. Kl 9.00
CRC, Jan Waldenströms gata 35, Skånes universitetssjukhus, Malmö.
Fredrik Johansson i biomedicin med
inriktning neurofysiologi: ”A purkinje cell
timing mechanism. On the physical basis of a
temporal duration memory”. Kl 10.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17, Lund.

Katarzyna Burzynska i nationalekonomi: ”Essays on finance, networks and institutions”.
Xiangdon Liu i folkhälsovetenskap
med inriktning epidemiologi: ”Associations of type 2 diabetes mellitus with cancer
and autoimmune diseases. A population-based epidemiological study in Sweden”.
Gustav Torisson i klinisk medicin med
inriktning klinisk neurovetenskap: ”Cognitive impairment in medical inpatients”.
Chinmay Gundewar i klinisk medicin
med inriktning experimentell kirurgi:
”Pancreatic cancer – influence of tumour microenvironment”.
Maria Cöster i klinisk medicin med inriktning ortopedi: ”SEFAS the self-reported
foot and ankle scoore”.
Johanna Svensson i latin: ”Latin letters from clergymen in the province of Scania (eastern Denmark – southern Sweden)
in the seventeenth century. A critical edition
with introduction, translation and commentaries”.
Robin Stenwall i teoretisk filosofi:
”Truth, grounding & dependence”.
Abdallah Shokry Mahmoud Ali i hållfasthetslära: ”On the determination of diffusion coefficients in bone”.

13–14 juni ”Kroppens mysterier” i Vattenhallen. Upplev spännande och interaktiva experiment och shower i Vattenhallen.
Öppet för allmänheten lör-sön 12.00–17.00.
Info: www.vattenhallen.lth.se/besok-oss/,
Vattenhallen Science Center, John Ericssons
väg 1, Lund.
13 juni Visning på Historiska museet:
Barbaricum – Uppåkra och Skånes järnålder. Föremål från järnåldersstaden Uppåkra
och andra fantastiska fynd från Skåne visas.
Här möter besökaren unika ting, föremål som
ägts och använts av den återvändande romerske soldaten, völvan, kungen och kirurgen.
Talade ting, som visar att dåtidens människor
ingalunda var några barbarer. Kl 13.00 Historiska museet, Krafts torg 1, Lund. Info: reception@luhm.lu.se
14–18 juni Konferens. XXIII International symposium on bioelectrochemistry and
bioenergitics”. Kontakt och info: lo.gorton@

disputationer.
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15 juni
Jerker Nordh i reglerteknik: ”Bayesian inference for nonlinear dynamical systems – applications and software implementation”. Kl
10.15 i hörsal M:B, Ole Römers väg 1, Lund.
Yadong Zhong i industriell näringslära:
”Nutritional effects of barley products – mechanisms of action in the intestinal tract”. Kl
9.15 i hörsal F, Kemicentrum, Lund.

5 september
Roberta Colonna Dahlman i italienska
med språkvetenskaplig inriktning: ”Studies on factivity, complementation, and propositional attitudes”. Kl 10.15 i Hörsalen,
Språk- och litteraturcentrum, Lund.

45

Mingfa Ding i nationalekonomi: ”Corporate ownership and liquidity in China´s markets”.
Guillaume Lequien i förbränningsmotorer: ”Investigations of diesel sprays in optical engines – liquid fuel penetration and liftoff length”.
Nikoleta Zeaki i teknisk mikrobiologi:
”Stress induced virulence of staphylococcus
aureus and listeria monocytogenes.
Ling Tao Luo i klinisk medicin med
inriktning experimentell kirurgi: ”Neutrophils and extracellular traps in abdominal
sepsis”.
Ida Arvidsson i klinisk medicin med inriktning experimentell pediatrik: ”Studies
of the pathogenesis of Shiga toxin-producing
escherichia coli-induced hemolytic uremic syndrome”.
Jens Gudmundsson i nationalekonomi:
”Making Pairs: A study of stability in matching
problems”.
Sten Skogmar i klinisk medicin med inriktning infektionssjukdomar: ”Aspects of
tuberculosis and HIV coinfection in patients at
Ethiopian health center”.
Martin Hast i reglerteknik: ”Design
of low-order controllers using optimization
techniques”.
Yongzhi Wang i klinisk medicin med inriktning experimentell kirurgi: ”Innate immune cell response in sepsis”.
Henrik Hofgren i värmeöverföring:
”Modelling and experimental investigations
on thermal radiation in combustion environments”.
Lanny Kirkhorn i mekanisk teknologi
och verktygsmaskiner”: Instrumentation
for tribological analysis of sheet metal forming
operations”.
Sarah Anne Rennick i statsvetenskap: ”The practice of politics and revolution:
Egypt´s revolutionary youth Social movement”.
Erik Börjesson i livsmedelsteknologi:
”Powder bed structure and imbition – a study
of spray dried dairy powders”.
Anna Andersson i nationalekonomi:
”Vertical trade”.
Gustav Nylund i fysik: ”Studies of nanowire devices enabled by advanced nanofabrication”.
Annika Falthin i musikpedagogik: ”Meningserbjudande och val: En studie om musicerande i musikundervisning på högstadiet”.
Emanuela Monni i biomedicin med inriktning neurobiologi: ”Neural stem cells interaction with the brain environment and prospects for cell replacement therapy for stroke”.
Michele Compagno i klinisk medicin
med inriktning reumatologi: ”Studies on
anti-dsDNA antibodies and other potential
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biomarkers in systemic lupus erythematosus”.
Elin Taube i vårdvetenskap med inriktning omvårdnad: ”Loneliness: An essential
aspect of the wellbeing of folder people”.
Reihaneh Zarrizi i laboratoriemedicin
med inriktning molekylär patologi: ”Tumor suppressor function of the deubiquitinating enzyme BAP1 and its substrate gammatubulin in regulation of cell cycle and genome
stability”.
Hilda Ralsmark i nationalekonomi: ”Family, friend, or foe? Essays in empirical micro
economics”.
Martin Hast i reglerteknik: ”Design
of low-order controllers using optimization
techniques”.
Jan Dines Knudsen i teknisk mikrobiologi: ”An NADH-coupled biosensor for engineering redox metabolism in Saccharomyces
cerevisiae”.
Nina Bengtsson i franska med språkvetenskaplig inriktning: ”L´analyse de la description en concersation. Pour une interface
textuelle-conversationnelle”.
Mattias Karlsson i historisk arkeolgoi:
”Konstruktionen av det heliga. Altarna i det
medeltida Lunds stift”.
Anita Pluwak i Öst- och Centraleuropas
kulturhistoria: ”Ambiguous endeavours. The
evolution of the melodramatic mode in polish
holocaust narratives from Hanna Krall to The
Aftermath”.
Feifei Yan i teknisk vattenresurslära:
”Impact of climate change on surface hydrology in the source region of the yellow river”.
Marisa Punzi i bioteknik: ”Treatment
of textile wastewater by combining biological
processes and advanced oxidation”.
Elizabeth Marcheschi i miljöpsykologi:
”The housing environment of people with severe mental illness – a study of supported housing facilities in Sweden”.
Susanne Lövdahl i klinisk medicin med
inriktning klinisk epidemiologi: ”Co-morbidity and mortality in Swedish patients with
haemophilia – a register study”.
Sofia Exarchou i klinisk medicin med
inriktning reumatologi: ”Epidemiological
aspects of ankylosing in Sweden. Characterization, prevalence and prognosis”.
Helena Fritz i laboratoriemedicin med
inriktning klinisk kemi: ”Axl RTK and microRNAs in urogenital cancers”.
Giuseppe Lippolis i medicin med inriktning urologisk cancerforskning: ”Image
analysis of prostate cancer tissue biomarkers”.
Eleonor Olsson i klinisk medicin med
inriktning onkologi: ”Molecular analysis of
breast cancer transcriptomes, genomes, and
circulating tumor DNA”.
Mikael Kanski i klinisk medicin med in-

riktning klinisk fysiologi: ”Non-invasive measures of heart failure”.
Lars Ohlsson i elektronik: ”Compact and
efficient millimetre-wave circuits for wideband
applications”.
Maria Månsson i tjänstevetenskap:
”Mediatized tourism. The convergence of media and tourism performances”.
Max Jerneck i sociologi: ”Sunrise of an
industry: Solar energy under financial and industrial capitalism in the U.S. and Japan, 19732005”.
Wail Awad: ”Glypiacan-1: Structural and
functional analysis of the N-glycosyltated human protein”.
Melanie Hedqespeth: ”Psychotropic
pharmaceuticals in aquatic systems: an ecological perspective”.
Henrik von Wachenfeldt: ”Transitionmetal catalyzed synthesis of small- and medium-sized rings applications toward oxazole
synthesis, cycloheptadienes, and natural products”.
Ingrid Sassenhagen: Physical and biological dispersal barriers in invaseve, bloom-forming microalgae”.
Daniel Jacobsson: ”Crystal structures in
GaAs nanowires: growth and characterization”.
Yuan Li: ”Evidence for adaptive variation
at the genes coding for cytosolic phosphoglucose isomerase (PGIC) in festuca ovina L”.
Jonas Kalderstam: ”Neural network approaches to survival analysis”.
Cecilia Hammarlund: ”Fish and trips in
the Baltic Sea – prices, management and labor
supply”.
Fangyuan Jiang: ”Low rank matrix factorization and relative pose problems in computer vision”.
Chiara Battistini: ”The origin and chemical evolution of iron-peak and neutron-capture elements in the milky way disk”.
Gabriella Åkerman i laboratoriemedicin med inriktning yrkes- och miljömedicin: ”Haridressers’ occupational exposure to
carcinogenic aromatic amines”.
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Esther Buberwa,
Anajoyce Ndyanabo, Sinikka Neuhaus,
utbildningschef på
lärarutbildningen,
Godiva Lwankomezi,
och Lydia Kahwa.
foto: magnus grahn

Hans Hansson äras inte bara med brygga
utan också med kungamedalj.

KUNGAMEDALJ. Hans Hanson, professor i
teknisk vattenresurslära, får medalj i guld av 5:e
storleken för förtjänstfulla insatser rörande erosionsproblematiken. Prisutdelningen sker i närvaro av kungen och drottningen i Stockholm
den 16 juni.
UTMÄRKELSE. Cecilia
Heule vid Socialhögskolan har fått en hedersutmärkelse av Centralförbundet för socialt arbete.
Ett diplom och resestipendium delas ut för att
hon på ”framstående
sätt bidragit till att utCecilia Heule.
veckla det sociala arbetet
och socialpolitiken och gett röst åt människor
eller grupper som inte har någon stark position
i det offentliga samtalet”.
FÖRNYARE. Tidningen
Dagens Medicin har utsett Lennart Minthon,
läkare vid Minneskliniken vid Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet,
till årets förnyare i sjukvården.

Lärare och elever från Tanzania
besökte lärarutbildningen i Helsingborg
Lärare och elever från Hekimas Secondary Girls School hälsade på lärarutbildningen
på Campus för att diskutera framtida utbyten och samarbeten. Två lärarstudenter
från LU har redan gjort delar av sin praktik i Tanzania, nu permanentas möjligheten
att ge lärarstudenter en internationell praktik vid skolan.

Samhällsvetarna jubileumsfirade i Paradiset
Lennart Minthon.

Boksläpp, diverse paneler, underhållning, grillfest och dans stod på schemat när 400
samhällsvetare och inbjudna 50-årsjubilerade med en tältfest i kvarteret Paradis. Festen
var slutpunkten för att år med olika arrangemang med samhällsvetenskap i fokus.

INNOVATIONSVINST. I höstas disputerade
Peter Falck på en avhandling i bioteknik vid
LTH om en teknik för att extrahera fram hälsosam prebiotika ur växtrester, såsom hemicellulosa. I samma veva bildade han och entreprenören Kristofer Cook företaget Carbiotix, och
nyligen tog de hem segern i startup-tävlingen
Venture Cup Syd.

maniora/samhällsvetenskap/ekonomi och juridik. Det största enskilda anslaget, 5 miljoner, är
tvärvetenskapligt och går till Fysiska institutionen och handlar om superupplösningsmikroskopi för biofysik, biologi och medicin.

CRAFOORDANSLAG. Crafoordska stiftelsen
anslår 55 miljoner kronor till vetenskaplig forskning. Av totalt 614 ansökningar beviljades 184,
och största mottagare är Lunds universitet som
fick 49 miljoner kronor. De fördelas med 19,9
miljoner på medicin, 24,2 miljoner på teknik
och naturvetenskap samt 10,9 miljoner på hu-

ERC-ANSLAG. Fysikforskarna Marcus Aldén
och Torbjörn Sjöstrand får 2,5 respektive 2
miljoner euro när Europeiska forskningsrådet
(ERC) delar ut anslag till seniora forskningsledare, ERC Advanced Grants. Marcus Aldén är professor i förbränningsfysik vid LTH. Det är andra
gången han får denna typ av ERC-anslag. Han
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och hans forskargrupp har blivit världsledande
på att utveckla avancerad laserdiagnostik för att
studera förbränningsprocesser. Torbjörn Sjöstrand är professor i teoretisk partikelfysik vid
Naturvetenskapliga fakulteten. Hans forskning
handlar om att förstå de komplicerade processer
som pågår när exempelvis Higgs-partiklar bildas.
PRISADE. Bundy Academy-priserna till unga
medicinforskare har delats ut för andra gången.
Ruben Smith, forskare i neurologi, och Simon
Timpka, forskare i kardiologi, fick 400.000
kronor vardera.
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Hallå franska filmteamet...
...Jean-Robert Vialle (till vänster
på bilden) och Jean-Michel Tresallet
som gör en dokumentär om den
ekonomiska kampen om världens
internationella studenter.

Berätta om ert filmprojekt
om den högre utbildningen!
– Vi gör en 90 minuter lång dokumentär om vart den högre utbildningen är
på väg. Högre utbildning hänger alltid
samman med landets ekonomiska system och vi reser världen över – till Asien,
USA, Europa – för att se hur det tar sig
uttryck i olika länder.
Men varför har ni valt att filma i
Lund?
– I Europa undersöker vi hur fyra länder klarar förändringarna efter Bolognaprocessen – Frankrike, Tyskland, England och Sverige. Sverige och England
är två extremer i Europa och vi vill se
hur studenternas upplevelse påverkas
när studierna är gratis respektive kräver
hög terminsavgift. Lund får representera Sverige.

Och hur påverkas svenska och engelska studenter?
– Forskningen visar att de brittiska studenterna känner stor press och vill ha valuta för pengarna. De ser sig själva som
kunder som köper en produkt. Det väljer
i större utsträckning utbildning som med
säkerhet leder till jobb och byter inte inriktning. I Sverige handlar utbildning mer
om personlig utveckling, att investera i
sig själv. Man prövar sig fram, kan kombinera kurser efter eget huvud och känner sig inte lika pressad.
Hur fungerar systemet i ert hemland Frankrike?
– I Frankrike får alla börja på universitetet,
alla får en chans. Men sen är det stenhård
utslagning så bara de bästa tar examen.

Och eliten betalar för att gå på elithögskolor, som har bättre rykten än universiteten.
Handlar allt om pengar?
– Den lavinartade ökningen av studenter
gör många intresserade av möjligheten
att tjäna pengar. År 2000 fanns det 100
miljoner studenter i världen, idag finns
det 200 miljoner. Konkurrensen om de
internationella studenterna håller på att
bli en del av det ekonomiska kriget mellan länder och kontinenter.
Text: Jenny Loftrup
Bild: Maria Lindh
FOTNOT: Filmen produceras av fransk-tyska tv-kanalen Arte. Den är färdig om ett
år och tv-teamet hoppas att SVT ska köpa
in den.

