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Visioner om en
underjordisk aula
Ett auditorium under jord är en
av de mer innovativa idéerna
bland de förslag på hur uni
versitetsplatsen kan utvecklas
som 30 arkitekturstudenter nu
redovisar.

– Flera av förslagen är otroligt intressanta och fina, säger Mats Edström, handledare och arkitekturprofessor i vid LTH. Inspiratörer
har de nya adjungerade professorerna Dorte Mandrup och Håkon
Vigsnaes varit.
Universitetsplatsen, dvs. området med fontänen och magnoliorna framför universitetshuset mitt i
Lund, är i stort sett oförändrad sedan det kom till på 1880-talet. Men
då fanns cirka tusen studenter att
jämföra med dagens 47.000. Om
platsen fortfarande ska kunna fungera som universitetets nav krävs det
alltså att utformningen förändras.
har varit på tapeten länge. Universitetets rektor
Per Eriksson vill gärna se en hörsal
för 950 personer, bistro och större
studentnärvaro på universitetsplatsen. De flesta är överens om att en
rejäl konferenslokal vid universitetet

I masterstudenten David Balajkas arbete
har fontänen fått glasad botten och fungerar därmed både som vattenspegel och
ljusinsläpp till det underjordiska auditoriets foajé.
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skulle främja utvecklingen och samspelet med samhället, nationellt och
internationellt.
Så i våras fick 30 arkitektstudenter i uppgift att inom ramen för sin
utbildning ta fram förslag på hur
platsen kan utvecklas utan att dess
bevarandevärden förstörs.
idéerna
går ut på att bygga ett auditorium –
under jord! I masterstudenten David Balajkas arbete har fontänen fått
glasad botten och fungerar därmed
både som vattenspegel och ljusinsläpp till auditoriets foajé. Området
ovan mark, runt om fontänen, skulle bli en hårdgjord torgyta med mötesplatser under magnolian. Några
andra studenter har tagit fasta på
området bredvid Kungshuset där
byggnaden ”Kuggis” tidigare låg.
En av de mer innovativa

Nyligen fick Per Eriksson, husarkitekten samt en arbetsgrupp från
Statens Fastighetsverk, områdets
förvaltare, ta del av de bästa förslagen.
För Fastighetsverket är universitetsplatsen ett prioriterat utvecklingsområde. Men en bromskloss
är pengar – en ombyggnad skulle
kosta en rejäl slant. Och idag finns
många andra byggnader, däribland
Stockholms slott, som slukar pengar från Fastighetsverkets årliga renoveringsanlag.
Därför har universitetet börjat se
sig om efter medel från bland annat
privata donatorer.
– Universitetsplatsen förtjänar
att förnyas. Den är en viktig tillgång
för hela universitetet och en skicklig
uppdatering kan öka attraktiviteten
betydligt, betonar Mats Edström.
Kristina Lindgärde

Masterstudenten David Balajkas
förslag till underjordiskt auditorium. På skissen ovan ser man hur
auditoriet är placerat direkt framför universitetshuset till vänster i
bild. Byggnaden till höger är Palaestra.

Fotnot: Ett urval av studentarbetena
kan ses på www.bv.lth.se.
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Ny ”grundlag”

”Grundlagsförslag”
ute på remiss
Organisation och styrning.

Fakulteterna består, men nytt är
att dekaner ska kunna rekryteras
utifrån – exempelvis från andra uni
versitet eller organisationer.
Dekanerna flyttar närmare uni
versitetsledningen och bildar ett
gemensamt råd.
Alla anställda – även adminis
tratörer och teknisk personal – ska
kunna påverka valet av rektor,
prorektor och dekaner. Därmed blir
Lunds universitet först i Sverige
med att vilja ge inflytande till andra
personalgrupper än vetenskapligt
kompetenta forskare och lärare.
Det framgår av förslaget till ny
”grundlag” för Lunds universitet.

t

Universitetets anställda har knappt fyra
veckor på sig att reagera på förslaget till
ny arbetsordning, som kan jämföras med
en grundlag. Den sätter ramarna för hur
universitetet ska styras och organiseras,
hur de kollegiala beslutsorganen ska vara
sammansatta och deras mandat. Försla-

presenterade i
september 2010 ett visionsdokument för
hur man kunde organisera arbetet. Efter
diskussion beslutades om en mer omfattande process; dekanerna har deltagit aktivt både i delprojekten och som hela Fronesis-projektets styrgrupp tillsammans
med universitetsledningen.
Hittills har universitetsledningen och
dekanerna regelbundet mötts i det informella dekanrådet. Dekanerna har tyckt
att de ibland fått information alltför sent
för att ha ett reellt inflytande i vissa frågor. Samtidigt har rådets informella status gjort det svårt att begära att dekanerUniversitetsledningen

Förslaget till ny arbetsordning i korthet

• Dekanrådet ersätts med rektors ledningsråd (RL) där också rektorerna, förvaltningschefen och två studenter ingår.
• Den Hörandeförsamling som hittills föreslagit vem som ska bli rektor och prorektor ersätts av ett Universitetskollegium.
Alla anställda får chans att påverka valet.
• Dekaner ska kunna rekryteras utifrån.
• Det kollegiala ledarskapet balanseras
med ett bredare medarbetarinflytande
i vissa processer. ”Övriga anställda” får
plats i fakultetsstyrelserna och kan påverka dekanvalen.
• Studentinflytandet ligger fast och alla
6

get har arbetats fram inom universitetets Fronesis-projekt, föranlett av den
nya högskolelagen som ger större möjlighet att bestämma om den egna organisationen.
Högskolelagen slår fast att makten ligger hos universitetsstyrelsen – som har en
icke-akademisk majoritet. Styrelsen delegerar sedan till rektor som delegerar vidare till universitetets organ på olika nivåer.

organ ska eftersträva jämn könsfördelning.
• Begreppet ”område” slopas och ersätts rakt över av ”fakultet”.
• USV – universitetets särskilda verksamheter – delas i två: en för centrumbildningarna och en för museerna (se artikel på sid. 8–9).
Centrumbildningarna får en övergripande styrelse.
•   En forsknings- och en utbildningsnämnd med tydliga uppdrag ersätter de många olika organ som finns
i dag på universitetsgemensam nivå.

na tar ett universitetsgemensamt ansvar.
Det här vill förslaget råda bot på genom
ett nytt Rektors ledningsråd (RL) som
ersätter dagens dekanråd. RL ska bestå
av rektorerna, förvaltningschefen och två
studenter samt dekanerna – sammanlagt
sexton personer.
som föreslår ny rektor ersätts av ett Universitetskollegium. Kollegiet ska fungera som
valberedning och samrådsgrupp i processen med att utse rektor, prorektor och
allmänrepresentanter till universitetsstyrelsen. Det blir lite mer än hälften så stort
som Hörandeförsamlingen – 48 ledamöter mot 90 i dag. Fakulteterna får olika
röststyrka – förmodligen en kombination av proportionerligt (hur stor ekonomisk omsättning fakulteten har) och absolut röstetal.
– Saken har diskuterats intensivt. Vi
valde att inte ta med själva mandatfördelningen i förslaget, utan det kommer
att fastställas av rektor i ett särskilt beslut. Troligen får varje fakultet minst två
representanter och resten fördelas enligt
proportionalitetsprincipen så att de sto-

Dagens Hörandeförsamling
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att rekrytera dekaner från en annan fakultet vid eller
utanför Lunds universitet. Men valberedningen måste vända sig till de röstberättigade för att få mandat för det. Här
blir det viktigt hur man väljer att organisera valen på fakulteterna och om andra
än vetenskapligt kompetenta ska ha en
möjlighet att påverka dekanvalet.
Det bör bli möjligt

Just nu diskuteras förslaget inom uni-

ra får fler än de små, säger projektledaren
Thomas Achen.
Det har de redan i dagens Hörandeförsamling, där exempelvis juristerna
bara har en röst. Det blir alltså inte mindre utan snarare mer demokratiskt än nu.
Den kollegiala principen står fast, det

vill säga att bara de kan väljas till akademiska ledare som har vetenskaplig eller
konstnärlig behörighet och kompetens.
Men nytt är alltså att alla personalkategorier ska kunna ingå i Universitetskollegiet och påverka valet av rektor, prorektor och universitetsstyrelseledamöter.
Det betyder att teknisk och administrativ personal, adjunkter, postdocs etc, för
första gången får en röst, förutsatt att de
har en tillsvidareanställning eller varit
anställda vid LU minst två år. Det presenteras som ett sätt att ”bygga ihop”
universitetet och balansera det kollegiala ledarskapet med ett bredare inflytande
för alla medarbetare.
Andra anställda än lärare och forskare ska också få inflytande i fakultetsstyrelserna enligt förslaget. Vid sidan om de
två allmänföreträdarna och majoriteten,
LUM nr 6 | 2011
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Fotnot: Läs hela förslaget på www.lu.se/

fronesis
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Universitetshuset. foto: mikael risedal

versitetet. Remissen skickades ut brett
den 23 augusti och svaren ska vara inne
den 16 september.
Under remisstiden är projektledningen med Ingalill Rahm Hallberg och Thomas Achen i spetsen ute på turné med
öppna hearings som riktar sig till all personal.
Beslut fattas först i november.

Även TA-personalen
får bestämma

Enligt förslaget ska även andra anställda
än vetenskapligt och konstnärligt kompetenta forskare och lärare vara representerade i fakultetsstyrelserna och kunna
påverka valet av dekan. Hur man lägger
upp valen till fakultetsstyrelsen avgör hur
mycket större inflytande övriga anställda får.
Man kan låta ”vetenskapligt och konstnärligt kompetenta” välja styrelseledamöter bara ur den egna gruppen och låta
”övriga anställda” bara välja från sin. Eller
så kan anställda från båda grupperna välja styrelseledamöter från båda. Förslaget
förordar den senare modellen – alla väljer bland alla, gemensamt – eftersom den
breddar medarbetarinflytandet något mer
och ger alla anställda möjlighet att kunna
rösta i dekanvalet.

Kommentarer
Eva Åkesson, pro
rektor och ordförande
i Fronesis-projektets
styrgrupp:
– Makten finns enligt
högskolelagen hos universitetsstyrelsen och
rektor – det är ett faktum. Den ökade friheten handlar mest
om en möjlighet att förändra vår inre organisation. Förslaget innebär egentligen
inte så stora förändringar. Vi behåller fakulteterna och får en större, samlad ledningsgrupp som jag ser fram emot att
arbeta i. Det är viktigt att dekaner och
universitetsledning tillsammans tar ett
större gemensamt ansvar. På den universitetsgemensamma nivån städar vi upp
ordentligt och inför en forsknings- och en
utbildningsnämnd med tydliga uppdrag.
– Förslaget att låta även ”övriga anställda” få inflytande och rösträtt innebär en viss demokratisering. Jag tycker
det är ett steg i rätt riktning.
– Jag tycker också det vore bra om vi
kan rekrytera dekaner och även ordförande i fakultetsstyrelserna utifrån. Det
förenklar också för dekanen att vara
chef och ledare om någon annan axlar
ordförandeskapet.
Anders Axelsson,
rektor LTH:
– ”Man har öppnat dörren till buren men ni vågar inte hoppa ut” var
det någon som sa. Jag
håller med. Vi tar inga risker och arbetsordningen
är ingen revolution precis. I början hoppades jag på djärvare grepp. Inte minst
för oss på LTH, som sysslar med tillämpad
forskning. Det hade varit värdefullt för oss
att kunna jobba mer integrerat med näringslivet i innovationssystem ungefär som
Chalmers, som finska Aalto eller danska DTU. Men det förutsätter att vi blev en
stiftelse, och jag värnar ju också om universitetet som kunskapsplattform. Och 

t

som representerar forskare och lärare, så
ska ”övriga anställda” representeras av
två ledamöter. Men graden av inflytande
styrs också av hur man lägger upp valen
och just detta ber man remissinstanserna
att fundera särskilt på (se separat ruta).
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Kommentarer forts.
universitetet är en myndighet finansierad med skattemedel som inte kan användas som riskkapital. Jag hoppas ändå
att vi ska kunna skapa enklare processer
och delegationsordningar och att arbetsordningen ska tillämpas flexibelt. Vi ska
akta oss för att byråkratisera och bör lita
på den kompetens som finns i organisationen som helhet. Då menar jag också
andra anställda än vetenskapligt kompetenta forskare och lärare. Jag tycker det är
rimligt att andra personalgrupper får ett
formellt inflytande. Det underminerar inte
den kollegiala principen att forskare väljer sina egna ledare. Samtidigt vill vi värna
om näringslivskopplingen i styrelser och
nämnder.
Lynn Åkesson, dekan
Området för huma
niora och teologi:
– Jag tycker förslaget
vidmakthåller det kollegiala ledarskap som vi
redan har vid universitetet. Att dekaner ska kunna rekryteras externt innebär ingen försvagning av det
kollegiala, utan öppnar för nya möjligheter. Jag har funderat mycket över vad det
innebär att dekanerna ingår i en universitetsgemensam formell ledningsgrupp.
Minskar det vår förmåga att vara oppositionella? Kanske, men det tillhör demokratins spelregler att man som delaktig
också riskerar att känna sig och uppfattas som ”medskyldig”. Men jag tror det
är bra med en större samling, fast det är
viktigt att som dekan förstå sin dubbla
roll: att både vara rektors förlängda arm
och den som lägger örat mot marken
och för kollegernas talan.
– Möjligheten för alla anställda att få
inflytande ligger mig varmt om hjärtat.
Förslaget kommer nog att diskuteras.
Men i dag är en stor del mycket kompetenta personer uteslutna från de interna
påverkansprocesserna – både olika kategorier forskare och TA-personal.
Brit ta Collberg
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Samarbete ska främja
universitetsmuseerna
Organisation och styrning. Bota
niska trädgården, Historiska museet
och Skissernas museum har tillsam
mans med musikcentrumet Odeum
etablerat ett samarbetsorgan som
nu föreslås föra verksamheterna
så nära varandra att de om två år
kan samlas under en gemensam
styrelse. Dagens befintliga styrelser
omvandlas då till råd som fortsätt
ningsvis ska arbeta för varje verk
samhets särart och behov.

sor Johan Stenström fick i uppdrag att
utreda och föreslå hur den framtida styrningen och organisationen av dessa enheter ska se ut.
– Det är tydligt att dessa fyra verksamheter har behov av avlastning och
ett utökat administrativt stöd som kan
uppnås genom samverkan kring personal och ekonomi, säger han. Även information och marknadsföring skulle vinna
på samordning och gemensamma styrkeinsatser.

Samarbetsorganet heter LUKOM och är
en förkortning av Lunds universitets kultur- och museiråd. Det bildades i april
på initiativ av de två museicheferna Per
Karsten och Elisabeth Haglund samt föreståndaren för Botaniska trädgården
Marie Widén och director musices Patrik Andersson.
För närvarande finns dessa verksamheter inom det s.k tionde området i sällskap med ett flertal centrumbildningar.
När Fronesis-projektet startade blev LUKOM ett delprojekt och litteraturprofes-

Uppdraget

för de fyra verksamheterna
skiljer sig åt men omfattar vissa gemensamma punkter som att samla, förteckna, utveckla och vårda samlingar som ska
hållas tillgängliga för allmänheten och
vara en resurs för utbildning och forskning. Alla samverkar dessutom med det
omgivande samhället.
En stor organisatorisk förändring är
att LUKOMs enheter föreslås tillhöra
den universitetsgemensamma förvaltningen vilket innebär att de plockas bort
från tionde området vars verksamheter

”Tillsammans är vi starkare”
Organisation och styrning. Lunds universitets kulturchefer har sedan
länge fört en ganska ensam tillvaro. En timme då och då med rektor
räcker inte långt och även om man säger sig vara mycket nöjd med sin
personal så behövs det ett forum för ledningsfrågor.

Per Karsten, chef för
Historiska museet:
– Att vi nu uppmärksammas och blir starkare är bra för varumärket
Lunds universitet. Det
blir också lättare att arbeta gränsöverskridande med exempelvis tematiska utställningar med konst, musik och botanik. Det är

dock synd att inte Zoologiska museet fick
vara med. Och vi ser nog alla en fara med
den del av förslaget som går ut på att lösa
upp våra egna styrelser
och samlas under en gemensam.
Marie Widén, före
ståndare för Bota
niska trädgården:
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Skissernas museum, Historiska museet, Botaniska trädgården och Odeum ska samarbeta mer framöver. foto: mikael risedal och thore sonesson

sorterar direkt under rektor.
– Anledningen är att musei- och musikenheterna i första hand är att betrakta
som driftsverksamheter. Visserligen förekommer det forskning och utbildning,
men i relation till enheternas domine-

rande publika uppgift är den delen förhållandevis liten, förklarar Johan Stenström.
Han föreslår att den organisationen
som nu råder med LUKOM som samverkansråd – fortsätter under två år.

– LUKOM innebär att vi nu träffas mera regelbundet och arbetar tillsammans. Den
ena tanken stödjer den andra och ur den
kommer det en tredje. Och även om våra
verksamheter skiljer sig så har vi en gemensam nämnare i samverkan med samhället. Vi blir säkert mer hörda och sedda
också om vi är tillsammans.

alla springer sina egna ärenden till kommunen och regionen. Mycket är en kamp om
pengar – vi blir starkare om vi går samman.

Elisabet Haglund,
chef för Skissernas
museum:
– Nu har vi fått en gemensam plattform för
att bättre kunna uppmärksammas. Detta gynnar både arbetet inåt och utåt. Det är inte så hållbart om
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Patrik Andersson,
director musices
Odeum:
– Odeum har en naturlig plats bland universitetets konst- och kulturverksamheter som nu samlas
i LUKOM. Dessutom trivs
vi fyra bra ihop och Odeum har sedan ett
antal år gett konserter på Skissernas och
vill gärna göra det på Botan och Historiska
också. Via universitetets Musikråd samarbetar vi redan mycket med Musikhögskolan
och LUs övriga musikverksamheter.

Riktningen på arbetet ska vara att man
arbetar för en integrering av de fyra verksamheterna så att dessa kan samlas under
en gemensam styrelse.
bestå av en
operativ ordförande som kan vara såväl
extern som intern, men stå fri i förhållande till de fyra enheterna samt de fyra
enhetscheferna tillsammans med representanter från Lunds kommun, Region
Skåne och studenterna.
– Syftet med LUKOM och den framtida organisationsförändringen är att
stärka Lunds universitets attraktiva studiemiljö med en än mer stimulerande kulturell infrastruktur. Det krävs en
ökad ekonomisk samverkan med kommunen och regionen – och det är också
önskvärt att universitetet centralt gör ett
par ekonomiska punktinsatser för att underlätta LUKOMs start som en slagkraftig enhet, poängterar Johan Stenström i
utredningsförslaget.
Den styrelsen föreslås

Maria Lindh
FOTNOT: Förslaget hittas på Fronesis webbplats under delprojekt 5. www.lu.se/fronesis
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Samhällsvetare diskuterade nya ”grundlagen”:

Hur ska en utbildningsnämnd
ersätta fem nämnder?
Organisation och styrning. Hur
ska en utbildningsnämnd kunna er
sätta det arbete som tidigare gjorts
inom fem olika nämnder och råd?
Ställer den nya arbetsordningen
för universitetet krav på ett mer
professionellt ledarskap?
Det var några av de frågor som
togs upp när universitetets nya
”grundlag” diskuterades vid Sam
hällsvetenskapliga fakulteten.

Arbetsgruppen som tagit fram universitetets nya ”grundlag” är ute på diskussionsturné bland fakulteterna. LUM var
med när samhällsvetarna fick besök.
Den del av förslaget som diskuterades

mest var den övergripande utbildningsnämnd som ska ersätta Utvecklingsrådet, Rådet för utbildning på forskarnivå,
Policygruppen för internationaliserings-

frågor, Rekryteringsrådet och Examensnämnden.
– Utbildningsnämnden gör att systemet blir tydligare, och det är utmärkt,
men det kommer inte att innebära några
rationaliseringar, menade dekanus AnnKatrin Bäcklund. Man kommer ändå att
behöva knyta olika grupperingar till sig
för att ta tillvara åsikter och sakkunskaper utifrån organisationen.
Kjell Nilsson vid Sociologiska institutionen varnade för tjänstemannastyre:
– Det är viktigt att se över hur beredningen till utbildningsnämnden ser ut.
Vem för upp förslag på dagordningen?
Det måste finnas en bra balans mellan
tjänstemän och representanter från verksamheten i de beredande organen.
Gunnar Andersson, prefekt på Sociologiska institutionen, gillade i princip förslaget på ett ledningsråd där universitetsledning och dekaner har gemensamt ansvar

för att leda universitetet. Men han tror att
det ställer stora krav på ledarskapet.
– Dekanerna kan få en svår sits gentemot sina fakulteter om de gång på gång
tvingas ta ansvar för beslut som inte är
förankrade på fakulteterna och som de
själva ogillar, säger Gunnar Andersson.
En del av diskussionerna gällde formuleringar kring forskar- och utbildningsnämndernas ansvarsområden. I förslaget står att nämnderna ska fatta beslut i
ärenden som inte ”bör” hanteras på fakultetsnivå. Det borgar för en otydlig gränsdragning mellan vad fakulteten respektive de nya nämnderna ska besluta om. Det
menade bland andra Ann-Katrin Bäcklund som annars var mycket positiv till
förslaget kring en ny arbetsordning och
även till hur förankringsprocessen ute i
organisationen har gått till.
Ulrik a Oredsson

Ny anställningsordning för lärare antagen
Organisation och styrning.

Hög rättsäkerhet, ökad flexi
bilitet och smidigare rekrytering
är tre viktiga principer bakom
den nya anställningsordning för
lärare, som Lunds universitets
ledning antog i juni.

– Mycket av nuvarande regelverk bibehålls men det sker också förändringar, inte minst i anställningsprocessens utformning, berättar
projektledare Ole Elgström.
Att korta ner tidsåtgången i anställningsförfaranden har varit ett
viktigt mål i arbetet.
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– Tidigare har det ofta tagit upp
till ett år att tillsätta en lärartjänst och
det gjorde att vi tappade många intressanta personer. Fakulteternas lärarförslagsnämnder kompletteras nu
med möjligheten att tillsätta mindre
rekryteringskommittéer. Därigenom
får fakulteter och institutioners ledningsgrupper större möjligheter att
anpassa utformningen av rekryteringen till sina behov. Förhoppningsvis ger det snabbare rekryteringsprocesser, säger Ole Elgström.
De icke-tidsbegränsade anställningsformerna förändras inte när
den nya anställningsordningen in-

förs. De är fortsatt tre: Universitetsadjunkt, universitetslektor och professor. Att bli befordrad till professor
var tidigare en rättighet för lektorer.
I den nya anställningsordningen blir
det en möjlighet.
– Genom förändringen får fakulteter och institutioner möjlighet att
använda professorstiteln mer strategiskt, menar Ole Elgström.
Johan Lindskoug
FOTNOT. Den nya universitetsgemensamma anställningsordningen för anställning och befordran av lärare har tagits
fram inom ramen för Fronesisprojektet.
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Utbildningschefen för nya lärarutbildningen:

Lärare måste få bättre
karriärmöjligheter
Finland och Sydkorea som exempel.
Att få feedback på sin undervisning är
viktigt och det är dagens lärare svältfödda med, menar Håkan Sandgren.
– I England är rektorn till 80 procent
en pedagogisk chef. Alltså mer kollega än
kamrer. En stor skillnad från hur det ser
ut på svenska skolor.

utbildning. Bättre karriärmöjlighe

ter, djupare ämneskunskaper och
högre lärarlöner. Det är vad som
krävs för att svenska skolan ska
bli bättre, enligt Håkan Sandgren,
utbildningschef för Lunds och Kris
tianstads nya lärarutbildning som
just har öppnat portarna för 120
blivande ämneslärare.

Ett annat sätt att öka statusen på läraryrket och få fler och bättre sökande
är att göra utbildningen internationellt
gångbar. Det kommer Lunds och Kristianstads nya lärarutbildning att bli.
Det innebär exempelvis att studenterna
kan förlägga delar av sin utbildning utomlands, att de får möta internationella
forskare och att de får kunskaper om andra länders utbildningssystem.

LUM träffade Håkan Sandgren i Alme
dalen där han medverkade i universitetets debatt om framtidens skola. När han
själv gick lärarutbildningen i Malmö på
80-talet var han ganska kritisk. Nu har
han möjlighet att vara med om att skapa något bättre. Vad kommer då att göras annorlunda?
– När jag gick utbildningen fick man
alldeles för lite kunskap om hur lärandet ska organiseras i klassrummet, säger
Håkan Sandgren. Den pedagogiska undervisningen vi fick var flummig. Vi fick
svar på frågor som ingen ställt.
kommer inte att innehålla ämnet pedagogik
utan ett ämne som heter utbildningsvetenskap. Det är, enligt Håkan Sandgren, mer fokuserat på själva läraryrket:
hur ska man på bästa sätt förmedla kunskap. En annan skillnad från tidigare lärarutbildningar är att lärarna nu ska få
djupare ämneskunskaper.
Så till en viss del kan Håkan Sandgren
och hans kollegor bidra till att svenska
elever får bättre skolresultat. Men, påpekar han, det krävs också att läraryrket blir mer attraktivt för att locka
många och bra sökande till utbildningarna. Att förstahandsansökningarna till
lärarutbildningen har minskat med 14
procent det senaste året talar sitt eget
tydliga språk.

När Håkan Sandgren gick lärarutbild-

ningen var det något av ett tabu att tala
om barns olika förutsättningar. Ämnet
utbildningsvetenskap öppnar för en undervisning som bättre tar hänsyn till
barns olikheter vid inlärningen, menar
han.
– På ett universitet som Lunds har vi
alla möjligheter att låta våra lärarstudenter ta del av neurofysiologiska rön. Nu
gäller det bara för mig som utbildningschef att skapa förutsättningar så att ambitionerna kan förverkligas.

Den nya lärarutbildningen
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text & foto: Ulrik a Oredsson
Håkan Sandgren medverkade i universitetets
debatt om framtidens skola under Almedalsveckan.

– Undersökningar har visat att i de
länder där eleverna presterar bäst har läraryrket tydliga karriärvägar, säger Håkan Sandgren och nämner England,

Fotnot: Under politikerveckan i Almedalen
bjöd Lunds universitet på skoldebatt. I panelen satt Håkan Sandgren, prorektor Eva
Åkesson, den folkpartistiske riksdagsledamoten Ulf Nilsson, Anders Almgren vice ordförande Lärarnas Riksförbund samt Jörgen
Tholin rektor på Högskolan Gotland och lokalen på Clarion Wisby Hotell var fylld till
bristningsgränsen.
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Lerus studentkonferens hölls i år på Campus Helsingborg. Bland deltagarna fanns Jelle Willem Lut från Nederländerna och Mauricio Roa från
Colombia.

Europas klyftigaste studenter
samlades i Helsingborg
konferens. – Hur ofta får man en
chans att tala med de klyftigaste
studenterna i Europa, samlade i en
enda föreläsningssal?
Kenneth M Persson, professor i
vattenresurslära från LTH, ställde
frågan på skoj i inledningen till sin
föreläsning på Campus Helsing
borg. Men faktum är att hans
publik bestod av en mycket exklusiv
skara studenter.

Föreläsningen om vattenproblem i världen hölls vid en studentkonferens ordnad
av Leru, League of European Research
Universities. Organisationen om
fattar
Europas 20 främsta forskningsuniversitet, och konferensens namn Bright Student Conference 2011 utlovade klyftiga
och noga utvalda deltagare.
– Vi fick lämna in både ett ansökningsbrev, ett CV och ett rekommendationsbrev från någon av våra lärare.
Sedan valde universitetsledningen och
fakulteterna ut vilka som skulle få åka
till Lund, berättade Jelle Willem Lut från
Leiden i Nederländerna.
Han är biomedicinare och intresse12

rad av organisationsfrågor inom sjukvård, medicinsk forskning och utbildning. Och eftersom konferensens tema
”rättvis och hållbar infrastruktur” var
tänkt att tolkas brett, så räknades inte
bara energi, transporter och VA-system
utan också sjukvård, bankväsende och
kulturinstitutioner till den infrastruktur studenterna skulle diskutera.
– Ursprungsidén till temat kommer
faktiskt från LUs studentkårer. Det är ju
ett mycket tvärvetenskapligt tema, och
därför ansågs det passa bra för Campus
Helsingborg, förklarade prefekten på
Institutionen för Service Management
Christer Eldh.
var också lättare att
lösa i Helsingborg. De drygt 120 deltagarna i konferensen fick alla plats på bra
vandrarhem, vilket knappast varit möjligt att ordna i Lund i slutet av augusti.
Förutom vattenfrågor fick Leru-deltagarna också diskutera bl.a. avfallsfrågor
och stadsutveckling i klimatförändringarnas tid. Som avslutning tog man sig an
ett verkligt fall, H+ (se notis nästa sida).
Det är Helsingborgs nyligen påbörjade
Bostadsfrågan

program för stadsförnyelse och hållbar
utveckling av stadsdelarna strax söder
om centrum. Programmet ska pågå till
mitten av 2030-talet, så det finns fortfarande goda möjligheter för ”brighta” studenter att komma med värdefulla idéer.
– Jag studerar stadsplanering, så det
här temat kändes väldigt intressant för
mig. Inte minst för att man tolkat begreppet infrastruktur på ett så brett sätt,
menade Thomas van Bergen från Utrecht.
Även studenter från Afrika, Asien
och Latinamerika kunde delta i konferensen, om de studerade vid något av
Leru-universiteten.
– Jag läser journalistik i Finland och
tycker det är underbart med lugnet där.
Även om Helsingfors är en storstad är
den ju mycket fridfullare än sjumiljonersstaden Bogotá, sa Mauricio Roa
från Colombia. Han såg fram emot att
genom besöket i Helsingborg och Lund
bekanta sig med ännu ett skandinaviskt
land.
text & foto: ingel a björck
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De vill utveckla
vården i Europa
vårdvetenskap. De är fyra dokto
rander från fyra olika universitet
i Europa, med tre faktorer som
förenar: de är sjuksköterskor, de
är vänner och de läser tredje året
på en europeisk sommarskola för
omvårdnadsforskare. LUM träffade
dem i Vårdvetenskapens hus i Lund,
där den eftertraktade utbildningen
hölls.

– Genom forskarskolan har jag fått nya
kontakter med forskarkollegor på olika
håll i Europa. För mig är det här är en
unik möjlighet att få ta del av andras erfarenheter och lära mig mer om hur det
är forska i andra länder. Nu är jag en del
av ett större nätverk, berättar Eva Menendez, doktorand från City University
i London, men bosatt i Spanien.
visar också hur perspektiven inom omvårdnadsforskningen är på väg att förändras. Idag handlar forskningen i allt högre grad om att
studera och förstå vilka effekter förändringar
inom hälso- och sjukvården kan få. Deltagarna får möjlighet att ta
del av de senaste rönen och
perspektiven inom omvårdnadsforskningen.
– Mer än hälften av
patienterna får inte vård
på det sätt som man vet
fungerar bäst, och nästan en fjärdedel av patienterna får verkningslösa elSommarskolan

Framifrån: Eva Menendez, City
University London; Patricia Minnock, Trinity College, Dublin; Bente Vederhus, Universitetet i Bergen och Anders Ringnér, Umeå
universitet, var kurskamrater på
sommarskolan för omvårdnadsforskare.
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H+ gynnar samarbete
mellan Campus och
Helsingborgs stad

ler potentiellt farliga behandlingar. I
forskarskolan diskuterar vi hur man kan
göra för att omvårdnadspersonal inte ska
fortsätta att använda sig av gammal kunskap, berättar Anders Ringnér, doktorand från Institutionen för omvårdnadsvetenskap vid Umeå universitet.
Det är den europeiska organisationen
för omvårdnadsforskning EANS som
står bakom sommarskolan för unga forskare. Utbildningen är treårig och varje år
antas ett trettiotal nya forskare från olika
länder i Europa. Totalt deltog 170 forskare och lärare vid årets upplaga av forskarskolan, som startades 1997.
– Med forskarskolan vill vi föra ut det
senaste inom design och metod för att
studera effekter av olika interventioner
i hälso- och sjukvården. Målsättningen
är att höja kvalitén på omvårdnadsforskningen i Europa och skapa mötesplatser
för en ung generation forskare, berättar
Ingalill Rahm Hallberg, vicerektor vid
Lunds universitet och president i
EANS.
Text & foto:
Johan Lind 
skoug

Service Management. Hur
ska varor distribueras i den
bilbegränsade staden? Bör
restaurangägare få vara med
och planera staden? Hur skapas
bestående attraktionskraft i nya
stadsdelar?

Det var några av de ämnen som berördes när avgångselever på Service Management under en heldag presenterade sina uppsatser om projektet H+,
Helsingborgs storsatsning för att göra
stadens södra delar mer attraktiva. I
publiken satt, förutom personalen från
Service management, anställda inom
kommunen och projektet H+.
– H+ är en dörröppnare när det gäller samarbetet mellan Campus och
staden, säger Håkan Asmoarp som leder stadsförnyelseprojektet.
Ett antal forskare vid Campus Helsingborg är idag sysselsatta med forskning kring H+, ivrigt påhejade av Helsingborgs stad.
– Det finns en önskan hos staden
att vi ska vända på varenda sten, säger Ida de Wit Sandström, doktorand
och koordinator för Framtidskuster, ett
projekt som bland annat berör utvecklingen av Helsingborg.
Ulrik a Oredsson

Nytt avtal
ger mer musik!
Musik. Odeum, Lunds universitets
centrala musikcentrum, har slutit ett
avtal med Musik i Syd som är regionens största konsertproducent. Avtalet
går i korthet ut på att Odeum bjuder
på de lokaler som står till deras förfogande för konserter, t.ex. Universitetsaulan, Kapellsalen, Skissernas museum
– så bjuder Musik i Syd på själva konserterna. Avtalet förväntas resultera
i flera konserter vid Lunds universitet
och med en större bredd i innehållet.
Se www.odeum.lu.se/evenemang
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Gott betyg för
tvärvetenskaplig
farmaceutisk
plattform

Omling varnade för
forskningsinstitut

Farmakologi. Vid Lunds univer

Innovation. Varför har samhällsve

sitet finns ingen farmaceutisk
fakultet, men väl en hel del läke
medelsforskning. För att synlig
göra denna och därmed öppna
för nya samarbeten inom och
utanför universitetet drog LTH
tillsammans med de naturveten
skapliga och medicinska fakulte
terna för tre år sedan igång den
tvärvetenskapliga plattformen
LiL – Läkemedel i Lund.

tare och humanister tillåtit medi
cinare och tekniknördar att lägga
rabarber på begreppet innovation,
undrade Pär Omling, tidigare gene
raldirektör för Vetenskapsrådet, nu
oberoende rådgivare till LUs rektor
Per Eriksson.

Hur blev det då? Ett vällovligt initiativ som efter en pampig invigning inte
blev mycket mer än en bortglömd
hemsida?
– Inte alls, anser Marie Wahlgren,
professor i livsmedelsteknologi. På uppdrag av fakultetsledningarna har hon
nyligen utvärderat satsningen. Efter ett
antal intervjuer och enkätundersökningar är hennes slutsats att Läkemedel i
Lund går i mål med sina ambitioner.
– Arrangemangen får genomgående bra kritik, konstaterar hon och rekommenderar därför en fortsättning.
Bland genomförda aktiviteter märks
ett årligt symposium, ett antal mer
nischade halvdagsseminarier samt riktade nätverksträffar mellan exempelvis yngre forskare och potentiella arbetsgivare.
Projekten har utformats av en styrgrupp och i huvudsak genomförts
av Sofi Elmroth, lektor i biokemi och
strukturbiologi. Sedan 2008 är hon
deltidsanställd för att driva projektet.
Enligt henne har arrangemangen öppnat upp för nya samarbeten och bättre
kontakter med såväl Köpenhamns universitet som SwedenBio, Apotekarsocieteten och andra organisationer.
– Att ha tillgång till en sådan här
plattform underlättar även planeringen
av den nya apotekarutbildningen, hävdar Sofi Elmroth.
Kristina Lindgärde
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Omling inledde en välbesökt workshop
om ”innovation, samverkan och tredje
uppgiften” i slutet av augusti. Den ingick i arbetet med att förnya universitetets strategiska plan. Konferenssalen i
Universitetshuset var fylld till sista plats
av intresserade från de flesta av universitetets områden.
– Det är ingen grundlag att få forska,
speciellt inte i den omfattning som i dag.
Därför är det är en överlevnadsfråga att
vi lyckas kommunicera vad vi gör, motivera den fria forskningen, sa Pär Omling
inledningsvis.
– Vi måste bredda begreppet innovation till att mer tydligt omfatta det
vi kallar tredje uppgiften men också ha
bättre innovationsprocesser.
Svenska staten satsar

en unikt stor andel på fri forskning. Men ”institutsfunktionen” finns också inbäddad i de fria
svenska universiteten, dvs. den tillämpade forskning som förväntas göra praktisk
nytta på kort sikt. Det ställer krav på avkastning, innovationer i form av produkter och tjänster som kan förbättra samhället och stärka dess konkurrenskraft.
Lyckas inte universiteten både visa värdet
med fri forskning och bli bättre på innovationer, finns risk att det blir som i Tyskland, varnade Omling. Där är universiteten svaga lillebröder till prestigefyllda
institut som exempelvis Max Planck.
– Det finns starka krafter i Sverige för
att skapa forskningsinstitut också här.
Och då kommer universiteten att förlora
oerhört mycket resurser.
Pär Omling deltar i förberedelserna

av nästa stora forskningsutvärdering vid
Lunds universitet – RIQ13 – som även
ska granska hur bra Lunds universitet är
på innovationer. Forskning separeras från
innovation för att klargöra skillnaden. En
fråga som väckts är varför Lund med stark
grundforskning och en framstående forskningsby ändå är relativt dåligt på att dra till
sig anslag från Vinnova, som stöder gränsöverskridande samarbete mellan akademi
och industri, fortsatte Pär Omling.
efterlyste en tydlig definition av innovationsbegreppet. Är det bara kommersiella tjänster och produkter? För visst är också
humaniora ”nyttigt”, livsavgörande för
ett demokratiskt samhälle. Hur mäter
man det?
Bör innovationsbegreppet vidgas till
sociala innovationer, t.ex. insatser och
processer som hjälper människor att bo
kvar hemma längre när de blir gamla,
och som sparar miljarder åt samhället,
som medicinprofessorn Ingemar Carlstedt påpekade.
Mer samverkan med omvärlden – industrin och andra organisationer t.ex.
genom industridoktorander och projekt som väcker lust att jobba ihop – fördes fram som förslag. Inom universitetet
behöver både kultur och strukturer förändras. För att forskare även vid de tor�ra fakulteterna ska ta risken att ge sig in
i samarbeten som kan tyckas ligga långt
från forskningen, krävs att samverkan är
meriterande.
– Vi måste bli mycket bättre på att
utnyttja att universitetet hyser alla ämnen. I tvärvetenskapen ryms en enorm
innovationspotential – det var de flesta
eniga om.
Tidigare i augusti hölls workshops
också om ”The Lund experience” – vad
universitetet vill att en student ska få ut
av att läsa i Lund – samt om campusutveckling.
Många workshopdeltagare
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Underskott
i halvårsbokslutet

Birger Wannerskog, Jan E. Persson, Rune Mossberg och Johan Khan.

Vidareutbildade IT-chefer
testades av branschhöjdare
UPPDRAGSUTBILDNING. Hur ska före
tagets IT-behov lösas och samtidigt
kunna ge ett väsentligt bidrag till
affärsnyttan?
Under en termin har deltagarna
i LUCE:s nya uppdragsutbildning
för IT-chefer drillats i affärsspråk,
företagsekonomi och retorik. För att
fullfölja kursen och få ut sina hög
skolepoäng måste deltagarna kon
fronteras med branschens drakar.

Efter en termin och fyra seminarier har
det blivit tid att pröva de nyförvärvade
kunskaperna. Grupp två går upp för att
presentera sin IT-lösning för företagets
ledningsgrupp. Nerverna är uppenbart
på helspänn. Drakarna ler artigt tillbaka. På duken visas en snygg illustration
och gruppmedlemmarna berättar. Sedan
blir det tyst. Nu gäller det.
– Tack för en intressant presentation.
Varför ska företaget ha en egen lösning?
Har ni funderat på att outsourca? undrar Rune Mossberg, en av de två drakar
som deltagarna ställs inför. Till vardags
är han vice koncernchef och vice styrelse
ordförande i Qbranch AB, ett framgångsrikt företag i IT-branschen.
– Hur har ni tänkt kring finansieringen? Investeringskostnaderna ser ut att
vara väldigt höga, tycker Johan Khan,
drake och tillika advokat och affärsjurist
vid advokatfirman Delphi i Stockholm.
– Att presentera vårt förslag för två så
rutinerade företagsledare var ett eldprov,
säger Jan Samuelsson, en av de IT-chefer
LUM nr 6 | 2011

som har genomgått LUCE:s utbildning.
Han är nöjd med kursen som han tycker
har gett honom en ny språklig dräkt och
möjligheter att presentera samma material på flera olika sätt.
– Idag handlar inte IT så mycket om
teknik, utan i allt högre grad om processer. Vi vill ge kursdeltagarna på fötterna
genom att träna dem i att kommunicera med ledningsgruppen, berättar Birger
Wannerskog, en av kursens två huvudlärare. Han har själv en bakgrund inom
IT-branschen.
– Vi utgår från en problemorienterad
pedagogik och kursdeltagarna får jobba med olika fall. Jag tycker att kursen
har en bra verklighetsförankring, samtidigt som den ger goda teoretiska kunskaper, säger Jan E Persson, programansvarig huvudlärare och tillika lektor vid
Institutionen för Service Management,
som arrangerar kursen för LUCE.
Hur gick det då för IT-cheferna, klarade alla mötet med drakarna?
– Jo, två grupper fick beröm för sina
affärsplaner och alla deltagare blev godkända. Nu jobbar vi på att få i gång nästa program med start i januari 2012, berättar Jan E Persson.
text & foto: Johan Lindskoug
Fotnot: LUCE:s kurs för IT-chefer ges i samarbete med utbildningsföretaget Cornerstone. De flesta av kursdeltagarna arbetar
med IT-frågor i stora och mellanstora företag. Kursen ger 7,5 högskolepoäng. Läs mer
om LUCE:s uppdragsutbildningar: www.education.lu.se

Ekonomi. Lunds universitet har
varit bra på att göra av med
pengar under årets första sex
månader. Delårsbokslutet visar
röda siffror – minus 77 miljoner
att jämföra med motsvarande
siffra förra året – plus 107 mil
joner.

Men fortfarande dras man med ett alldeles för stort myndighetskapital (tidigare års överskott) och resultatet för
hela 2011 väntas sluta i ytterligare ett
överskott på 90 miljoner kronor. Det är
ändå rätt mycket mindre om man jämför med 2010 års resultat som slutade
i ett överskott på 405 miljoner kronor.
Men enligt budgetunderlaget för 2012
till 2014 ska universitetet visa underskott för de kommande åren med målet att få ner myndighetskapitalet till sju
procent av universitetets totala kostnader. Ett visst myndighetskapital måste
man ha för att kunna finansiera större
satsningar och sju procent är den nivå
som universitetsstyrelsen fastställt som
långsiktigt hållbar. Vid årsskiftet låg
myndighetskapitalet på 24 procent av
universitetets totala kostnader.

Satsning
på farmakologi
farmakologi. Ledningen för Medicinska fakulteten vill stärka ämnet farmakologi genom att utlysa tre seniora
forskartjänster och två universitetslektorat. Förslaget är skickat på remiss
till institutioner och utbildningsnämnder och ska också diskuteras med Region Skåne.
Farmakologiområdet har minskat i
omfattning inom fakulteten på senare
år, vilket är ett skäl till att det nu behöver stärkas. Ämnet kommer också att
bli mycket viktigt när det nya apotekarprogrammet startas hösten 2012.
Även en extern utredning som gjorts
under våren pekar på att ämnet farmakologi är mycket viktigt för framtida
medicinsk utbildning och forskning.
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Här ges instruktioner inför en skattjakt genom Lunds gator för internationella studenter. foto: ulrika oredsson

Vilket pris
har avgifterna?
De första avgiftsstudenterna har börjat vid Lunds universitet. I föreläs
ningssalarna sitter betalande utomeuropéer sida vid sida med svenskar
och européer som läser gratis. Och med utomeuropéer som fått stipendier.
Är det här början till slutet för fri högre utbildning för alla – och vad
innebär det för ungdomar utan studietradition hemifrån? Varför har de
betalande studenterna valt just Lund och kommer den svenska utbildning
en att leva upp till deras krav? Innebär avgifterna att internationalisering
en bromsas upp – att det globala klassrummet blir mer europeiskt? Eller
blir det som i USA där avgifterna reser en mur gentemot ungdomar från
hem utan studievana, enligt professor Wendy Brown som LUM träffade på
Berkeley utanför San Francisco.
16
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Stort tapp av utomeuropéer
– men LU ligger ändå i topp

Lund har satsat mycket på internationell marknadsföring och särskilt mot
Kina vilket gett utdelning: härifrån
kommer 65 betalande studenter.
Flest internationella betalande nybörjare finns på Ekonomihögskolan,
60 studenter, medan LTH och Samhällsvetenskapliga fakulteten har 40
utomeuropeiska nybörjare vardera. Naturvetenskapliga fakulteten och Humaniora-Teologi har tappat en hel del
utom
europeiska sökande, samtidigt
som vissa utbildningar där har ökat.
Konstnärliga fakulteten har en enda
avgiftsskyldig utomeuropeisk student,
finansierad med stipendium.
– Vi har fortfarande många internationella studenter, men bland utomeuropéer har vi tappat från främst Asien,
där vårt gamla samarbete med Vietnam
alltid brukade resultera i masterssökande, säger Joakim Nilsson, utbildningschef på Musikhögskolan.
– Avgiften på just vår utbildning –
190.000 kronor – upplevs, även i internationell jämförelse, som väldigt hög,
tillägger han.
LUM nr 6 | 2011

Ephrem Getnet från Addis Abeba ska läsa
Development Studies. foto: maria lindh

”Fantastiskt
mottagande”
Richard Stenelo är biträdande
sektionschef
för Externa
relationer.

Ephrem Getnet, 26 år, från Etio
pien har tidigare läst sociologi och
socialantropologi vid universitetet i
Addis Abeba. Nu ska han börja läsa
Development Studies i Lund.

Studieavgifter för utomeuropéer
innebär att det ”globala klassrummet”
blivit mindre globalt vid Lunds universitet. Framför allt har LU tappat afrikanska och pakistanska studenter (se
även artikel på sidan 19).
I gengäld har det i år kommit fler
utomeuropéer genom Erasmus Mundus-stipendier – en ökning med 70 studenter från förra året. Och intresset har
ökat från en del europeiska länder. Europeer läser gratis vid LU och från exempelvis England har Lunds universitet antagit 100 masterstudenter och
cirka 100 på utbyte i höst. Intresset beror på aviserade kraftiga avgiftshöjningar också för inhemska studenter i England från nästa år. För EU-studenter i
England kommer avgiften att ligga på
9.000 pund.
Att det fortfarande är gratis i Sverige
för studenter inom EU har väckt uppmärksamhet i England, och i augusti
blev Richard Stenelo intervjuad i BBC
på bästa sändningstid.
– Det var lite kul att få prata avgiftsfrihet för en gångs skull, och förstås
ett utmärkt tillfälle att marknadsföra
Lunds universitet, säger han.
Ekonomiskt innebär studieavgifter
ingen större vinst för Sverige. Totalt

Hur kommer det sig att du valde Lund?
– Jag letade stipendier och surfade
runt på olika universitets hemsidor, säger han. Att Lunds universitet har en bra
hemsida, spännande forskningsmiljöer
och bra placering på internationella rankinglistor var en viktig anledning till att
det blev just Lund.
Ephrem Getnet antogs även till ett
holländskt universitet. Där fanns en liknande utbildning men den var mer
nischad än den i Lund. Att han i slutändan kom hit beror på att han fick ett stipendium, men han är också nöjd med att
få en bredare utbildning.
Efter studierna tänker han återvända
till Addis Abeba för att arbeta med fattigdomsfrågor inom någon internationell
organisation. Han kan också tänka sig att
forska, antingen här eller i hemlandet.
LUM träffar Ephrem Getnet i samband
med att det anordnas en skattjakt genom
Lunds gator för internationella studenter.
– Det har varit ett fantastiskt mottagande här, säger han och berättar att han
redan har träffat sin kurskoordinator och
mentorer. Han bor på ett korridorrum för
internationella studenter.
– Fint men dyrt, tycker han.

t

Förra hösten började 600 utomeu
ropeiska studenter studera gratis
i Lund, i höst har siffran sjunkit till
220 utomeuropéer, dessutom skyl
diga att betala för sina studier.
– Vi får ändå vara nöjda jämfört
med andra lärosäten som haft
mycket större tapp. Vi har ökat vår
andel av utomeuropeiska studenter
i Sverige från sju till nitton procent.
Lunds universitet har överlägset
flest internationella studenter i
Sverige, säger Richard Stenelo, bi
trädande sektionschef för Externa
relationer vid Lunds universitet.

ULRIK A OREDSSON

17

för
utomeuropéer att få uppehållstillstånd
och visum – i dag är det en byråkratisk process som försvårar för många
att komma till Sverige, även för dem
som betalar full avgift.
– Reformen genomfördes mycket
snabbt. När vi nu ser effekterna är det
viktigt att regeringen ger oss verktygen
för att göra något bra av situationen.
Men det finns också positiva effekter
med avgifter, menar Richard Stenelo:
– Saker blir tydligare – t.ex. hur vi

Eligio Rendon Castro från Mexiko ska
läsa finansiering.

”En likvärdig
utbildning i Mexiko
skulle kostat mer”
Eligio Rendon Castro, 29 år, har
läst till revisor vid mexikanska
Instituto Tecnológico de Monter
rey. Nu ska han bygga på med en
masterexamen i finansiering vid
Ekonomihögskolan.
Hans arbetsgivare betalar en
stor del av utbildningen.
– För min arbetsgivare lönade det sig
faktiskt att låta mig vidareutbilda mig
här. En likvärdig utbildning i Mexiko
skulle kostat mer, säger Eligio Rendon
Castro.
Han kom till Lund på Arrival Day och
överväldigades av det varma mottagandet av såväl universitetet som av korridorkompisarna på Delfi:
– Att komma hit var det bästa beslut
jag någonsin fattat, säger han och berättar att språkliga och kulturella barriärer gör att det inte är så vanligt bland
mexikaner att studera utomlands.
Efter sitt år i Lund åker han tillbaka
till Mexiko för att arbeta i åtminstone
två år åt den arbetsgivare som finansierar hans studier.
text & foto: ULRIK A OREDSSON
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Man borde också underlätta

behandlar studenten och hur vår service fungerar.
Men det gäller också att se upp, att
hålla hårt på att studenter ska behandlas likvärdigt.
– Om betalande internationella masterstudenter ställer krav på mer lärarledd undervisning, får det t.ex. inte
innebära att resurserna tas från grundutbildning för ickebetalande grupper,
menar Richard Stenelo.
BRITTA COLLBERG

t

t

uppskattas gratis högre utbildning för
utomeuropéer ha kostat staten 500 miljoner per år. Det är pengar som nu ska
läggas på kvalitetsförbättringar enligt
regeringen. Men ökad administration
och marknadsföring har kostat en hel
del extra – och många talar alltså om
en dränerad internationell studiemiljö.
– Om regeringen menar allvar med
att vilja internationalisera utbildningen borde man omvandlat de 500 miljonerna till stipendier, inte bara avsatt
90 miljoner som man gjort, menar Richard Stenelo.

Stipendier

Av 220 betalande utomeuropeiska studenter vid LU i höst har 145 betalat avgiften utan svenskt stöd. 42 har fått stipendium genom nya Lund Global Scholarship
Fund som delar ut stipendier som motsvarar 25, 50, 75 eller 100 procent av studieavgiften. 34 studenter finansieras med
fulla stipendier (avgift och levnadsomkostnader) från Svenska institutet, flera
av dessa har gått till studenter på masterprogrammet i Public Health. Två masterstudenter i industridesign är fullt finansierade av s.k. Ingvar Kamprad-stipendier.

Så mycket kostar en master i ekonomi

Studieavgift för internationella studenter för tvåårig ekonomimaster.
Summan omfattar kostnaden för hela utbildningen, dvs. två år. Jäm
förelsen är gjord mellan vissa U21-universitet och universitet i Norden.
Lunds universitet			

220.000 SEK

Australien (U of Queensland)

47.200 AUSD

332.694 SEK

Hong Kong (U of Hong Kong)

232.000 HKD

201.979 SEK

2.826.000 JPY

243.386 SEK

Kanada (U of British Colombia)

46.541 CAD

311.708 SEK

Japan (Waseda U)		
Nya Zeeland (U of Auckland)

52.080 NZD

293.809 SEK

USA (U of Connecticut)

56.876 USD

377.008 SEK

Singapore (Nat U of Singapore)

30.780 SGD

172.753 SEK

Nederländerna (U of Amsterdam)

24.000 EUR	

228.830 SEK

24.800 EUR	

236.458 SEK

Storbritannien (U of Nottingham)
Tyskland (Philipps U Marburg)

Kostnadsfritt

Danmark (Aarhus School of Business)

20,000 EUR	

195.395 SEK

(Copenhagen Business School CBS)

59.000 EUR	

562.541 SEK

Finland (Helsingfors Universitet)

Kostnadsfritt

Norge 			

Kostnadsfritt
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Vilket pris har avgifterna?

Globalt klassrum riskerar bli mindre globalt

Public Health är ett av de masterprogram
vid universitetet som lockat flest avgiftsbetalande studenter. Mer än en tredjedel
av gruppen på 40 masterstudenter kommer från ett utomeuropeiskt land. Programdirektör Anette Agardh är nöjd med
utfallet trots att det innebär en minskning
med 20 procent av antalet utomeuropéer.
– Vi har fortfarande ett lika stort antal
nationaliteter representerade på programmet som förra året och det är värdefullt
för det globala klassrummet, säger hon.
studierektor vid masterprogrammet LUMID, är också nöjd
med utfallet. 25 procent av studenterna kommer från länder utanför EU och
söktrycket är fortfarande högt med 800
sökande per plats, även om det sjunkit
ganska rejält sedan programmet startades år 2006.
– Då var vår ambition att ha en tredjedel studenter från Norden, en tredjeLisa Eklund,

del från övriga OECD-länder samt en
tredjedel från utvecklingsländer. I höst
kommer bara 10 procent av våra studenter från ett land utanför OECD, säger
Lisa Eklund.
Fast minskningen av antalet studenter från utvecklingsländer har inte enbart
med avgifterna att göra. Redan för två
år sedan avskaffade SIDA sina stipendier till utbildningens fältarbetstermin och
det fick som konsekvens att långt färre
studenter från fattiga länder hade råd att
läsa programmet.

utbildningen med egna medel.
LUMES startade redan 1997 och innan avgiftsreformen kom 50 procent av
studenterna från utomeuropeiska länder. Bland årets nybörjare finns för första gången inte en enda afrikan, berättar
Lennart Olsson.
– Diversiteten är viktig och en del av
den pedagogiska idén, säger han. Med
hjälp av fundraising och ett aktivt alumninätverk hoppas han kunna få fram fler
stipendier och på det viset hålla liv i idén
om det globala klassrummet.
ulrik a oredsson

studierektor ser Lisa
Eklund som en av sina kommande arbetsuppgifter att få fram fler stipendier.
– Även om alla som går vår utbildning
har viktiga erfarenheter och perspektiv
på utvecklingsfrågor, är det jätteviktigt
att vi åter kan öka antalet studenter från
utvecklingsländerna.
Även Lennart Olsson som är programdirektör för masterprogrammet LUMES
är ganska nöjd med antalet utomeuropeiska sökande.
– Med tanke på hur det ser ut vid
många andra utbildningar får vi vara
tacksamma för att 15 procent av våra studenter kommer från länder utanför Europa, säger han. Av dessa är det bara en
som har fått stipendium, resten bekostar
Som nytillträdd

t

Några utbildningar vid Lunds
universitet är mer beroende av att
samla studenter från hela världen
än andra. Inom vissa masterpro
gram är det globala klassrummet
en fundamental del av det pedago
giska upplägget. LUM har talat med
några av utbildningsanordnarna.

Fakta

Public Health – utbildar studenter som
arbetar med folkhälsofrågor inom myndigheter och nationella och internationella organisationer. Arrangeras av Medicinska fakulteten.
LUMID – Master programme in International Development and Management.
Utbildar studenter som vill arbeta i internationella biståndsorganisationer. Arrangeras av Institutionen för kulturgeografi och
ekonomisk geografi.
LUMES – Tvärvetenskapligt masterprogram i miljö och hållbarhetsvetenskap. Arrangeras av LUCSUS, Centrum för studier
av uthållig samhällsutveckling.

”Hade jag fått välja helt fritt hade jag nog
valt ett engelskspråkigt land”
Sonomi Ichioka och Takumi Mat
sumoto, 21 och 22 år, från Rit
sumeikon University i Japan har
kommit hit genom ett utbytespro
gram och ska läsa Scandinavian
Area Studies i Lund. Den svenska
välfärdsmodellen och framför allt
jämställdhetspolitiken intresserar.
Sonomi Ichioka och Takumi Matsumoto ska
läsa Scandinavian Area Studies.
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– Det är slående hur många män som
går runt med barnvagnar här, säger So-

nomi Ichioka. Det ser man inte i Japan.
Takumi Matsumoto hade möjlighet
att välja mellan Malmö högskola, Lund
och Linné universitetet. Att Lund är en
utpräglad studentstad var det som avgjorde i slutändan.
– Fast hade jag fått välja helt fritt
hade jag nog valt ett engelskspråkigt
land. Jag behöver träna min engelska,
säger han.
text & foto: ULRIK A OREDSSON
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Är detta början till slutet
för avgiftsfri högre utbildning?
Long Li från Beijing ska läsa International
Brand Management.

”Jag jämförde
olika rankinglistor”
Long Li, 22 år, från Beijing har
kommit in på en av universitetets
mest sökta utbildningar – Inter
national Brand Management. En
kompis från Spanien rekommende
rade henne att studera i Sverige.
– Han arbetar på en reklambyrå i Beijing
och hade hört att det var trevligt att studera här, säger Long Li.
Hon har tidigare läst marknadsföring
vid North China University of Technology.
Innan hon bestämde sig för Lund jämförde hon olika rankinglistor. USA och Kanada fanns också med bland kandidaterna.
– Bästa kursen fällde avgörandet säger hon. Men hon medger att det också
spelade in att hon hade behövt komplettera vissa betyg för att läsa på de andra
universiteten. Och det hade hon inte tid
med.
För att finansiera sitt år i Sverige har
hon dels jobbat extra, dels fått hjälp av
sina föräldrar.
– Jag sökte aldrig något stipendium
från Lund eftersom jag tänkte att det
skulle minska mina chanser att komma in
på utbildningen. I efterhand har jag förstått att det inte hade spelat någon roll.
Efter året i Lund vill Long Li arbeta
några år i Europa och därefter återvända till Kina.
– Medan jag är mellan 20 och 30 år
ska jag skaffa mig erfarenhet av branschen, därefter ska jag starta eget företag, säger hon.
Text & foto: ULRIK A OREDSSON
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Det är troligt att studieavgifter kommer på sikt också för europeiska och
svenska studenter. Det menar de flesta som LUM frågat i enkäten nedan.
Vissa ser avgifter som nödvändigt – mot bakgrund av de ekonomiska
åtstramningar som väntar. Konkurrensen om skattepengarna ökar och
högre utbildning kommer inte att gå opåverkad ur den ekonomiska krisen.
Samtidigt kan studieavgifter för alla få allvarliga konsekvenser, exempelvis
ökade utbildningsklyftor inom Sverige.

 Dan Bränd
ström, styrelse
ordförande för
Linnéuniversi
tetet, f.d. VD
för Riksbankens
Jubileumsfond och
statlig utredare i
utbildnings- och forskningsfrågor:
– Ja, långsiktigt kommer studieavgifter
att införas för alla studenter även i Sverige. Skattepengarna räcker inte till alla välfärdsåtaganden. Men avgifter täcker inte
högskolans behov och framöver kommer
också svensk högre utbildning att drabbas av mer kännbara statliga besparingar,
hur smärtsamma de än är för makthavarna. Då gäller att underlätta för privata donationer. Jag har pläderat för skattefrihet
för donationer, men regeringen har varit
märkvärdigt kallsinnig, med tanke på att
alternativet förmodligen är att lägga ner
ett antal högskolor, vilket blir regionalpolitiskt väldigt svårt.
– Hittills har donationer mest gått till
forskning. Det är svårare att få människor
att skänka pengar till grundutbildning, för
att vi så länge levt med föreställningen att
allt betalas via skatten. Det är en utmaning
för lärosätena att agera både för att få in
pengar och för att förbättra utbildningen.
Utbildningsfrågorna bekymrar mig mest!
Forskningen klarar sig alltid. Det behövs
mer och bättre pedagogiska insatser. Studenterna måste få träffa lärare av kött och
blod – det är illa ställt med det på sina håll.

 Thomas Kaiser
feld, professor i
idé- och lärdoms
historia, Lunds
universitet:
– Ja, jag tror att vi tyvärr kommer att se
avgifter för svenska
studenter på längre sikt. Det skulle i så fall
förmodligen innebära att det kan bli svårare att locka studenter till utbildningar som
inte ger tydlig utdelning i form av en yrkes
titel, som jurist, ekonom, läkare, ingenjör.
Jag tror i så fall att man behöver tänka igenom hela idén med universitetet: Hur vill vi
ha det? Kanske ska vissa akademiska yrkesutbildningar avgiftsbeläggas samtidigt som
de placeras utanför universitetet i särskilda
högskolor, som det delvis var förr.
– Avgifter skulle ofelbart slå mot vissa
sociala grupper. Här krävs i så fall kraftfulla
motvikter som det generösa svenska studiemedelssystemet som är tämligen unikt i
världen. Det ska vi vara rädda om.
– Det s.k. kunskapssamhället innebär att vi behöver utbilda fler än förr, men
också differentiera högre utbildning mer.
Jag tycker exempelvis inte att hälften av
alla unga bör läsa på universitet och tror
inte att praktiska yrkesutbildningar blir
bättre av att tvingas in i ett teoretiskt, akademiskt system. Samtidigt måste vi fånga
upp och ta hand om de verkligt intresserade. Jag tror att det görs bättre med ett
mera flexibelt utbildningssystem än med
särskilda elit- och spjutspetsgymnasier.
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 Lars Oxelheim,
professor, Institu
tet för Ekonomisk
Forskning, Lunds
universitet, verk
sam vid Institutet
för Näringslivs
forskning i Stock
holm samt knuten till Fudan Univer
sity i Shanghai:
– Jag tror att studieavgifter kommer för
alla och att de är nödvändiga. De är en del
av den globala anpassningen och utmaningen. Men vi behöver göra mer än så.
De nordiska länderna är för små vart och
ett för sig för att skapa toppuniversitet
som Harvard och Stanford. Ett gemensamt
elituniversitet skulle öka möjligheterna att
profilera Norden som region och attrahera
de studenter och forskare från andra delar av världen som vi behöver för att ha en
chans att hävda oss i den globala konkurrensen.
– Studieavgifterna måste kompletteras med ett generöst stipendiesystem och
efter avslutad utbildning något som kan
liknas vid ”mikrofinansiering”. Den skulle
riktas till begåvade mindre ekonomiskt bemedlade – utländska såväl som svenska –
studenter för att uppmuntra och göra det
möjligt för dem att omvandla nyvunnen
kunskap till företag och arbetstillfällen.
Det behövs också åtgärder som underlättar för utländska studenter att stanna här.

 Simon Wet
terling, ekonomi
student på EHL och
ordförande i LUS,
Lunds universitets
studentkårer:
– Utvecklingen i
andra länder visar att
studieavgifter för internationella studenter
ganska snart följs av avgifter också för de
inhemska. Men jag hoppas att det inte blir
så. Vi studenter var emot de avgifter som
införts nu, och kommer att samarbeta nationellt mot att avgifter läggs på svenska
studenter.
– Jag menar att enda alternativet för att
LUM nr 6 | 2011

klara utbildningens finansiering är höjda
statsanslag. Regeringen måste visa i handling och inte bara i ord att man vill göra
Sverige till en ledande kunskapsnation –
ledande inom utbildning, forskning och
innovation. Vi ska ju konkurrera med kunskap – med jobb och låga löner kan vi ju
inte konkurrera. Ökade anslag lönar sig på
sikt eftersom vi då drar till oss människor
som kanske stannar, är produktiva och betalar skatt här. Om vi istället fortsätter att
urholka anslagen kommer vi att halka efter
våra internationella konkurrenter, och då
kommer svenska studenter att söka sig utomlands för att sedan stanna där.
– Tur i oturen med avgifterna för utomeuropéer är att de sätter press på universitetet att förbättra utbildningskvaliteten.
Vi strävar kontinuerligt efter det och att
höja den pedagogiska skicklighetens status, men en sådan utveckling tar tid. Det
behövs också mer resurser, mest akuta är
behoven inom samhällsvetenskap och humaniora.

 Jan Björklund,
utbildnings
minister (fp):
– Nej, avgifter för utomeuropeiska studenter innebär inte
att vi tänker införa
avgifter för svenska
studenter.
LUM: – Det finns inte på kartan?
JB: – Nej.
 Mohamad
 akaria, student på
Z
mastersprogram
met Public Health
och ordförande för
detta masterpro
gram i utbildnings
rådet hos Medicin
ska föreningen Lund-Malmö:
– Jag tror att avgifter kommer att införas först för EU-studenter och sedan för
svenskar inom 7–8 år. Den ekonomiska krisen skyndar på utvecklingen. Men Sverige
gör sig själv en otjänst med avgifter. Vi ser

det redan nu när allt färre utomeuropéer
söker sig hit – i Lund har siffran fallit från
600 till cirka 200.
– De höga avgifterna gör Sverige mindre attraktivt för de verkligt begåvade internationella studenterna som för det priset hellre väljer USA eller England.
– Jag tycker Sverige bättre borde inse
värdet i att ha många och bra internationella studenter. Det innebär ”business”
och länkar till världen som ger inte bara
kommersiella möjligheter. Och om Sverige
menar allvar med att konkurrera med kvalitet vore det vettigare att inte införa avgifter för alla utomeuropéer, utan att erbjuda
en ganska stor men begränsad grupp gratis utbildning.
– Tidigare hade Lunds universitet 600
utomeuropéer som studerade gratis. Om
man minskade den siffran något – till 400
exempelvis – skulle man ha större chanser att attrahera verkligt begåvade utomeuropéer som inte kan betala själva. Det
skulle vara värt det, för dessa studenter
lyfter utbildningen genom att de för med
sig andra perspektiv, kunskaper och företagskulturer. Man hade fått ett mer globalt klassrum med en berikande mångfald som gynnar svenska studenter och
lärare.

 Eva Åkesson,
prorektor för
Lunds universitet:
– Risken finns att det
på sikt leder till avgifter för alla, men vi
måste bevaka varje
tendens åt det hållet. Vi har försökt
hantera regeringsbeslutet att införa avgifter på ett sätt som stärker Lunds universitets inriktning och kvalitet och jag tycker
vi har haft en bra process. Men visst innebär avgifterna att vi riskerar att förlora en
del av den internationella mixen som hör
samman med det globala klassrummet,
och att vi tappar i kvalitet. Vi vill ju att studenterna ska möta världen vid Lunds universitet.
Brit ta Collberg
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Profilproduktbutiken på University of California Berkeley har ett specialsortiment för föräldrar som betalar sina barns höga studieavgifter...
foto: petra francke

Exemplet Kalifornien

Allt högre avgifter
Att betala för universitetsutbild
ning är inget nytt i USA, men priset
för bra utbildning har ökat. De of
fentliga universiteten i USA har höjt
studieavgifterna kraftigt för att
kompensera statliga nedskärningar.
Men avgifter räcker inte till för
att täcka universitetens behov.
Fundraising blir allt viktigare och
också de privata måste jobba hår
dare för att klara ekonomin.
LUM har besökt University of
California-universiteten Berkeley
och Santa Barbara samt lilla privata
Westmont College.

Delstatliga Berkeley utanför San Francisco är ett av de äldsta, topprankade universiteten i USA, men har i dag mindre
22

än tjugo procent offentlig finansiering.
Resten bekostas av externa forskningsanslag, donationer och studieavgifter. Avgifterna har stigit med 300 procent på
tio år och förväntas öka med ytterligare
20–30 procent de kommande två åren.
Det berättar Wendy Brown, fackligt
aktiv statsvetarprofessor som försöker
väcka opinion mot den nedmontering
av offentlig högre utbildning som hon
menar pågår i Kalifornien och hela USA.
Utvecklingen beror inte bara på den
ekonomiska krisen, utan på nyliberala
politiska ideal som slog igenom redan i
slutet av 1970-talet, påpekar hon. Då avskaffades fastighetsskatten som bl.a. finansierade det kaliforniska utbildningssystemet.

– Vårt uppdrag har förändrats i grunden. Staten tar inte längre ansvar för att
utbilda självständigt tänkande medborgare som kan bära upp och utveckla demokratin. Allt är upp till individen – det
är den förhärskande trenden.
Så resonerade man inte strax efter an-

dra världskriget, då det kaliforniska utbildningssystemet från grundskola och
uppåt fick sin form. Universiteten inom
Kalifornia-systemet, där Berkeley utgör
kronan, skulle stå för högklassig utbildning och ta emot de bästa tolv procenten av alla elever i delstatens highschools.
Det var ambitionen och det klarade man.
UC-systemet är ett av historiens mest
framgångsrika när det gäller massutbildning på akademisk nivå och många i ar-
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betar- och lägre medelklass blev de första i sina familjer att läsa på universitet.
– Nu går klassresan åt andra hållet och
inkomstklyftorna ökar. Tidigare generationer som fått akademisk utbildning
kan inte erbjuda sina barn motsvarande.
Barnen får gå på tekniska skolor, yrkesskolor eller läsa kurser on-line.
På privata Stanford har man också
höjt studieavgifterna, bland annat för att
kunna avsätta mer pengar till stipendier.
Modellen”High Fee – High Aid” har en
del anhängare, men Wendy Brown hör
inte till dem:
– Hög avgift avskräcker ungdomar
som inte vet vad universitetsstudier
handlar om. Det blir en mental mur.
Det är dessutom bara de allra fattigaste
som får stipendier som täcker alla kostnader. Merparten kan bara få delstipendier.
Visa mig den ensamma mamma med en
osäker anställning som vågar ta på sig en
studieavgift under fyra år för sitt barn,
även om avgiften inte är skyhög?

Vimmel under lunchpausen på Berkeleys
campus.
De höga avgifterna avskräcker ungdomar från
hem utan studietradition. Berkeley har låg andel
afroamerikaner och ”latinos”
– befolknings
grupper som snart
är i majoritet i
Kalifornien, säger
statsvetarprofessor Wendy Brown
på Berkeley. foto:

Universiteten vill ha de mest begåvade

LUM nr 6 | 2011

petra francke

”Universiteten vill ha de mest begåvade
studenterna, men samtidigt de som kan
betala, gärna högsta avgiften. I det ligger
en konflikt.”
De timanställda har det stressigast, medan etablerade lärare lockas med förmåner
för att inte gå över till andra universitet
som erbjuder bättre villkor.
– Men allt handlar inte om lön. Det
är en farlig utveckling om ekonomismen och avgifterna gör de offentliga
universiteten mindre spännande som
arbetsplatser. Jag märker av det i klassrummet. Studenter har blivit mer intel-

lektuellt konservativa och fått en instrumentell syn på utbildning: Varför ska jag
läsa detta? Hur kan det hjälpa mig till ett
välbetalt jobb?
Det tog 150 år att bygga upp University

of California-systemet. Nu är det hotat.
Wendy Brown ser ingen ljusning, men
lovar att hon och kollegerna kommer att
lobba intensivt för att anslagsnivåerna
23
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studenterna, men samtidigt de som kan
betala, gärna högsta avgiften. I det ligger en konflikt. De senaste åren har andelen studenter från andra delstater ökat
på Berkeley – universitetet kan ta betydligt mer betalt av dem än av studenter
från Kalifornien.
Fast den verkliga målgruppen är de
internationella studenterna – det är där
de stora pengarna finns. Det handlar om
en helt ny inkomstsektor. Men det talar
man inte högt om, och det ser ju alltid bra
ut med en student från t.ex. Nigeria…
– Samtidigt har vi relativt få afroamerikaner och ”latinos”. Det är ett allvarligt
demokratiskt problem – de här etniska
grupperna kommer snart att utgöra en
majoritet i Kalifornien.
Trots att Berkeley tar emot allt fler
utifrån och har höjt avgifterna så täcker
det inte upp för de statliga nedskärningarna. 2008 sänktes lärarlönen med åtta
procent – lärarna skickades helt enkelt
hem en dag i veckan. Nu är lönen återställd, men fortfarande är studentgrupperna större och lärarna färre än tidigare.

t

t

Vilket pris har avgifterna?

Studieavgifter

De amerikanska privatuniversiteten tar
35.000–50.000 dollar per år i avgift.
Planen är att Berkeley ska komma upp i
den nivån. I dag är avgiften 18.000 dollar
per år, inklusive boende, medan utomstatliga sökande betalar 30.000 dollar.
Vid UC Santa Barbara höjdes avgifterna med 32 procent på två år och ligger nu
på 20.000 dollar per år inklusive kost och
logi. Studenter från andra amerikanska
delstater betalar väsentligt mer – 32.000
dollar plus kost och logi.
Årsavgiften på lilla privata colleget
Westmont är 45.000 dollar inklusive mat
och logi.

återställs till 2000 års nivå. I november
får man besked.
– Det skulle kosta medelskattebetalaren bara 38 dollar per år – det motsvarar ungefär sex cappuccinos, säger Wendy Brown.
en bra bit söder om
San Francisco ligger ett annat UC-lärosäte, ett surfingparadis där studenterna
kan doppa tårna i Stilla havet medan de
pluggar. UC Santa Barbara rankas nia
bland offentliga forskningsuniversitet i
USA och är nummer 29 i världen enligt
Times Higher Educations ranking. Universitetet har gått igenom samma stålbad
som Berkeley och andra i UC-systemet
och får jobba hårt för att dra in donationer som komplement till höjda avgifter.
I Santa Barbara

I år och nästa år utsätts universitetet
för statliga nedskärningar med sammanlagt 66 miljoner dollar och i somras kom
ännu en.
– Hela delstatsekonomin är i kris och
universiteten kommer inte undan. Vi
kommer att leva i den här ekonomiska
gråzonen länge. Helt klart kommer vi att
behöva göra saker på nya sätt. Utmaningen är att utveckla utbildningen genom
fundraising, säger Gary Greinke, fram till
i somras utvecklingschef och fundraiser.
nära budgetfolket. Det är total ärlighet och tydlighet
som gäller när man bygger relationer till
donatorer, säger han. Man söker donatorer brett – det är en välbärgad region
och man vill engagera både enskilda och
Gary Greinke jobbar

”Vi kommer att leva i den här ekonomiska gråzonen länge. Helt
klart kommer vi att behöva göra saker på nya sätt. Utmaningen
är att utveckla utbildningen genom fundraising.”

Fundraisern Gary Greinke på University of California Santa Barbara ser gärna fler generösa
alumner typ skådespelaren Michael Douglas som
donerat mycket till UCSB och skänker stjärnglans
till detta forskningsuniversitet vid Stilla havskusten. foto: britta collberg
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organisationer mer i campuslivet och utbildningen.
– Man behöver inte ha studerat här för
att känna sig delaktig.
Det är inte bara de offentliga universi-

teten som bekymrar sig över ekonomin.
Det gör man även på lilla privata kristna colleget Westmont, som ligger intill
Santa Barbara, en bit upp på berget i exklusiva Montesito med miljardärer som
Oprah Winfrey som grannar.
Om UC Berkeley är cityuniversitetet
med internationell prägel och UC Santa
Barbara ett havsnära mecka för surfare,
så är Westmont en trygg och intim vit,
övre medelklassoas. Det är bara grundutbildning som gäller. De 1.200 studenterna undervisas av engagerade lärare som
tar med sig sina studenter på både intellektuella och geografiska resor.
– Det är också därför många väljer
Westmont – för att de vet att deras studenter blir väl omhändertagna, säger
Kati Buehler, fundraiser.
Avgiften på 45.000 dollar per år, inklusive allt, behöver inte bli mycket mer
i slutändan än för en examen vid ett UCuniversitet, menar hon. På de offentliga
universiteten kan det vara svårt att få
plats på en kurs. Om en student tvingas
gå en termin extra är det en stor utgift för
föräldrarna. På Westmont får man plats
och blir klar i tid.
Trots de höga avgifterna är
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lan – men det ska också ge donatorn något personligen.
Kati Buehler ordnar middagar och årliga events för alumner och andra som
har skrivit in Westmont i sitt testamente.
– Donatorerna ska känna att de ingår i ett sammanhang och få möjlighet
att utöka sitt kontaktnät, förklarar hon.
BRITTA COLLBERG
Fotnot: Mer om förändringarna i USA:
Christopher Newfield, “Unmaking the Public University: The Forty-Year Assault on the
Middle Class”

t

fundraising en växande och nödvändig verksamhet för Westmont. Kati Buehlers kollega
Sandi White försöker öka andelen aktiva
alumner, också för att det påverkar rankingen och Westmonts attraktionskraft.
– I dag har vi bara aktiv kontakt med
27 procent av våra alumner. Det måste
bli fler, men det är ett stort arbete bara
att spåra deras e-postadresser, säger Sandi White.
Kati Buehler utvecklar långsiktiga relationer som kan leda till större donationer och ett uthålligt engagemang för skolan.
Det gäller att visa på det värde en donation innebär för studenterna och sko-

Kati Buehler är fundraiser på lilla privata kristna colleget Westmont i miljonärsparadiset
Montesito, där bland annat Oprah Winfrey
bor. Det är svårt att få bygglov här, men genom exempelvis kvällsvisningar i det nya planetariet, gör man grannskapet delaktigt och
bereder väg för både donationer och en försiktig expansion. foto: britta collberg

California-utbytet

2012 är det femtio år sedan Lunds universitet tecknade utbytesavtal med
University of California. Avtalet omfattar sammanlagt nio av sammanlagt tio
UC-universitet.
Det är LUs äldsta och Californiauniversitetens näst äldsta utbytesavtal. Under årens lopp har LU och UC
mottagit flera tusen utbytesstudenter
inom avtalets ram.
25

Gymnasieungdomarna får under en heldag följa pågående forskning på nära
håll. Fällor ska vittjas, fågelungar ska undersökas. Professor Jan-Åke Nilsson delar
med sig av sin kunskap.
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Fascinerande
studier i fält

Det är ett nytt samarbetsprojekt mellan
Biologiska institutionen, Naturskolan i
Lunds kommun och Region Skåne som
nu sett dagens ljus. Gymnasieungdomar
från Lund får följa med forskare ut i fält.
Bland annat får eleverna lära sig varför
det är viktigt att studera borreliasmittan
hos gnagare.
Inne på själva forskningsstationen radas alla fällorna upp på bordet i samlingsrummet. Martin Andersson, doktorand
vid Biologiska institutionen, diskuterar
med eleverna hur de ska lyckas identifiera vilka olika arter de har fångat. Skogssork. Åkersork. Större skogsmus. Mindre
skogsmus. Och så förklarar han varför
hans forskningsprojekt är intressant.
Han berättar att han tar DNA-prov från

huden hos sorkar och möss för att undersöka om djuren är smittade av borreliabakterier. Resultaten visar att 20 procent
av djuren har borrelia, men ändå verkar
de inte bli sjuka. Syftet med projektet är
att undersöka om ett visst slags immunförsvar gör att man kan klara sig från att
bli borreliasmittad, alternativt slippa sjukdomssymptom om man blir infekterad.
LUM nr 6 | 2011

Plötsligt hamnar sorkarna och mössen i
ett större sammanhang. De är inte längre enbart små söta varelser man kan titta
på, utan även viktiga pusselbitar i människans jakt på kunskap om sjukdomar.
– Här har ni dessutom ytterligare ett
argument för den biologiska mångfalden. Hög mångfald späder ut andelen
borrelia, det vill säga ju fler arter desto
mindre sjukdomsspridning eftersom vissa arter är mer motståndskraftiga, säger
Martin Andersson.
får eleverna följa
med ut i skogen igen. Nu ska de ta del
av ett annat pågående forskningsprojekt, denna gång om småfåglar. Runt om
i skogen finns 700 holkar som forskarna
satt upp. Professor Jan-Åke Nilsson berättar om fågelungarnas riskfyllda uppväxt. Sedan får eleverna smyga fram till
en holk för att kika ner i ett bo fullt med
fjuniga små ungar.
Ett par fågelungar plockas upp ur boet
och får möta eleverna. Doktorand Sandra Chiriac förklarar hur hon gör för att
mäta fågelungarnas vikt, vingstorlek och
benlängd.
– Eftersom fåglar har dåligt luktsinne är det inga problem att vi människor
hanterar ungarna, säger hon.
Sedan visar hon eleverna hur de ska
göra för att hålla en fågelunge i handen.
En känsla av allvarlig varsamhet sprider
sig hos gruppen av ungdomar. Får vi? Vågar vi? Försiktiga händer och mjuknande
blickar. Kanske får mötet med fågelungarna något mer att hända inombords hos
eleverna, på ett djupare plan. Oavsett de
enskilda upplevelserna lämnar eleverna
Stensoffa forskningsstation fullmatade
med kunskap och intryck.
Efter lunchpausen

– Skitkul att få hänga med ut, svarar eleven Johan Olsson på frågan om en
summering av dagen.
– I skolan kan man lära sig om fågelägg och ruvning, men inte få upplevelsen av att se och hålla i en liten fågelunge,
förklarar han.
Initiativtagare till skolsamarbetet på
Stensoffa forskningsstation är Naturskolan i Lunds kommun i samarbete med
Region Skånes satsning på Natur- och
kulturbussar i länet.
– Förhoppningsvis kan vi hitta former
för ett fortsatt och utvidgat samarbete
med universitetet inom fler naturvetenskapliga ämnesområden, säger Anders
Kjellsson på Naturskolan i Lunds kommun.
text & foto: Lena Björk Blixt
Fotnot. Även om lukten av människa inte
stör i ett fågelbo ska vilda fågelungar lämnas
i fred om inga särskilda skäl finns.
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Naturvetareleverna i klass 2d på
Polhemskolan ger sig ut på dagens
första forskaruppdrag. De spanar
intensivt med blickarna riktade ner
i den frodiga markvegetationen.
Platsen är en skog ute på Revinge
fältet öster om Lund. Sammanlagt
30 gnagarfällor ska hittas och tas
med tillbaka till forskningsstationen
några hundra meter längre bort.
– Här är ett djur i den här fällan,
ropar en av eleverna och lyfter upp
fyndet.

Stensoffa
forskningsstation

Biologiska institutionen disponerar en fältstation, Stensoffa, som ligger 17 km öster
om Lund, vid Krankesjön, mitt i det militära övningsfältet Revingehed. Vid stationen
finns enklare laborationsutrymmen samt
möjlighet till övernattning. Lokalerna kan
utnyttjas av enskilda forskare eller för mindre internatkurser, möten m.m. Upp till 20
personer kan bo på stationen. Det finns kök
för självhushåll, men man kan också beställa mat genom lokala matställen. Närmare upplysningar om stationen, bokning av
forskningsarbeten, möten och dylikt görs
genom fältstationens föreståndare Rachel
Muheim (Rachel.Muheim@biol.lu.se).
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livsstilser
entreprenörer
drar hårfin gräns mellan arbete och privatliv
Upplevelseindustrin är på frammarsch och med den väcks nya
frågor. Hur sätter man pris på en upplevelse? Kan man ta extra
betalt för en frukost med värdparet, en halvtimmas vedhugg
ning eller lek med gårdens barn? Entreprenörerna själva hävdar
att de utvecklar en speciell kompetens för att upprätthålla den
hårfina gränsen mellan arbetslivet och det privata.
De kallas livsstilsentreprenörer och de
spelar en allt viktigare roll för den ekonomiska utvecklingen av landsbygden.
Det kan handla om hästgårdar med turridning, gallerister som erbjuder bed &
breakfast eller bönder som hyr ut sängplatser åt stadsfolk som vill uppleva livet
på landet. Men vad är det egentligen för
produkt som säljs och hur sätter man pris
på en upplevelse?
Detta är frågor som

Erika Andersson
Cederberg vid Institutionen för Service
Management studerar.
– Gemensamt för många livsstilsentreprenörer är att de är kluvna till den
egna affärsverksamheten, säger Erika
Andersson Cederberg. Å ena sidan har
de valt att tjäna pengar på sin hobby,
men å andra sidan är det lite tabubelagt
att göra det. ”Jag är verkligen ingen typisk business-kvinna” är en kommentar
28

jag har fått höra många gånger.
Det är framför allt kvinnor som startar livsstilsföretag och ofta gör de det för
familjens skull. De vill kunna vara hemma med barnen och företaget gör detta möjligt. Kvinnorna anser visserligen
att de får dåligt betalt, men vill absolut
inte hävda att de hamnat i en kvinnofälla. De trivs och är stolta över att de
lyckas kombinera familj och hobby med
ett yrkesliv.
är värme, spontanitet,
förtrolighet och även ett visst mått av
kaos en del av själva upplevelsen. Intimiteten kommer ofta som en överraskning för besökarna och förstärker deras
behållning. Att intimiteten är en del av
produkten är företagarna väl medvetna
om och för dem gäller det att upprätthålla en fin balans mellan närhet och
distans; gästerna ska känna sig hemma
För besökarna

Erika Andersson Cederbergs
forskning berör olika typer
av upplevelseindustri, bland
annat hästgårdar.

men inte alltför hemma. En kvinna berättade för Erika Andersson Cederberg
om hur bed & breakfastgästerna vid något tillfälle högg in på en kaka som barnens farmor bakat till familjen. Då blev
de vänskapligt tillrättavisade, berättar
Andersson Cederberg.
Hon kallar relationen som utvecklas
mellan besökare och företagare för kommersiell vänskap. Ibland utvecklas den
kommersiella vänskapen till en närmare relation och då ändras ofta prissättningen.
– En kvinna berättade om hur hennes
barn vid något tillfälle blev mycket goda
vänner med besökarnas barn. Då kunde
hon plötsligt inte ta betalt för upplevelser på gården som hon i vanliga fall satte prislapp på.
För en utomstående kan det verka påfrestande att upplåta sitt hem till betalan-
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Hobbyn
blev jobbet

Till skillnad från s.k. ”emotional labour” (flygvärdinnor, servitriser, callcenteranställda etc.) som måste vara
proffstrevliga och aldrig visa att de har
en dålig dag så finns det inget som tyder på att livsstilsentreprenörerna skulle
fara illa av att en del av upplevelsen som
de säljer är intimt förknippad med den
mänskliga relationen.
– Den stora skillnaden ligger antagligen i att livsstilsentreprenörerna känner
att de har gjort ett val och själva har kontrollen över sina liv.
text & foto:
ulrik a oredsson
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Erika Andersson
Cederberg

Erika Andersson Cederberg driver
två olika projekt som med lite olika infallsvinklar berör upplevelseindustrin:
”Hästgården – mellan familjeprojekt och livsstilsföretag” tillsammans med sociologen Malin
Åkerström.
”Den kommersiella vänskapens
pris – sociala förhandlingar om värde i upplevelseekonomin” tillsammans med Johan Hultman på Service Management.

En slingrande väg genom böljande sädesfält leder fram till den stora bondgården som Malin Carlsson
med familj har tagit över efter svärföräldrarna. Här hyser hon närmare
40 hästar, varav hälften är avelsdjur
och andra hälften är inackorderingar, det vill säga hästar vars ägare inte
har eget stall. På hästgården får de
en box och blir utfordrade. Ägarna
kommer varje dag för att rida och
sköta om sina djur.
– Jag är noga med vilka jag hyr
ut stallplats åt, säger Malin Carlsson.
Hästägarna kommer hit för att tillbringa sin fritid och då måste här vara
mysigt och det får inte finnas några
störningsmoment.
Förutom avel och uthyrningsboxar

tränar Malin Carlsson dressyr- och
hopphästar
– I kristider säljs färre hästar och
då är det bra att ha bredd på verksamheten, säger hon. Stallplatser är något
som alltid behövs.
Fast hon har svårt att konkurrera
29
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de främlingar. Sätter inte ”kommersiell
vänskap” några spår?
– Vi har inte hittat något som tyder
på det i våra studier, säger Erika Andersson Cederberg.
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Medan de flesta åter har börjat
pendla till sina arbeten efter
semestrarna stannar Malin
Carlsson kvar på sin gård utan
för skånska Mörarp. Hemmet
har varit hennes arbetsplats de
senaste femton åren. När hon
fick sitt fjärde barn gick inte var
dagen ihop längre. Lösningen
blev att börja tjäna pengar på
hästarna som tidigare bara varit
en hobby.

t

med priserna hos stallägare som hyr
ut privat. För att stå sig i konkurrensen erbjuder hon mycket service och
kringtjänster åt sina kunder.
Även om flera i familjen rider så
hinner de inte hålla igång alla hästarna. Till sin hjälp tar hon så kallade
”beridare” som ser till att hästarna är
i form och får muskler på rätt ställen.
Men familjen måste hjälpa till om det

hela ska gå runt. Varje morgon vid 8.30
finns de 23-åriga tvillingdöttrarna på
plats och hjälper till, och under dagen
även svärfar som är gammal lantbrukare. Nu ska döttrarna börja läsa på
universitetet men tills vidare fortsätter de att bo hemma.
– Den dag de inte bor hemma längre måste jag anställa någon, säger MaMalin Carlsson jobbar hemifrån
och tjänar pengar på hästarna
som tidigare bara varit en hobby.

lin Carlsson och berättar att döttrarna
har vant sig vid livet på landet och säger att de blir rastlösa av att bo i stan.
Arbetsdagen sträcker sig från halv
åtta på morgonen till klockan tre på
eftermiddagen. Och så en stund på
kvällen förstås när hästarna ska fordras.
Men saknar hon inte kollegor och
en arbetsplats utanför hemmet?
– Inte alls. Det kommer och går
folk på gården hela tiden och dessutom skulle jag aldrig trivas med ett stillasittande arbete.
Hon älskar att arbeta med hästar
och den frihet som det innebär att vara
egen företagare. Den enda nackdelen
är att det är ett arbete som måste göras sju dagar i veckan.
– Det går att komma loss några dagar, men ofta är det förknippat med så
mycket besvär att det inte är värt det.
text & foto: Ulrik a Oredsson

Stiftelsen Lundborgska Idofonden
utdelar forskningsstipendier och resebidrag
• till forskning rörande det artificiella språket IDO
• till forskning rörande mänskliga språk och deras roll
i internationell kommunikation
Ansökningsformulär kan rekvireras på tel 040–667 64 17 kl 10.00-12.00
Ansökan ska vara inkommen till
SEB kapitalförvaltning, Institutioner och stiftelser, 205 20 Malmö
senast den 30 september 2011.
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Oksana Mont är Sveriges enda professor i hållbar konsumtion.

hållbar konsumtion
allt större forskningsområde

LUM nr 6 | 2011

Oksana Mont är Sveriges enda professor i hållbar konsumtion. Det är idag ett
hett forskningsområde, eftersom det blivit allt mer uppenbart att dagens överkonsumtion är ohållbar.
Idag köper vi nytt allt oftare, antingen det gäller kläder, heminredning, köksutrustning eller bilar. Antalet produkter
i handeln ökar: de största affärerna har
nu nästan 50.000 olika varor, mot ”bara”
15.000 för tio år sedan.
– Då hjälper det inte om industrierna
börjat tillverka varorna på ett mer miljövänligt sätt. De minskade utsläppen från

industrin motverkas av den ökade konsumtionen, säger Oksana Mont.
Men är det möjligt att få fram en mer
hållbar handel och ändå tillgodose både
affärernas och kundernas intressen? Det
är frågan i ett forskningsprogram som
engagerar flera lundagrupper (se faktaruta).
Oksana Mont står för forskningen om

dagligvaruhandel, en forskning som visat att miljöarbetet kan bli mycket bättre, speciellt på butiksnivå. Man kan t.ex.
spara energi, förbättra sophantering31

t

Den som vill vara en miljövänlig
konsument har det inte lätt. Det
gäller både att stå emot trycket att
ständigt köpa nytt och att göra rätt
val i den flod av varor som erbjuds.
– Man borde inte behöva vara
doktor i konsumtionsvetenskap för
att kunna välja de bästa produk
terna. Tänk om man kunde gå in i
ett snabbköp och vara säker på att
alla varor på hyllorna var bra både
för miljön, etiken och hälsan, säger
Oksana Mont på Internationella
miljöinstitutet IIIEE.

Oksana Mont lever som hon lär. Merparten av möblerna i hennes lägenhet är fynd från second handbutiker, liksom den blus och kjol hon
har på sig.

t

”Det är opsykologiskt att märka varor med kort datum med texten ”Halva
priset – kort datum” på en röd lapp: rött signalerar ju fara och risk. Det vore
bättre med gröna lappar och en positiv text, som ”Köp smart – ät snart!”
en, förbättra förpackningen av de egna
varorna, ställa miljökrav på leverantörerna och erbjuda hemkörning av varorna
för att minska kundernas bilresor.
Miljömärkta varor erbjuds idag i viss
utsträckning i alla livsmedelsaffärer.
Men samtidigt finns det andra sätt att
märka och prissätta som är skadliga för
miljön.
– Att till exempel erbjuda ”två till priset av en” är inte bra. Många köper två
meloner, eller vad det nu är, men måste
slänga den andra eftersom de inte hinner äta upp den. Det vore bättre om man
fick en tillgodocheck för sin andra melon
och kunde få själva frukten senare, menar Oksana Mont.
Hon tror också det är opsykologiskt
att märka varor med kort datum med
texten ”Halva priset – kort datum” på
en röd lapp: rött signalerar ju fara och
risk. Det vore bättre med gröna lappar
32

och en positiv text, som ”Köp smart – ät
snart!” Så har faktiskt en mataffär i Södertälje börjat göra.
De psykologiska signalerna har överhuvudtaget stor betydelse. Konsumenter
är inte rationella individer som enbart söker fakta om för- och nackdelar med ett
köp. Därför är information och prissättning inte det enda som avgör.
och
forskaren Christian Fuentes vid Institutionen för Service Management studerar
den tredje dimensionen, den känsla av
identitet och mening som en kund kan
få ut av att handla i en viss butik. Hur
ser ett ”grönt kundvärde” ut, och hur utvecklar man ett sådant?
Forskarna ska specialstudera fyra företag som på olika sätt arbetar med hållbarhet. Coop har länge satsat på att ha
en grön profil, Åhléns ger osålda varor
Professor Cecilia Fredriksson

till Myrorna i stället för att bränna dem,
Myrorna gagnar miljön genom att sälja andrahandsvaror, och Boomerang tar
tillbaka använda märkeskläder för att
återanvända dem på olika sätt.
– Vi har gjort djupintervjuer på företagen om deras hållbarhetsarbete. Sedan
ska vi titta på butikerna – deras utformning, sortiment, marknadsföring, personalens utbildning med mera. Slutligen
ska vi ha fokusgrupper med konsumenter för att se om de finner något mervärde
i ”gröna” butiker, säger Cecilia Fredriksson och Christian Fuentes.
inte självmant
söker sig till miljö- och hälsovänliga produkter, ska man styra dem dit och i så
fall hur? Det är frågan för nationalekonomen Jonas Nordström. Han ska bygga vidare på en tidigare studie om priser
och konsumtion av spannmålsprodukter
Om nu konsumenterna
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få smakprov på och information om olika sorters bröd och chips (inklusive nyttiga rostade fruktchips). De får sedan
bjuda på varorna med en del av de pengar de fått för att delta i försöket.
– Det är ofta stor skillnad mellan vad
människor säger sig vilja göra och vad
de i praktiken gör när det gäller att köpa
miljö- och hälsovänliga varor. Genom att
använda riktiga pengar kan vi få fram
deltagarnas verkliga värderingar, hoppas
Jonas Nordström.
Men om det nu visar sig att vare sig
pris eller information styr över de mest
svårnådda konsumenterna till mer miljö- och hälsovänlig mat? Då återstår kanske bara lagstiftning, t.ex. ett förbud för
produkter med för stort innehåll av fett
eller socker.
– Eller också, ännu hellre, att marknaden ser till att reglera sig själv. Livsmedels
kedjorna kunde ju komma överens om
att inte sälja de mest ohälsosamma produkterna, så att de helt enkelt inte gick att
få tag på, säger Jonas Nordström.
Enligt Oksana Mont råder idag en
sorts Moment 22-låsning mellan myndigheter, handelsföretag och konsumenLUM nr 6 | 2011

ter. Handeln hänvisar till konsumenternas vilja och drar sig för att begränsa
sortimentet av onyttiga varor. Myndigheterna hänvisar till den fria marknaden
och drar sig för att gå in med styrmedel,
medan de konsumenter som vill handla
miljövänligt dels får betala mer, dels har
svårt att välja bland alla varor.
– Ett exempel är miljömärkningen,
där det finns både EU-märken, nationella märken och märken skapade av varje
detaljhandelskedja för sig. Sammanlagt
blir det mer än 100 olika miljömärken för
mat i Europa, vilket är alldeles för mycket, säger Oksana Mont.
politikerna borde bli
mer aktiva på området. Hos konsumenter och handel finns ett ökat intresse för
dessa frågor, och politikerna bör bidra
med långsiktiga och konsekventa mål för
en ekonomiskt, socialt och miljömässigt
hållbar konsumtion.
Hon tycker att

text: INGEL A BJÖRCK
foto: gunnar menander

Hållbar butik

Forskningsprogrammet Hållbar butik finansieras av Handelns Utvecklingsråd
tillsammans med forskningsrådet Formas. LU står för fyra av de nio projekt
som ingår.
Lundaforskarnas arbeten handlar
om dagligvaruhandel, grönt ”kundvärde”, ekonomiska styrmedel och bra
förpackningar. De övriga projekten
handlar bl.a. om hållbar handel med
kläder, klimatmärkta livsmedelsbutiker
och att minska matsvinnet.

Kollektiv
konsumtion
växande rörelse
Många förråd i villor och
flerfamiljshus är fulla av
barnvagnar, borrmaskiner,
högtryckstvättar och balklän
ningar som bara använts
någon enstaka gång eller
en begränsad tid. Varför ska
varje hushåll äga ett eget ex
emplar av sådana sällan eller
bara periodvis använda ting?

Det är frågan bakom den rörelse som kallas Collective Consumption, kollektiv konsumtion,
och som IIIEE-professorn Oksana Mont forskar om. Hon deltar
i EU-projektet Spread, där företag, politiker, forskare och frivilligorganisationer tillsammans ska
utarbeta förslag för vägen till en
mer hållbar konsumtion. Ämnet
verkar ligga i tiden: till projektets
inledande konferens i våras hade
man väntat sig 200 deltagare, men
det kom dubbelt så många.
Oksana Mont är en stark förespråkare för kollektiv konsumtion.
– I stället för att var och en
skaffar sig en billig och halvdan
borrmaskin, så vore det väl bättre att hyra en som var riktigt bra,
eller betala någon som gör jobbet
den dagen något behöver borras.
Högtryckstvätten och balklänningen kan man också hyra. Och
barnvagnen, den skulle man kunna leasa och lämna tillbaka när
barnet vuxit ur den! tycker hon.
Hon ser framför sig en ny nisch
för barnvagnsaffärerna, som kunde ta tillbaka använda vagnar,
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I en tredje studie ska försökspersonerna

Cecilia Fredriksson forskar om
hur ett ”grönt
kundvärde” ser
ut, och hur man
utvecklar ett sådant.

t

som bröd, müsli, och färdigmat med olika mängder fibrer respektive olika typer
av fett och socker.
– Vi fann att man nog både måste göra
de nyttiga produkterna billigare och de
onyttiga produkterna dyrare, alltså arbeta med både subventioner och skatter på
samma gång. Att bara sänka priset på fiberrika livsmedel verkar inte räcka för att
förbättra kosten, säger han.
Om information fungerar ska han och
hans medarbetare nu undersöka i en studie av lunchmat. Försöksdeltagarna får
välja mellan två olika sallader, samtidigt
som de kan få information om rätternas
kaloriinnehåll och kan få ändra sitt val
om de valt ”fel”. Resultatet ska, hoppas
man, visa skillnaden mellan den grupp
som inte alls vill veta något om innehållet i sin mat och den grupp som kan påverkas av hälsoinformationen.

t

r
eparera eventuella skavanker
och förnya klädseln så att barnvagnen känns ny och fräsch för
nästa kund.
Enligt Oksana Mont kan alla
vinna på en marknad där färre och bättre produkter används
längre och av fler. Miljön är den
första självklara vinnaren. Men
även konsumenterna vinner på
att slippa ägna tid åt att undersöka marknaden inför olika köp,
och företagen säljer lika gärna färre men dyrare produkter i stället
för lågprisvaror med minimala
vinstmarginaler. Samtidigt skulle många nya jobb uppstå hos
företag som säljer tjänster, t.ex.
gräsklippning, service på leasade
hushållsmaskiner, uthyrning av
verktyg, bilar och annat.
En hel del sådan verksamhet
finns redan, och mer tillkommer.
Bilpoolerna får allt fler medlemmar, och klädbytardagar har blivit populära. Sociala media ger
nya möjligheter till andrahandsköp och byteshandel. Den amerikanska sajten Swaptree till exempel, där folk byter böcker,
CD-skivor och videos med varandra, har nära 60.000 titlar på
sina listor.
Sverige har särskilt goda förutsättningar för kollektiv konsumtion, tror Oksana Mont.
– Här finns en kooperation
med gamla rötter, och här finns
begreppet ”lagom” som inneburit
en broms för vräkig lyxkonsumtion. Här finns också tvättstugor
– mitt favoritexempel på hur en
grupp människor kan äga något
ihop på ett sätt som oftast fungerar bra, säger hon.
INGEL A BJÖRCK
Om Spread (Social Platform for Sustainable Lifestyles in Europe 2050), se
http://spread2050.ning.com.
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Annika Olsson forskar i förpackningslogistik, där man
följer en vara och dess förpackning hela vägen från råvaruproducent till avfalls- eller återvinningsställe.

Ikea har ersatt de stora lastpallarna av
trä med små lastlister av plast, vilket
gett mycket effektivare transporter.

Bra packat
minskar svinn
Många ser förpackningar som bara
blivande sopor. Och visst kan flas
kor, burkar och kartonger skräpa ner
och skada naturen om de hamnar på
fel ställen. Men bra förpackningar
hjälper också miljön genom att
minska svinnet, framhåller förpack
ningsforskaren Annika Olsson.

Annika Olsson är professor i ämnet förpackningslogistik vid LTH. Hennes
grupp deltar i forskningsprogrammet
”Hållbar butik”, och menar att bättre
förpackningar mycket väl kan vara ekonomiskt och miljömässigt lönsamma på
samma gång.
– En bra förpackning gör varorna mer
hållbara, så att spillet kan minskas. Och
spillet av bl.a. mat är ju ett stort problem
i Sverige, där det slängs omkring 100.000
ton livsmedel varje år, säger hon.
Ris är ett exempel. Det går åt mycket vatten för att producera ris, och transporterna från de risodlande länderna är
långa och energikrävande. Då blir det

sämre för miljön med en tunn förpackning som lätt går sönder så att riskornen
rinner ut, än med en rejäl om än mer materialkrävande förpackning.
Annika Olsson brukar få många frågor när hon föreläser för allmänheten. En
vanlig fråga är vilken sorts förpackning
som är bäst: glas, plast, metall eller papp?
Svaret är inte givet, eftersom det beror på
vad förpackningen ska innehålla. Men
om det finns ett val, t.ex. mellan bönor i
en konservburk och bönor i en pappförpackning, så är pappförpackningen definitivt bättre.
– Det beror inte i första hand på materialet, eftersom både metall och papp kan
återvinnas. Det beror i stället på fyllnadsgraden i transporterna, förklarar hon.
”Fyllnadsgrad” är ett område som lundaforskarna arbetat mycket med. Med en
låg fyllnadsgrad är det massor med luft
som körs runt i vägarnas lastbilstransporter. Tomma konservburkar ger låg fyllnadsgrad, eftersom de har luft både inuti sig och mellan sig, till skillnad från
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pappförpackningar som förs till fabriken
som kompakta travar av platta pappark.
Men kartong som är belagd med aluminium- eller plastfolie, som bönförpackningen kan vara, går den sedan att återvinna? Det är en annan fråga som Annika
Olsson ofta får svara på. Och svaret är ja.
– När materialet malts och blandats
med vatten i pappersfabrikernas bassänger, så flyter folien och plasten upp
till ytan och kan silas bort. Du kan prova
själv genom att klippa en sådan kartong
i småbitar och köra i en hushållsmixer
ihop med vatten, säger hon.
Även pappkartonger kan dock innehålla mycket luft. För att hävda sig i konkurrensen vill tillverkarna ofta ha en stor
kartong, vars lockande framsida blir väl
synlig i affären.
– Det finns tillverkare som påstår att
de ”värnar om miljön” samtidigt som deras förpackning är dubbelt så stor som den
behöver vara. Påpekar man det, så svarar
de ibland att den stora förpackningen ska

skydda produkten. Men det är inget hållbart argument, för de flesta varor mår ju
inte bra av att skramla runt i en halvtom
kartong, framhåller Annika Olsson.
Hon tycker det är en

viktig uppgift för
förpackningsforskarna att föra samman de
olika aktörerna till gemensamma lösningar. Nu arbetar i regel förpackningstillverkarna för sig, varuproducenterna för sig,
transportörerna för sig och de inköpande
företagen för sig, var och en med siktet inställt enbart på sin egen lönsamhet.
Undantaget är vissa stora företag som
Ikea, som har hand om hela kedjan. Ikea
har också hittat ett alternativ till de vanliga transportpallarna av trä: lätta så kal�lade lastlister som anpassas till dimensionerna på det gods som transporteras.
Genom att på så sätt fylla tomrummen
har Ikea kunnat minska sina transporter med hela 600.000 kubikmeter per
år. Det motsvarar inte mindre än 10.000
tolvmeterslånga lastbilstrailers.

Små producenter har speciella problem med förpackningar och transporter, som inte alltid passar till deras behov.
Det gör att t.ex lokalt producerade matvaror kan bli mindre miljövänliga än vad
kunderna hoppas.
– Det finns en stor efterfrågan på närproducerad mat nu, bland annat av miljöskäl. Ändå kan lokala produkter orsaka större utsläpp än mer långväga varor,
om de transporteras i mindre lämpliga
förpackningar och i bilar som bara varit
halvfulla, säger Annika Olsson.
Alternativet kanske kunde vara en
samlastningscentral på Österlen, där
produkter från östra Skåne samlas för
att köras i fulla bilar till städerna i västra Skåne? Eller mellanhänder som köper
upp produkter från flera lokala företag?
Först med någon sådan lösning skulle de
närproducerade varorna bli riktigt miljövänliga, anser hon.
Text: INGEL A BJÖRCK
Foto: Erik Andersson

TEGGERS STIPENDIUM FÖR
POSTDOKTORAL UTBILDNING
Härmed förklaras 3 stipendier à 350 000
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 universitessjukhus 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.
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Stipendierna tillkännages den 17 november
2011, och kommer att vara disponibla från
den 1 januari 2012. Stipendiaterna förutsätts personligen ta emot stipendiet den 17
november och i samband därmed lämna en
kort presentation av sin forskning.
Ansökan, som ska ske på en speciell blankett, sänds i tre exemplar till:
Tegger Stiftelsen
Box 8014
200 41 MALMÖ

För ytterligare information:
se Teggerstiftelsen hemsida:
www.teggerstiftelsen.se
För frågor kontakta:
Professor Claes-Henrik Florén
Med. Dir. Anders Thulin
via e-post: info@teggerstiftelsen.se

och skall vara oss tillhanda senast
måndagen den 3 oktober 2011 kl 12:00.
Blankett rekvireras via:
www.teggerstiftelsen.se
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Testa nya och snabbare MacBook Air.
Förvänta dig allt – av en bärbar som
väger nästan ingenting.
Den optimala bärbara vardagsdatorn är nu kraftfullare än någonsin, med senaste
generationen Intel Core i5-processor och I/O-tekniken Thunderbolt för blixtsnabb
dataöverföring. Nya MacBook Air finns i 11- och 13-tum och har ett bakbelyst
tangentbord i full storlek, helt flashbaserad lagring, ett batteri som räcker länge och
OS X Lion, den senaste versionen av världens mest avancerade operativsystem för
datorer. Allt i ett tåligt Unibody-hölje av aluminium. Kom förbi mStore och upptäck vår
tunnaste och lättaste bärbara Mac.

Som lärare, föreläsare, administratör eller annan
utbildningspersonal är du berättigad till specialrabatt
på Apple-datorer. Maila, ring eller kom in till oss så
berättar vi mer.

mStore

www.mstore.se
Lund Mårtenstorget 6, 223 51 Lund, 046-15 04 00,
lund@macsupport.se.
TM och © 2011 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls.
[mStore – Reservationer mot prisändringar, slutförsäljning och tryckfel. Alla priser inkl. moms.]
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gästkrönikan

Ofta, om än inte alltid, har universitetets och kommunens hållbarhetsarbete
bedrivits sida vid sida, skriver Peter Kisch, projektledare på Lunds kommun. Nu
är tiden inne för att arbeta gemensamt. Lite tillspetsat menar han att universi
tetet och kommunen är en ”thinker” respektive en ”doer”. Just därför har Lunds
kommun och Lunds universitet gemensamt bildat ”Utmaning hållbart Lund”.

Låt hela Lund bli ett utomhuslabb!

A

tt vi är många som vill finnas i Lund är påtagligt denna höst, på flera sätt. Den som
tar en tur på stan möter nyanlända internationella studenter i vart och vartannat
gathörn. Lunds humorfestival har redan andra året
etablerat sig och samlat gräddan av svensk och internationell humor för en helg som lockat storpublik.
Samtidigt, ute på det blivande ESS- och Max IV-området, arbetar schaktmaskinerna för högtryck. Det är
med andra ord uppenbart att Lund attraherar och är
en stad som växer.
Men ett Lund som ska växa måste göra det så hållbart som möjligt. Lyckligtvis har vi förutsättningarna:
Kommunen håller sedan många år fanan högt i sitt miljö- och klimatarbete, så högt att vi i år utsetts till Sveriges bästa miljökommun av tidningen Miljöaktuellt.
Inom universitetet bedrivs framstående forskning och
undervisning kopplad till hållbarhetsfrågor inom allt
fler discipliner. Som ett kvitto på detta ser vi bland annat den tvärvetenskapliga satsningen Klimatinitiativet.
Men ofta, om än inte alltid, har universitetets och
kommunens hållbarhetsarbete bedrivits sida vid sida.
Kontaktytorna mellan organisationerna har inte alltid
varit de bästa, vilket med all säkerhet gjort att många
synergieffekter gått förlorade.
Låt oss ändra på det. Nu är tiden inne att lägga in
en högre växel och arbeta gemensamt för att utnyttja
våra båda organisationers fulla potential. Lite tillspetsat kan man säga att universitetet och kommunen är
en ”thinker” respektive en ”doer”. Det gör oss å ena sidan till två oliktänkande organisationer, men ger oss å
andra sidan förutsättningarna att nå mycket längre –
om vi samarbetar.
Just därför har Lunds kommun och Lunds universitet gemensamt bildat ”Utmaning hållbart Lund”, en
projektorganisation vars uppgift är att rikta strålkastarljuset på allt det hållbarhetsarbete som universitetet och kommunen redan bedriver tillsammans, samt
inte minst att inspirera och stimulera ännu fler till att
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arbeta över organisationerna för att göra Lund internationellt erkänt för sitt gränsöverskridande hållbarhetsarbete. Det kan gälla nanoteknologi som appliceras på
stadsbelysning, innovationer för energisnål byggnadsteknologi eller nya rön kring den biologiska mångfaldens roll för framtidens stadsplanering.
Utmaning hållbart Lund vill göra det enklare för
forskare, studenter och
kommuntjänstemän att
”Utmaning hållbart Lund
mötas på riktigt, att gå
utanför det egna stakevill göra det enklare för
tet och säga ”Tänk om… forskare, studenter och
Vad händer om vi gör så
här?”. Mötesplatsen finns kommuntjänstemän att
här, rakt framför näsan
mötas på riktigt.”
på oss. Jag hoppas att fler
vill se Lunds stad som ett
jättelikt utomhuslabb, där vi kan omsätta forskningsresultat i praktiken, utvärdera, omvärdera och förbättra dem.
Bromsklossar saknas inte, och de flesta av dem är

mentala. För kommunens tjänstemän kan de handla
om att inte alltid välja beprövade lösningar och teknik,
att våga testa och driva på istället för att främst förvalta
och genomföra. Universitetets medarbetare måste i sin
tur se värdet av att vara med och sätta synbara avtryck i
stadsutvecklingen, att arbeta konkret i närmiljön.
Lyckas vi kommer bonuseffekterna. Genom att
samarbeta får vi våra begränsade pengapåsar att räcka
längre. Vi blir ett föredöme och en inspirationskälla
långt utanför landets gränser. Vi stärker det innovativa klimatet i Lund, vilket gynnar alla oss som bor och
verkar här.
Kan ditt arbete eller din forskning bidra till att göra
Lund till en hållbar stad av världsklass? Anta utmaningen. Hör av dig.
Peter Kisch,
Tekn. Dr. Projektledare Utmaning hållbart Lund
tidigare forskare och lärare vid Lunds universitet
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Pedagogik i fokus
pedagogik. Den 13 oktober är det
dags igen för Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens. Temat
är motivation, kreativitet och lärande.
Keynoteföreläsare är bland andra psykologiprofessorn Beth Hennessey från
Wellesley College i Massachusetts.
Hon forskar på kreativitet och den roll
motivation spelar i den kreativa processen, särskilt hur man i klassrumsmiljön kan påverka motivationen.
Det blir närmare trettio rundabordssamtal, workshops och paperpresentationer samt en posterutställning. Nytt
för i år är att man skapat en öppen
plats – s.k. Open Space – virtuellt före
och fysiskt under själva konferensen för
att uppmuntra till kontakter och fortsatta samtal. Studenterna får en särskild
plats för att följa upp frågor från universitetets kvalitetsutvecklingsprojekt inom
utbildningen EQ11. Info: www.lu.se/utvecklingskonferens2011/program

Innovation in Mind
ger nya perspektiv
innovationskonferens. Den
14–15 september är det åter dags
för LU och Region Skånes årliga
innovationskonferens Innovation
in Mind, denna gång med under
titeln ”Is innovation what you think
it is?”. Innovation in Mind vill ge
nya perspektiv på innovation och
samtidigt vara en mötesplats över
ämnesgränserna för både dagens
och morgondagens innovatörer och
innovationsintresserade.

I det stora tält som snart börjar byggas på
universitetsplatsen kommer de omkring
500 åhörarna bland annat att få lyssna
till Jonathan Gosier – grundare av Appfrica Labs som främjar IT-utvecklingen i

Afrika, en av vår tids ledande uppfinnare Ray Kurzweil som menar att evolutionen går för långsamt och den sociala serie-entreprenören Danielle Lanyard från
New York. Dessutom blir det workshops,
open forums och diskussioner kring temat ”Designing the innovative landscape”.
På kvällen den 14 september bjuds deltagarna på ”An evening of Inspiration”
med hemligt program, som enligt tillförlitliga källor innefattar såväl en superskådis från Hollywood som en vardagsljudskompositör, en parapsykolog,
en afrikansk nunna och en hel del akrobatik.
Fullständig info och anmälan (i mån
av plats) på www.innovationinmind.se
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Boken
Musikaliskt lärande

Nu drar LTH:s
jubileumsfestlig
heter igång på
allvar!

Dubbelt firande
när LTH firar 50 år
Jubileum. Den 30 september ar
rangeras LTH:s stora jubileumsfest
för anställda och studenter. Då firas
50-åringen med allt från jazzband till
fyrverkeri. Men redan veckan innan,
den 23 september, fylls campus med
omkring 2000 alumner som vänder
hem för att besöka sitt alma mater.

luncher och seminarier avlösts av workshops och konferenser. Under våren hölls
ett tiotal jubileumspubar där forskare presenterade senaste rön under avslappnade
former. Det har även arrangerats jubileumsmästerskap i golf och under hösten
blir det ytterligare sportaktiviteter i form
av bland annat en orienteringstävling.

På hemvändardagarna hålls populärvetenskapliga föreläsningar om allt från
atomfysik till vattenresurslära. På kvällen blir det fest där 1700 alumner och
medföljande deltar. Festen planerades
ursprungligen att hållas i kårhusets gasquesal men har av platsskäl flyttats till
Victoriastadion.
Dagen efter festen fortsätter firandet
med öppet hus på Vattenhallen, Kårhuset och flera av institutionerna. Samma
vecka arrangerar Arkitektskolan en speciell festvecka med allt från exjobbspresentationer till utställningar och rundvandringar.
– LTH har blivit ett framgångsrikt lärosäte och nu vill vi fira ordentligt. Av
de totalt 30.000 LTH-alumner som finns
runtomkring i världen är 7.000 aktiva i
vår databas, vilket vi tycker är väldigt roligt, säger Beatrice Nordlöf, alumnikoordinator på LTH.
Jubileumsåret började redan i vintras
med en rejäl kickoff. Därefter har sopp-

I slutet av september
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lanseras LTH:s
jubileumsbok där det bland annat går
att läsa om LTH:s allra första teknologer och lärosätets koppling till KTH. För
att ytterligare synliggöra LTH:s viktiga
roll i samhället kommer forskare att under hösten agera ”experter på stan” och
hjälpa till där allmänheten kanske minst
anar det.
– Det blir även ett specialskrivet jubileumsspex och senare i höst väntar festligheter tillsammans med näringslivet.
Sammantaget är jubileumsåret 2011 ett
intensivt år där vi visar upp exempel på
LTH:s bredd och spets, säger Anders Axelsson, LTH:s rektor.
Flera av de företag som arbetat tillsammans med LTH under de gångna åren
har även gått samman för att finansiera en
jubileumsprofessur i industriell ekonomi.
text & foto: Anders Frick
Läs mer på webben:
www.lth.se/jubileum
www.facebook.com/LTH50

Hur gör musiker och pedagoger för att
utbilda unga studerande till nyskapande och självständiga musiker och lärare? Går det alls att berätta om denna
lärprocess? Ja visst, menar Karin Johansson vid Musikhögskolan i boken
Musik, liv, glädje (Musikhögskolan),
där hon intervjuat tolv av högskolans
pedagoger.

Handens betydelse
Den mänskliga handens förmåga att
använda verktyg är en av grunderna
till utvecklingen av vår intelligens och
vårt språk. Det menar professor em.
i handkirurgi Göran Lundborg i Han
den och hjärnan (Atlantis). Boken
innehåller bl.a. ett avsnitt om människans utveckling från förhistorisk tid
och ett om möjligheterna att transplantera händer eller utveckla robothänder som styrs via tanken.

Avhumaniserad vård
Jan Lidbeck är smärtläkare vid Skånes
universitetssjukhus och knuten till LUs
avdelning för arbetsterapi och gerontologi. Han kallar själv sin roman Sha
manens sång om en oundviklig
människa (GML förlag) för ”en medicinsk thriller med satiriska inslag”, där
satiren riktar sig mot de myndigheter
som inte vill ta sjuka och smärtdrabbade patienter på allvar.

Effekterna
av Gudrun
I Efter stormen (Bokbox) redovisar
sociologiprofessorn Ann-Mari Sellerberg intervjuer med 20 skogsägarfamiljer i Småland om hur deras liv
förändrats av stormen Gudrun. Vardagslivet har påverkats långt efter själva katastrofen, nya sociala grupperingar har uppstått och relationerna till
medier, kommun, stat och andra myndigheter har förändrats.
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På gång

Den 15 juni hölls ett extrainsatt Debatt i
Lund där spårvägar kontra elbussar debatterades. Fr. v. Per Eriksson, Mats Alaküla,
Andreas Ekström, Karin Svensson Smith och
Christer Ljungberg.

Kan man lita på
forskningen?
Debatt. Ny kunskap behöver

omsättas i tjänster, insikter och
produkter och människors be
hov måste snabbare fångas upp
av forskarvärlden. Samtidigt
sjunker allmänhetens förtro
ende för forskarna enligt nya
studier. Finns det ett samband?
Har forskarna förlorat sitt oberoende?
Eller sitter de tvärtom kvar i sitt elfenbenstorn? Går det att beställa forskningsresultat om man betalar rejält?
Var går gränsen mellan att samarbeta
och att gå i ledband?
Dessa frågor diskuteras på höstens
första Debatt i Lund, den 15 september. Debatten äger rum klockan 20
i ett stort tält på Universitetsplatsen
som också ska hysa konferensen Innovation in Mind.
I panelen sitter: Inger Atterstam,
vetenskapsjournalist på Svenska Dagbladet, kritisk till vissa forskares nära
samarbete med industrin, Mats Benner, expert på forskningspolitik, som
menar att dagens finansieringssystem borde göras om från grunden,
Patrik Brundin, ledande neuroforskare som arbetar för att få fram nya läkemedel mot Parkinsons, och Hans Möller, chef för forskningsbyn Ideon, som
verkar för att nyttiggöra forskning.Debattledare är som vanligt Andreas Ekström, journalist Sydsvenskan.
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8–16 september. Arkitekturfilmfesti
val i Lund. Program: www.archfilmlund.se
9 september Öppen föreläsning
med professor Akitoshi Miyashita. Kl
10.15 på Centrum för öst- och sydöstasienstudier, Scheelevägen 15, rum Alfa 1010,
Lund.
12 september Informationsmöte
om arbetet med designen för LUs exter
na webb. Det visas ett exempel på hur den
formgivna startsidan kan se ut och en exempelundersida samt en känsla av hur navigeringen kommer att fungera. Alla intresserade
välkomna. Anmälan: Anna.Mansfeld@rektor.lu.se senast den 5 september. Kl 13.0015.00, sal 206, Universitetshuset, Lund.
13 september Filosoficirkeln. Författaren, fil dr Henrik Berggren föreläser över
ämnet: Individen gemenskap och obero
ende. Terminens tema: Hur skall vi leva tillsammans? Politisk filosofi – tillbakablickar
och framtidsperspektiv. Kl 19.30 i Palaestra, Lund.
14-15 september Konferens ”Inn
ovation In Mind”. Kl 11.00–16.00, tält på
Universitetsplatsen, Lund. Info: www.innovationinmind.se
14 september Seminarium för fors
karhandledare. ”Det slutade med ett bra
samtal: Om konflikthantering i handled
ningen”. Medverkande: Docent Per Johnsson. För anmälan och information, se www5.
lu.se/o.o.i.s/3604
14 september Öppen föreläsning.
Professor Robert Marvin hållen en föreläsning ”Circle of Security”. Robert Marvin
är ett stort namn inom utvecklingspsykologi, professor emeritus vid University School
of Medicine samt föreståndare för The Mary
D. Ainsworth Child-Parent Attachment Clinic
i Charlottesville, Virginia. Kl 16.00–17.30
Eden, Ed118, Lund. Anmälan: elia.psouni@
med.lu.se.
16 september Konferens för utbild
ningsvetenskapliga forskare. Nätverkskonferens för utbildningsvetenskapliga forskare vid Högskolan Kristianstad och Lunds
universitet. Kl 9.00–16.00 Institutionen för
utbildningsvetenskap, Lunds universitet Campus Helsingborg. Info: carina.argelius@uvet.
lu.se 042-356535.
17 september Kulturnatten. Piano
konsert. Pianisten Albina Veisland från Kazan i Ryssland spelar Ludwig van Beethoven,
Taras Yashchenko och Sofia Gubaidulian. Kl
18.00-19.00 Kapellsalen, Palaestra et Odeum, Lund.
17 september Kulturnatten. The

Queen Symphony. Av Tolga Kashif med
Lunds Akademiska Blåsarsymfoniker, stråkar,
kör och dansare! Patrik Andersson, dirigent.
Inträde 100 kr (vuxna), 50 kr (barn, studenter
och pensionärer). Kl 20.00 i Universitetsaulan, Paradisgatan 2, Lund.
20 september Filosoficirkeln. Författaren David Brolin föreläser över ämnet:
Nietzsche som politisk filosof. Kl 19.30 i
Palaestra, Lund.
22 september Seminarium ”Mul
timodal metaphor in commercials and
films”. Dr Charles Forceville, University of
Amsterdam. Kl 13.15, rum 201, Språk och litteraturcentrum, Helgonabacken 12, Lund.
25 september Konsert i Skov
gaardsalen med blåskvintetten Pollux.
Kvintetten består av musiker från Helsingborgs symfoniorkester: Johan Skeppstedt Andersson, flöjt, Carl Andersson, oboe, Per Johansson, klarinett, Åshild Henriksen, valthorn
och Magnus Nilsson, fagott. Kl 14.00 Skovgaardsalen, Malmö museer.
26-28 september Symposium. “The
history and philosophy of astrobiology”.
Plats: Backafallsbyn, Ven. För mer information, www.pi.lu.se/o.o.i.s/28416 , Eva.Persson@kultur.lu.se
27 september Filosoficirkeln. Doktoranden Nils Gustafsson föreläser över ämnet:
Viral politik. Politisk mobilisering i socia
la medier. Kl 19.30 i Palaestra, Lund.
29 september Öppet informations
möte om externwebbsprojektet – kvar
talsavstämning. Delprojektet är nu inne på
sitt tredje kvartal och vi har en intensiv tid
framför oss. Kl 14.00–16.00 Murbecksalen,
Gula villan, Botaniska trädgården, Lund. Anmälan: Anna.Mansfeld@rektor.lu.se
30 september Dansande stråkar
och gyllene strupar. Barockmusik med
sångare och instrumentalister från Musikhögskolan i Malmö. Peter Spissky, dirigent.
Fri entré. Kl 19.00 Universitetsaulan, Paradisgatan 2, Lund.
4 oktober Introduktion för ny
anställda. Vi presenterar vårt universitet
– vision, organisation och verksamhet. Sista anmälningsdag är den 20 september. Kl
08.30–15.30 i Palaestra et Odeum, nedre salen, Universitetsplatsen.
4 oktober Filosoficirkeln. Professor emeritus Jan Hjärpe föreläser över ämnet:
Kan en islamolog vara profet? Om religi
onsstudiers eventuella prognosvärde. Kl
19.30 i Palaestra, Lund.
11 oktober Fonsyds höstseminari
um. ”Villkor för externfinansierade dok
torander och deras handledare”. Medverkande: Professor Ingalill Rahm Hallberg. För
anmälan och information, se www.lu.se/fonsyd
11 oktober Filosoficirkeln. Fil dr Sti-
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na Otterberg föreläser över ämnet: I skrivna
och oskrivna världar. Estetik och politik i
Olof Lagercrantz sextiotalskritik. Kl 19.30 i
Palaestra, Lund.
13 oktober Utvecklingskonferens.
”Motivation, kreativitet och lärande”.
Lunds universitets tredje utvecklingskonferens.
Konferensen är en mötesplats för undervisande personal inom LU. Dagen utgör en möjlighet till dialog, inspiration och kritisk diskussion
om lärande, undervisning och lärarskap. Konferensen arrangeras i samverkan mellan Lunds
universitets områden/fakulteter. Medicinska
fakulteten är i år värd. Kl 8.15 Health Science
Centre (HSC), Baravägen 3, Lund. Info: www.
lu.se/utvecklingskonferens2011
13–14 oktober Focus Asia: Women
and children in Asia. Contemporary agents
of change. Eight international speakers will
talk about women in Asian countries with special focus on urbanism, migration, feminism,
and religion, but also on youth, mothers and
child care. Countries under discussion are Indonesia, Malaysia, China (mostly Shanghai),
Pakistan, Taiwan. Kl 10.00 Centre for East and
South-East Asian Studies, Scheelevägen 15 B,
room Alpha 1010, Lund.
16 oktober Konsert i Skovgaardsa
len . ”Vandringsår i Italien”. Pianisten Francisca Skoogh porträtterar årets jubilar Franz
Liszt (1811–1886). Kl 14.00 Skovgaardsalen,
Malmö museer. Info: www.malmo.se/museer
18 oktober Filosoficirkeln. Professor
Bengt Kristensson Uggla föreläser över ämnet:
Från teologi till civilisationskritik: Ett fall
från Lund – Gustaf Wingren. Kl 19.30 i Palaestra, Lund.
18–19 oktober Vårdalinstitutet
och Karolinska Institutet inbjuder till
den nordiska konferensen: ”Advances in
health care science research”. Målet med
konferensen är att skapa nätverk mellan forskare och doktorander från de nordiska länderna samt att ge doktorander möjlighet att presentera sin forskning. Sista anmälningsdag är
30 sept. Info: www.ki.se/hcs2011

disputationer
9 september
Mattias Ljunggren i kemiteknik: ”Biological production of hydrogen and methane –
process evaluation and design through modeling”. Kl 10.30 i hörsal K:B, kemicentrum,
Lund.
Ebrahim Parhamifar i trafikteknik med
inriktning mot väg- och trafikbyggnad:
Analysis of response and development of permanent deformation of unbound granular materials using a testing box technique”. Kl 10.15
i hörsal K:D, Sölvegatan 39, Lund.
Carl Siversson i klinisk medicin med in
riktning medicinsk strålningsfysik: ”Threedimensional T1 quantification techniques for
assessment of cartilage quality using dGEMRIC”. Kl 9:15 Jubileumsaulan, ing 59, Skånes
Universitetssjukhus i Malmö.
Panate Manomaivibool i industriell mil
jöekonomi: ”Advancing the frontier of extended producer responsibility: the management
of waste electrical and electronic equipment in
non-OECD countries”. Kl 13.15 i aulan, Internationella miljöinstitutet, Tegnérsplatsen 4, Lund.
Niina Kautto i industriell miljöekono
mi: ”Towards more coherent and sustainable
biomass policy: examining European biomassto-energy planning”. Kl 9.15 i aulan, Internationella miljöinstitutet, Tegnérsplatsen 4, Lund.
Matilda Rehn i biomedicin med inrikt
ning stamcellsbiologi: The hypoxic hemapotoietic stem cell niche. Consequences of hypoxia-induced transcription on stem cell fate”.
Kl 9.00 Segerfalksalen, BMC, A10, Sölvegatan
17, Lund.

10 september
Michael Tapper i filmvetenskap: ”Snuten i
skymningslandet. Svenska polisberättelser i roman och film 1965–2010”. Kl 13.00 i hörsalen,
Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken
12, Lund.

16 september
Carina Wattmo i klinisk medicin med in
riktning minnesforskning: ”Long term outcome and prediction models of cognition,
aktivities of daily living and nursing home placement in alzheimer´s disease with cholinesterase inhibitor treatment”. Kl 9.00 CRC, ing 72,
Skånes universitetssjukhus, Malmö.
Hanan Tanash I klinisk medicin med in
riktning lungmedicin: ”Clinical course and
prognosis of individuals with severe alpha
1-antitrypsin deficiency (PiZZ). Kl 13.00 CRC,
aulan, Skånes universitetssjukhus, Malmö.
Elisabeth Ohlin i biomedicin med inrikt
ning neurobiology: ”Microvascular plasticity
and neurovascular coupling in the pharmacotherapy of Parkinson’s disease”. Kl 13.00 i Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum, Lund.

20 september
Karin Norman i biomedicin med inriktning
stamcellsbiologi: ”Human embryonic stem
cells – consitutive gene expression and differentiation towards definitive endoderm and
posterior foregut endoderm”. Kl 13.00 i Segerfalksalen, BMC, Sölvegatan 17, Lund.

23 september
Solweig Harling i barnkardiologi: ”Quantification of left-to-right shunt through patent
ductus arteriosus by colour doppler. Experimental and clinical studies”. Kl 13.00 i Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum, Sölvegatan 17, Skånes universitetssjukhus i Lund.
Linda Palla i pedagogik: ”Med blicken på
barnet: Om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik”. Kl 13.15 i sal D 38, Fakulteten
för lärande och samhälle/Malmö högskolan,
Nordenskiöldsgatan 10, Malmö.
Följande disputationer har ägt rum:
Rasigan Maharajh i forskningspolitik:
”Innovating beyond racial capitalism – a contribution towards the analysis of the political
economy of post-apartheid South Africa”.

10 årsjubileum!

den 27 oktober

Lunds universitets uppdragsutbildningar – gränslösa möjligheter
Lund University Commissioned Education, LUCE: www.education.lu.se
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Sven Ternov i arbetsmiljöteknik: ”Learning for safety in health care and air traffic
control”. Sanne Johansson i byggnadsmaterial:
”Biological growth on rendered façades”.
Christian Bernhardsson i klinisk medi
cin med inriktning medicinsk strålnings
fysik: ”Radiation exposure of human populations in villages in Russian and Belarus affected
by fallout from Chernobyl reactor. Measurements using optically stimulated luminescence in NaC1, TL-dosemeters and portable survey
instruments.”.
Philippe Gros i fysik: ”Identifying charged hadrons on the relativistic rise using the
ALICE TPC at LHC”.
Maria Agemark i kemi, inriktning bio
kemi: ”Expression and function of human and
plant aquaporins”.
Andreas Nilsson i geobiosfärsvetenk
skap, inriktning kvartärgeologi: ”Assessing
holocene and late pleistocene geomagnetic dipole field variability”.
Vanja Plicanic i teoretisk elektroteknik:
”Characterization and enhancement of antenna system performance in compact MIMO terminals”.
Marcus Dahlström i fysik: ”Light-matter
interaction on the attosecond timescale”.
Per-Olof Johansson i värme- och kraft

teknik med inriktning mot energihushåll
ning: ”Buildings and district heating – contributions to development and assessments of
efficient technology”.
Damien Motte i maskinkonstruktion:
”On the fundamentals of the engineering design process”.
Julia Borg i klinisk medicin med inrikt
ning gastroenterologi och hepatologi:
”Upper gastrointestinal dysmotility – from endocrinological pathogenesis to symptoms”.
Maria Glantz i livsmedelsteknologi:
”Milk genomics – impact of genetic polymorphism on bovine milk composition and processability”.
Olof Johansson i fysik: ”Development
and application of photofragmentation laserinduced fluorescence for visualization of hydrogen peroxides”.
Azhar I. Malik i aerosolteknik: ”Characteristic properties and applications of fine particles in biomass gasinfication”.
Lars Cederqvist i maskinkonstruktion:
”Friction stir welding of copper canisters using
power and temperature control”.
Edwin Obando Hernandez i teknisk
geologi: ”On the application of surface wave
surveys for seismic site response evaluation”.
Nils Johansson i maskinkonstruktion:

ANSLAG FÖR MEDICINSK FORSKNING FRÅN

GRETA OCH JOHAN KOCKS STIFTELSER
Stiftelsernas styrelse kommer att utdela cirka
4,5 miljoner kronor för medicinsk forskning
avseende kroniska, invalidiserande sjukdomar
hos barn och vuxna samt geriatrik. Anslag ges
i första hand till projekt avseende reumatiska
sjukdomar, cerebrala rubbningar med somatiska
och mentala symptom samt omvårdnad och
rehabilitering. Anslag utgår inte för forskning
avseende diabetes, cancer, alkoholbetingade
sjukdomar eller narkotikamissbruk.
Anslag ges företrädesvis till forskning som
bedrivs inom medicinska fakulteten vid Lunds
Universitet samt vid sjukhus och andra institutioner i Skåne. Anslag beviljas normalt inte för
lön till i projektet deltagande forskare och inte
heller till kongressresor, kurser eller liknande.
Ansökan görs på särskilt formulär, som kan
laddas ner via Internet via vår hemsida
www.kockskastiftelsen.se
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Sökande, som tidigare erhållit anslag, skall
bifoga kortfattad redogörelse för hur forskningen framskridit och hur tilldelade medel
använts.
Ansökningshandlingarna skall skickas i original i fem exemplar (får ej sändas per fax) och
skall vara stiftelsernas kansli tillhanda senast
fredagen den 23 september 2011.
Styrelsens beslut kommer att meddelas före
december månads utgång år 2011.
Adress:

E-post:
Telefon:
Fax:

Greta och Johan Kocks Stiftelser
Lejonhjälmsgränden 14 A
231 43 Trelleborg
kockskastiftelsen@swipnet.se
0410-133 20
0410-185 85

”On the lifecycle management of standars”.
Mashiur Rahman i sociolgi: ”Struggling
against exclusion – adibasi in Chittagong Hill
Tracts, Bangladesh”.
Evren Ataman i fysik: ”Molecules and
clusters on oxide surfaces”.
Per Schubert i geobiosfärsvetenskap,
inriktning naturgeografi och ekosystem
analys: ”Model development for estimating
carbon dioxide exchange in nordic forests and
peatlands with MODIS time series data”.
Magnus Lewander i förbränningsmo
torer: ”Characterization and control of multicylinder partially premixed combustion”.
Victor Ibrahim i bioteknik: ”Laccase
from a litter degrading fungus: evaluation for
environmental applications and modification
of ligning to a bioadhesive”.
Charlotte Soneson i matematik: ”Statistically guided visualization and exploratory
analysis of omis data”.
Elin Olander i industridesign: ”Design
as reflection”.
Johan Lundin i teknisk logistic: ”On
supply chain incentive alignment: Insights from
a cash supply chain and a trucking service
supply chain”.
Ana Inácio i biomedicine med inrikt
ning experimentell hjärnforskning: ”Role

JURIDIKENS
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Pia StåhlS StiftelSe
Stiftelsen har som ändamål att i första hand främja
vetenskaplig forskning och undervisning på universitetsnivå, samt främja vård och utbildning av barn och ungdom. Dessutom får stiftelsen i mindre omfattning även
främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga
eller andra allmännyttiga ändamål.
För ytterligare information och ansökningsblankett se
vår hemsida www.piastahlsstiftelse.se alt. kontakta
Ingrid Hasselberg på tel 0705-19 11 05.
Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 30
september 2011 och skickas till Pia Ståhls Stiftelse,
Drottensgatan 2, 222 23 Lund.
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of classical pro- and anti-inflammatory
mediators in ischemic stroke. Beyond neuroimmunomodulation”.
Josefin Axelsson i klinisk medicin
med inriktning njurmedicin: “Dynamics of the glomerular filtration barrier –
physiological and pathophysiological aspects”.
Elisabeth Brogren i klinisk medicin
med inriktning handkirurgi: “Fractures
of the distal radius”.
Linda Jansson i biomedicin med
inriktning psykiatri: ”Studies on cellular changes and amnesia in a rat model of
electroconvulsive therapy”.
Sebastian Palmqvist i klinisk medi
cin med inriktning klinisk neuroveten
skap: ”Validation of brief cognitive tests
in mild cognitive impairment, Altzeimer´s
disease and dementia with Lewy bodies”.
Lisa Eklund i sociologi: ”Rethinking
son preference – gender, population dynamics and social change in the people´s
republic of China”.
Katarina Schenker i pedagogik: ”På
spaning efter idrottsdidaktik”.
Andrea Axholt I elektronikkon
struktion: ”Micro- and millimeter wave
CMOS beamforming receivers”.
Erik Kaunisto i kemiteknik: ”Mechanistic Modelling of Drug Dissolution and
Matrix Formulations: Rotating Disc Dissolution, Dissolution in a Stagnant Medium,
Swelling and Dissolving Matrix Systems”.
Tania Stanton I geobiosfärsveten
skap, inriktning kvartärgeologi: ”High
temporal resolution reconstructions of
Holocene palaeomagnetic directions and
intensity: An assessment of geochronology, feature reliability and environmental bias”.
Joey FA Ubachs i klinisk medi
cin med inriktning klinisk fysiologi:
”Quantitative and qualitative assessment
of the myocardium at risk”.
Tanja Jensen i biomedicine med in
riktning neurofysiologi: ”Spotting pain
in the brain. Towards a useful model of
pain”.

Tjänster
Doktorand i miljövetenskap – Klimat
variationer och mänsklig påverkan på
Östersjön. Ref nr NPA 2011/391, ans 14
okt. Info 046-2228226.
Professor i systematik. Ref nr PA
2010/2184, ans 15 sept. Info 0462224032
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hänt!
BÄSTA ARTIKEL. Sofia Enhörning är den

yngre forskare i Skandinavien som skrev årets
bästa kliniska vetenskapliga artikel inom diabetesforskning. Det menar the Scandinavian Society for the Study of Diabetes som delade ut priset
till henne på sällskapets kongress i Reykjavik
BÄSTA AVHANDLING. Malin
Espersson vid Centrum för genusvetenskap har fått FALFs
(Forum för Arbetslivsforskning)
pris för bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet
arbetsliv och arbetsmiljö. Priset är på 10.000
kronor.
PARKINSONPRIS. Parkinsonfondens Elsa och

Inge Anderssons Pris på 100.000 kronor, går i
år till forskaren Daniella Rylander vid BMC.
Hennes arbete kan leda fram till effektivare
medicinering vid Parkinsons sjukdom.
NY LEDAMOT I. Regeringen har utsett pro-

rektor Eva Åkesson till en av åtta ledamöter
i ett nytt insynsråd för Svenska institutet (SI).
SI är en statlig myndighet som arbetar för att
främja omvärldens intresse för Sverige genom
bland annat kultur, utbildning och vetenskap.
NY LEDAMOT II. Charles Edquist, professor

och chef för innovationscentret CIRCLE, har
utsetts till ledamot i regeringens forskningsberedning som är ett rådgivande organ till regeringen i forskningsfrågor.
HYLLAD AVHANDLING. Den tidigare Lunda-

doktoranden Roderik Bruce fick nyligen pris
för sin avhandling om de förlustmekanismer
som förekommer när man kolliderar strålar av
tunga joner i en acceleratoranläggning. Det är
American Physical Society som uppmärksammar doktorsarbetet. Svensk handledare för avhandlingen var Erik Wallén vid MAX-lab. Roderik Bruce arbetar för närvarande som forskare
vid CERN.

Fr. v.: Simon Bång, Per Eriksson, Birgit
Ekelund och Ulf Alfredsson.
HEDERSLUNCH. I somras bjöd rektor in till

lunch på Gamla Biskopshuset. Hedersgäst var
Birgit Ekelund som sedan 2009 har donerat 1,2 miljoner till Lunds universitet och Torsten Tegstams fond för studier i musik och musikvetenskap. Fonden är uppkallad efter Birgit
Ekelunds bror, den framlidne lektorn och kördirigenten Torsten Tegstam, som var verksam
vid Lunds universitet. Tegstams fond ger stöd
till studenter vid avdelningen för musikvetenskap vid Lunds universitet. Genom Birgit Ekelunds donationer har det även blivit möjligt för
Akademiska kapellet att göra konsertturnéer. Under 2010 reste kapellet på turné till USA
och nästa år planerar man att ge en konsertturné i Kina.
NYA CHEFER. Två nya chefer har utsetts inom
den universitetsgemensamma förvaltningen.
Det är Ingrid Estrada-Magnusson som blir
ny personaldirektör från och med den 1 oktober – och därmed kommer tillbaka till Lunds
universitet efter några år i näringslivet.
Margareta Nordstrand är chef för den nybildade sektionen Externa relationer som består av internationella relationer, internationell
marknadsföring och rekrytering, regional samverkan, alumnverksamheten, karriärservice,
studentreception och University of California
Study Center. Margareta Nordstrand kommer
närmast från Linnéuniversitetet där hon varit
studieadministrativ chef.
NOMINERAD. Upphandlare Maria Björkqvist

vid LU är en av tre nominerade till priset ”Årets
upphandlare”. Utmärkelsen kommer från föreningen Sveriges Offentliga Inköpare, SOI.

Nominera Lunds universitets pedagogiska pristagare
Lunds universitet utdelar varje läsår pedagogiska priser för framstående insatser i utbildningen. Prissumman är 25.000 kronor och kan
användas för studieresor i tjänsten. Priset är
normalt också förknippat med en månatlig löneförmån. Studenter, lärare och övriga anställda inbjuds att lämna förslag till pristagare för
läsåret 2011/2012.
Rektor utser pristagare – tre pris efter gemensamt förslag av studentkårerna och tre
pris efter inkomna nomineringar. Förslagen ska

insändas senast måndagen den 20 september 2011 till avdelningen för Lednings- och
kompetensutveckling/CED (Lunds universitet,
Box 118, 221 00 Lund; Internpost: hämtställe
56). De ska innehålla en motivering om högst
en A4-sida samt förslagsställarens namn och
adress.
Ytterligare info: www.lu.se, och välj Anställd > Forskning och undervisning > Kvalitetsarbete. Kontakt: Ebba.Ossiannilsson@ced.
lu.se
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Posttidning B
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

hallå Eva Wiberg...
… docent i italienska med ett förflutet som sjukampare på elitnivå
i Italien och en framtid som vicerektor med ansvar för utbildnings
frågor på grund- och avancerad nivå och forskarutbildning.

Får du nytta av
din sjukampskarriär
i universitetsledningen?
− Det tror jag. Jag har lärt mig att inte gråta över spilld
mjölk, går det dåligt i häcklöpningen så får man en ny chans
i höjd . Det finns en optimism i sjukamp, det gäller att fokusera totalt på en sak i sänder men ändå är det helheten som
räknas i längden, det gäller att vara uthållig och slutföra allt.
Även på universitetet är det en inställning som fungerar, vi
har inte heller tid att gräma oss, utan det finns nya chanser
varje dag att ta ett litet steg framåt.
Vad kommer du att börja med?

− Jag kommer att besöka de olika områdena och bättre lära
känna deras villkor. Det är viktigt att inte toppstyra, varje
område måste få driva sitt eget förändringsarbete. Bäst effekt når man när områdena kommer till tals om vad som
bör förändras gemensamt över hela universitetet. Målet är
inte att likrikta alla utbildningar utan att lyfta fram goda
exempel och hitta vad som förtjänstfullt kan införas vid
fler utbildningar.
Vad är viktigast att förändra när det gäller utbildning
arna vid Lunds universitet?

− En av mina främsta uppgifter blir att försöka stötta rektor och prorektor i att påverka regering och riksdag till att
höja de nationella prislapparna på vissa utbildningar. Inom
LU håller vi en hög standard och har många lysande utbildningar. Alla utbildningar ska stöttas, men det finns eftersatta områden som behöver få en anständig prislapp, särskilt

inom humaniora, teologi, ekonomi, samhällsvetenskap och
juridik. Universitetets uppgift är att bedriva både forskning
och utbildning, och utbildningen får inte sättas på undantag. På grund av yttre omständigheter sker det idag på vissa håll.
Det pratas mycket om avgiftsstudenter, hur viktigt är
det att få hit dem?

− Jag hade helst sett att de internationella studenterna inte
behövde betala. Hanteringen är en jätteapparat och mycket arbete som läggs ner för att få hit dem, frågan är om det
står i proportion till vad vi får ut av det. Men nu är det så
förutsättningarna ser ut om vi vill hävda oss internationellt,
om vi inte satsar tappar vi fart jämfört med andra universitet och vi ligger i framkanten i Sverige. Det är berikande att
få hit studenter från andra länder och därför vill jag också
värna om de europeiska studenterna som inte betalar, det
är mycket viktigt att de och de svenska studenterna ska ha
samma förutsättningar som betalstudenterna.
Vad behöver göras för doktoranderna vid LU?

− Det behövs en mer systematisk kvalitetssäkring av doktorandutbildningarna, något som kommit fram i EQ11. Det
finns stora skillnader när det gäller doktorandernas villkor
inom olika områden, det måste vi försöka göra något åt.
text & foto: Jenny Loftrup

