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Årets Havsresa ägde rum kring 
Landskrona, och två av arrangörer-
na Peter Jonsson och Kjell Anders-
son från LTH, gläds särskilt över 
att deras forskarnätverk utvidgas. 

Havsresan fungerar som ett paraply där del-
tagande föreningar, företag, organisationer 
och myndigheter har möjlighet att synlig-
göra sitt engagemang, sitt arbete och den 
verksamhet  som  står  i  relation  till havet. 
Havresan drivs av Avdelningen för teknisk 
geologi.

Inför besöket i Landskrona, som sam-
manföll med stadens 600-årsjubileum, tog 
man kontakt med intressenter på orten. En 
av dessa är Borstahusens museiförening 
som arrangerar föreläsningar kring marina 
frågor i Pumphuset i Borstahusens hamn. 
De fortsätter ännu in på hösten.

andra samarBetsPartners har varit 
ett dussintal föreningar, myndigheter och 
före tag, som alla bidrog till Havets dag vid 
Landskrona Stadshuskaj i mitten av augus-
ti. Där fanns också briggen Tre kronor som 
bjöd på segelturer, ett sjöräddningsfartyg 
och en av Sjöfartsverkets lotsbåtar. Och här 
visades utställningar om Östersjöns och Skå-
nes havsmiljöer. På plats fanns också Vatten-

Havsturné
lockade många
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Överst: Havsanemoner vid ett vrak. foto: 
henrik kjellberg. Hornsimpa vid ett vrak.
foto: jan christensen. Mitten: Havets dag 
ägde rum vid Rådhuskajen i Landskro
na med besök av bland andra briggen Tre 
Kronor. foto: mats nygren. Lunds universitet 
gick till havs via briggen Tre Kronor. foto: 
peter jonsson. nederst: Peter Jonsson från 
LTH är en av arrangörerna av den årliga 
Havsresan. foto: mats nygren. Ett vrak beva
kas av flundror. foto: johan persson.
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t hallen med experiment för barnen, ett par 
dykarföreningar, stadens miljö nämnd, en 
konstnär och många besökare.

I vimlet vid Havets dag träffade LUM seg-
larparet Dan och Bodil Tinnert från Karls-
krona. De ställde frågor om sjökort och 
sjömätningar till Anders Åkerberg från Sjö-
fartsverket. Verket har gjort en mätning av 
inloppet till Landskrona som på ett annat 
sätt än de gamla sjökorten visar detaljer av 
botten över hela farleden. Med moderna in-
strument är det möjligt att göra sådana mät-
ningar med en enda tur.

Sjöfartsverket har fyra fartyg för ända-
målet. Ett syfte är att göra sjökorten säkra-
re. Anders Åkerberg berättade att de gamla 
djupmätningarna är förvånansvärt tillförlit-
liga, men att grunden inte alltid ligger exakt 
där de är inritade på sjökorten. 

Havsresan Har LtH arrangerat sedan 
1990, och årligen sedan 2007. Man inledde 
årets Havsresa med en fältvecka i maj då 
man med hjälp av Sjöfartsverket, Kustbe-
vakningen, Malmö museer och flera dykar-
klubbar studerade vrak. Ett nyupptäckt vrak 
utanför Barsebäck tros vara från 1800-talet.

Ett brittiskt bombplansvrak av typen 
Mosqueito tror man sig ha hittat utanför 
Ven. Bakom störtningen ligger en drama-
tisk historia från slutet av andra världskriget 
när bombplan skulle angripa Gestapo-hög-
kvarteret i norra Köpenhamn. Istället råka-
de man bomba bl.a. en skola. Planet nöd-
landade i vattnet och besättningen klarade 
landningen och sågs stående på vingarna, 
men frös ihjäl i marsvattnet när planet sjönk 
innan räddning hunnit ut.

Inget av fynden är ännu säkert identifie-
rade, men indikationer finns på var de ligger.

Även gamla industriella synder studera-
des. Skadorna efter Supras gipsutsläpp från 
tiden innan Gipsön anlades var så illa att ing-
en återhämtning av havsbottnen har skett. 
Tack vare hjälp från bl.a. Öresundsfonden 
släpps dock inte nytt gips ut i havet längre.

Sandsugning från grund havsbotten var 
länge populärt och skapade många stora 
4–5 meter djupa hålor, som idag blivit fäl-

lor för sediment och fyllts med stinkande 
svavelväte.

– Det är en obeskrivlig gegga. Vi kunde 
inte ta upp dykarna direkt utan fick släpa 
dom efter båten tills de sköljts av, berättar 
universitetsadjunkt Peter Jonsson från Av-
delningen för teknisk geologi.

Spökgarn är ett annat obehagligt pro-
blem.

– Fiskare har alltid blivit av med nät men 
bomullsnät löstes upp med tiden. nylonnät 
fiskar nästan i evighet. De rullar ihop sig och 
sjunker när de fyllts med fisk, men stiger se-
dan igen fyllda med gas. Fisken går till spillo. 
nu draggar en del kustfiskare efter dem och 
har plockat mer än sex mil nät, men det är 
inte ens hälften av det som tappas i på ett 
år, berättar Peter Jonsson.

Havsresan har en koppling till Havsporta-
len som samlar Lundaforskare med anknyt-

ning till havet. Denna portal ska nu troligen 
utvidgas med SLU i Alnarp, World Maritime 
University i Malmö, Malmö högskola och 
Kristianstad högskola, där nästa års Havs-
resa planeras ske.

utvidgningen diskuterades vid en hel-
dagssegling med briggen Tre Kronor där de 
flesta organisationerna var närvarande, så 
även LTHs rektor Anders Axelsson. Ett 15-
tal aktiva forskare deltog också liksom Kom-
munförbundet Skåne där intresset är stort.

– Skåne har 16 kustkommuner, men även 
inlandskommunerna är berörda av havsfrå-
gor. Utstäpp av näringsämnen kommer från 
jordbruket i hela Skåne. Här inser de flesta att 
kommuner med handlingsansvar och fors-
kare med se senaste kunskaperna har anled-
ning att samverka, säger Peter Jonsson.

mats nYgren

Spöknät som 
fiskar för 

evigt.
foto: henrik 

kjellberg

Död krit
botten 

 utanför 
Landskrona.

foto: henrik 
kjellberg
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LU koordinerar Indien-program
Lunds universitet har för tredje gången fått EUs förtroende att koordinera ett 

utbytesprogram med Indien. Drygt hundra indiska stipendiater får möjlighet att stu-
dera eller forska i Europa.

Blandade åsikter om stiftelseförslag
regeringens förslag om att universitet ska kunna ombildas från statliga myn-

digheter till friare högskolestiftelser har fått ett blandat mottagande vid Lunds uni-
versitet. Vissa menar att universiteten kanske redan har den frihet som krävs, utan att 
klippa banden till staten. Andra hävdar att juridiskt självbestämmande krävs för fram-
tida konkurrenskraft.

Vilken kurs ska Sverige ta?
MOOCs – Massive Open Online Courses – är gratis högskolekurser på nätet, 

öppna för alla. Ledande amerikanska universitet har med framgång gett den här 
typen av kurser i ett par år. På ett seminarium nyligen diskuterades hur svenska lä-
rosäten ska förhålla sig till kurserna, som kan förändra hela högskolelandskapet.

Vårt viktiga minne
Minne – i olika betydelse, från dåligt eller bra till de minnen som delas av en 

grupp eller ett folk – har stor betydelse för oss alla. LUM har träffat tre lundaforskare 
med olika infallsvinklar i sina minnesstudier.

SD lockar kvinnor utan sammanhang
Genusvetaren Diana Mulinari har funderat över vad det är som driver kvin-

nor att bli aktiva i Sverigedemokraterna, ett parti vars politik ofta tycks gå tvärt 
emot kvinnornas egna intressen. I sin forskning har hon funnit en marginaliserad 
grupp som fram förallt vill hitta ett sammanhang i vardagen.

smakprov.
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aktuellt.

utbyte. Lunds universitet ska de 
närmaste fyra åren koordinera ett 
nytt utbytesprogram med indien. 
drygt hundra indiska stipendiater 
får möjlighet att studera eller fors-
ka i europa, och härifrån hoppas 
man att en hel del av dem kommer 
att välja just Lund som destination.

– vi är glada att eu-kommissio-
nen visar oss fortsatt förtroende. 
nu kan vi utveckla de relationer vi 
byggt upp med indiska universitet 
i tidigare utbytesprogram, säger ko-
ordinator Pär svensson på externa 
relationer vid Lunds universitet.

Det nya Indienutbytet ges inom EUs pro-
gram Erasmus Mundus 2 (EM2). Det blir 
tredje gången som Lunds universitet koor-
dinerar europeiskt utbyte med Indien. 

 – Vi har byggt vidare på Sydasiennätver-
ket SASnETs kontakter med universitet och 
organisationer i Indien. I det nya utbytes-
programmet samarbetar vi med tio indiska 
universitet, varav flera toppuniversitet som 
t.ex. IIT Bombay. nya är tre partners från fat-
tigare delar av landet, bl.a. det lilla universi-

tet Ghandigram i den sydliga delstaten Tamil 
nadu – ett universitet som arbetar i Mahat-
ma Ghandis anda, berättar Pär Svensson.

Lunds universitet kommer också de 
kommande fyra åren att fortsätta samar-
betet och utbyte med andra regioner ut-
anför Europa, som partner i program som 
koordineras av andra europeiska universi-
tet. regionerna är Centralasien, Iran, Irak, 
Jemen, Sydafrika, Kaukasus, USA och Ka-
nada samt Västra Balkan.

– Lunds universitet har koordinerat sam-
manlagt tretton stora utbytesprogram med 
en sammanlagd budget på 380 miljoner 
kronor de senaste sju åren. Vi har varit part-
ner i totalt femtio andra utbyten, berättar 
Pär Svensson. 

Miljonerna har omsatts i stipendier för 
studenter, doktorander, post docs och lä-
rare utanför Europa. Det har gett utomeu-
ropéer en möjlighet att komma till Europa 
och europeiska universitet en chans att re-
krytera bra studenter och forskare och eta-
blera kontakter för framtiden. Lunds univer-
sitet har rekryterat bland annat över hundra 
doktorander, varav de flesta helfinansiera-

Totalt hade Lunds universitet förra året 
5847 registrerade utländska studenter.

Bland utbytesstudenterna kommer 
de största grupperna från Tyskland, 
USA, Frankrike, Holland och Spanien. 
På master eller kandidatprogram 
dominerar studenter från Tyskland, 
Storbritannien, Holland, USA och Kina.

Antalet avgiftsstudenter från 
länder utanför Europa ökar. Höst
terminen 2012 tog Lunds universitet 

Nytt EU-utbyte med Indien
koordineras från Lund

de under de första tre åren av sin forskar-
utbildning.

Fram till att avgifter infördes för utom-
europeiska studenter i Sverige, så tog Lund 
också emot många masterstudenter. Men 
den bilden har förändrats.

– Totalt har 165 utomeuropéer kommit 
hit för att läsa en masterexamen på EM2-
stipendium, men det hör numera till un-
dantagen att vi tar emot studenter för hela 
masterprogram, eftersom stipendiet bara 
täcker en liten del av studieavgiften, säger 
Pär Svensson. Det här läsåret har det kom-
mit sex EM2-stipendiater för att läsa en mas-
terexamen.

nästa år ersätts EM2 av Erasmus Plus – 
som kommer att stöpa om de befintliga ut-
bytesprogrammen och introducera en ny 
modell – exakt hur den kommer att se ut 
är oklart.

Britta CoLLBerg

Fotnot: Det nya Indienutbytesprogrammet 
heter EMINTE.

emot 230 betalande studenter och inför 
höstterminen 2013 tar LU emot 335 nya 
betalande studenter.

Nytt för denna termin är brasilianska 
studenter inom programmet Science 
without Borders, som är ett nationellt 
stipendieprogram mellan Sverige och 
Brasilien, men även genom Study Ab
road som innebär att utländska universi
tet kan köpa en del av en utbildning för 
sina studenter vid svenska universitet.

internationeLLa studenter i Lund 

Indiska studenter får möjlighet att studera 
eller forska i Europa. foto: ingela björck
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innovation. Lunds universitet 
har fått pengar för tre så kallade 
strategiska forsknings- och inno-
vationsagendor. anslagen kommer 
från vinnova, energimyndigheten 
och Formas, som har i uppdrag att 
ta fram områden av strategisk bety-
delse för sveriges framtida konkur-
renskraft (se Lum 4/13).

En ”agenda” kan beskrivas som en plan för 
ett samarbete mellan universitet, företag, 
forskningsinstitut och offentliga aktörer. En 
del av agendorna kommer att leda vidare 
till de större anslag som går till s.k. strate-
giska innovationsområden, SIO. Merparten 
av agendorna kommer inte att få några så-
dana anslag, men förhoppningen är att de 
ändå kan leda till nya samarbeten.

73 agendor har fått planeringspengar ti-
digare, och ytterligare 17 fick det i somma-
rens utdelning. Bland dem är tre LU-agendor 
från områdena samhällsvetenskap, medicin 
och kemi.

• sociala innovationer innebär nya sätt 
att möta problem som arbetslöshet, klimat-
förändringar och en åldrande befolkning. 
LUs nya centrum för sociala innovationer, 

Lusic, vill utveckla idéer på sådana områden. 
Initiativtagaren till Lusic, André Bogsjö, står 
för en agenda som vill stärka det nationella 
arbetet med social innovation i ett samar-
bete mellan akademin, offentligheten och 
det civila samhället.

• individualiserad cancerbehand-
ling handlar om att utnyttja de nya möj-
ligheterna att skräddarsy behandlingen för 
varje cancerpatient. Agendans förslag syf-
tar till nationella samarbeten mellan Sveri-
ges sex regionala cancercentra, universite-
ten och den medicinska industrin. Ansvarig 
för agendan är Carsten rose, professor i im-
munteknologi och chef för region Skånes 
division för cancer och blodsjukdomar.

• reForm är en agenda som handlar om 
formuleringsvetenskap, dvs. hur man bäst 
kombinerar olika ämnen i en ny kemisk pro-
dukt. Detta är ett viktigt kunskapsområde 
inom bl.a. läkemedels-, färg-, pappers- och 
kemikalieindustrin. Förutom den kemiforsk-
ning som ingår är det också viktigt att ta 
hänsyn till produktsäkerhet, lagregler och 
hur produkten ter sig för konsumenten. För 
agendan står professorn i fysikalisk kemi 
Lennart Piculell.

ingeLa BJÖrCk

Planer på gång 
för tre innovationsområden

Hasseåtages arkiv 
donerat till uB
donation. Lagom till Humorfesti-
valen i Lund fick universitetsbib-
lioteket en rolig donation: arkivet 
efter det produktions bolag, aB 
svenska ord som Hasse alfredson 
och tage danielsson bildade 1961.

Inom ramen för bolaget producerade 
de sina klassiska revyer som t.ex. Gröna 
hund , Gula hund, Spader Madame!, 
88öresrevyn med flera. Liksom filmer 
som Att angöra en brygga,  Äppelkriget  
och Mannen som slutade röka.

Efter Tage Danielssons död 1985 
upplöstes Svenska Ord och Hasse ska
pade ett eget bolag, AB Skrivstugan. I 
donationen ingår även detta arkiv.

Hasse Alfredson har en stark lunden
sisk anknytning. Han är hedersdoktor 
vid Lunds universitet, Naso tekets grun
dare och Näsa nummer 1 på Akademis
ka Föreningen, och under sin studietid 
en legendarisk spexare. Han och Tage 
Danielsson, (som var uppsaliensare), 
träffades på Sveriges Radio och började 
arbeta tillsammans, blev ”Hasseåtage” 
och ett begrepp inom svenskt kulturliv.

Arkiven som nu ordnats grovt – 
sällan har en bibliotekarie skrattat så 
mycket – innehåller ett halvt sekel av 
svensk humor, manus, idéskisser, pro
gramblad, fotografier och pressklipp.

–  Arkivet kommer att bli tillgängligt 
för forskning och biblioteketet kom
mer att göra sitt yttersta för att skaffa 
medel att digitalisera det, i enlighet med 
de bägge familjernas önskemål, säger 
Birgitta Lindholm, 1:e bibliotekarie på 
Universitetsbiblioteket.

halvårsrapport. Lunds universitet visar 
i halvårsrapporten att man fortsätter att 
växa. Under 2013 förväntas forskningen 
öka med 300 miljoner kronor och ytterli
gare 300 personer kommer att anställas. 
Detta ska ses mot bakgrund att universi
tetet under de senaste fyra åren har ökat 
med närmare 1500 medarbetare och höjt 
verksamhetsnivån med cirka 1,5 miljarder.

Det är framförallt inom forskningen, 
där framgångar i konkurrensen om anslag 
och externa bidrag medverkat till denna 
utveckling som nu alltså fortsätter även 
under 2013. 

Däremot finns det inga möjligheter 
att bygga ut utbildningen eftersom 
regeringen har minskat universitetets 
utbildningsuppdrag. Detta trots att sök
trycket till höstens kurser och program 
har ökat.

Under tidigare år byggde univer
sitetet upp reserver genom att ökade 
resurser flöt in i snabbare takt än de togs 
i anspråk. Dessa resurser satsas nu på 
forskningsinfrastruktur, byggnader och 
kvalitetshöjande åtgärder. Universitetet 
förutspår därför ett underskott för 2013 
på 165 miljoner. 

Universitetet fortsätter att växa

Hasse Alfredson och Tage Danielsson.
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stiftelse-extra.

Redan nästa år kan svenska lärosäten bli juridiskt självstän-
diga högskolestiftelser med stor handlingsfrihet. Detta om 
regeringens nya förslag till högskolestiftelser går igenom.

De som väljer den här organisationsformen förlorar sam-
tidigt staten som långsiktig ekonomisk garant, även om vissa 
garantier ges. All personal blir också privatanställd.

Ännu handlar det dock bara om ett förslag. Och huruvida 
Lunds universitet ska bli högskolestiftelse är en senare fråga 
som måste beredas ytterligare. 

Ämnet är laddat och åsikterna går isär. Vissa menar att 
universiteten kanske redan har den frihet som krävs, utan 
att klippa banden till staten. Andra hävdar att det är just 
juridiskt självbestämmande som behövs. 

stiFtelseFrågan. ”Fem i tolv” kom 
förslaget om nya högskolestiftelser. 
Ämnet har utretts i flera år, men 
presenterades först i juni. redan i 
november vill regeringen ha in syn-
punkter för att hinna genomföra 
reformen före valet nästa höst.

– det handlar i denna första 
vända om vad vi tycker om själva 
förslaget. Huruvida Lunds univer-
sitet vill bli högskolestiftelse är 
en helt annan fråga som kräver 
mer tid, säger planeringschef tim 
ekberg. 

Lunds universitet har tillsatt en arbetsgrupp 
som ska ta in synpunkter från olika parter 
och styrorgan och sedan sammanställa uni-
versitetets remissvar. Arbetsgruppen består 

av rektor Per Eriksson, ordförande, förvalt-
ningschef Susanne Kristensson, juridikpro-
fessor Katarina Olsson, docent Hans Modig 
och planeringschef Tim Ekberg. 

sYFtet med regeringsFÖrsLaget är att 
de universitet och högskolor som vill anta 
den nya organisationsformen ska få större 
autonomi gentemot staten och större hand-
lingsfrihet. De ska exempelvis kunna göra 
affärsöverenskommelser och bättre möta 
den långsiktiga globala konkurrensen, me-
nade utbildningsminister Jan Björklund när 
han la fram förslaget.

Flera lärosäten har visat intresse för ökad 
autonomi och alternativa organisationsfor-
mer, bl.a. Karolinska institutet, KI, Kungliga 
Tekniska högskolan, KTH, och Lunds univer-
sitet. Samtliga är forskningstunga universi-

tet med många internationella kontakter 
och samarbeten.

– Världen förändras och myndighets-

Statlig myndighet eller stiftelse?

Planeringschef Tim Ekberg sitter med i grup
pen som ska sammanställa universitetets re
missvar. foto: britta collberg

nu synar universitetet regeringens förslag om högskolestiftelser
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formen fungerar dåligt eller inte alls i vissa 
sammanhang, t.ex. när det handlar om att 
gå in som part i ett internationellt konsor-
tium, vilket är allt vanligare inom EU, säger 
Tim Ekberg.

den enskiLt stÖrsta skiLLnaden är att 
dagens universitet är förvaltningsmyndig-
heter och del av staten, medan högskole-
stiftelser blir privaträttsliga enheter, dvs. 
egna juridiska personer.

– Det innebär att högskolestiftelsen kan 
skriva juridiskt bindande avtal även med ut-
ländska aktörer. 

Andra stora skillnader är att en högskole-
stiftelse får ta emot och förvalta donationer 
utan restriktioner. Idag måste man i vissa fall 
begära tillstånd av regeringen. En högskole-
stiftelse kan också äga och förvalta fastig-
heter, vilket inte universiteten kan utan re-
geringens särskilda medgivande.

– Stiftelsen kan även bilda nya juridiska 
personer, t.ex. företag; där finns restriktio-
ner i dag även om universitetens holding-
bolag kan bilda vissa bolag, säger Susanne 
Kristensson, förvaltningschef.

universitet oCH HÖgskoLor skiljer i 
många avseenden sig från flertalet andra 
statliga myndigheter. Det gäller inte minst 
behovet av att kunna delta i internationell 
utveckling och samverkan och kunna kon-
kurrera vad gäller forskning och utbildning. 
relativt lite av det vi gör är kopplat till myn-
dighetsutövning, fortsätter förvaltnings-
chefen.

– Att öka lärosätenas autonomi är bra. 
Vår verksamhet behöver ha både goda 
ekonomiska såväl som organisatoriska för-
utsättningar. regeringens försök att skapa 
större rörelsefrihet för universiteten är lov-
värd, men det är viktigt att det görs på ett 
klokt och hållbart sätt, säger Susanne Kris-
tensson. 

Det nya förslaget till högskolestiftelser 
skiljer sig från vanliga stiftelser bland annat 
genom att de saknar stiftelsekapital. De blir 
fortsatt beroende av anslag från staten men 
det enda staten utlovar enligt förslaget är 
att under 5–6 år betala 90 procent av de 

stiFteLseFÖrsLaget i kortHet

En högskolestiftelse blir enligt regeringens nya förslag en egen juridisk per
son, dvs. en privaträttslig organisation, fristående från staten.
 Detta innebär att högskolestiftelsen utan restriktioner kan
•	 teckna	ekonomiskt	bindande	avtal
•	 ta	emot	donationer	
•	 bilda	och	äga	aktiebolag,	stiftelser	eller	ingå	i	olika	former	av	organisatio

ner och sammanslutningar, i Sverige och internationellt
•	 fritt	äga	fast	och	lös	egendom	och	själv	välja	när	dessa	ska	avyttras	och	

behålla eventuell vinst
•	 bygga	upp	kapital

Högskolestiftelsen får inget nytt stiftelsekapital och blir fortsatt beroende 
av anslag från staten. Förslaget garanterar statsanslag de första 5–6 åren.
Studenters rättssäkerhet ska förbli likvärdig. 

Handlingar ska vara offentliga för att möjliggöra insyn och garantera 
rättssäkerheten. Enligt Statskontoret som utrett frågan är det dock svårare 
att ha transparens i en verksamhet som drivs i många bolag inom en kon
cern, jämfört med dagens myndighet.

Personalen blir privatanställd. För att eftersträva likvärdiga anställnings
villkor föreslås att en högskolestiftelse är medlem i Arbetsgivarverket.

Lärosätet utser själv rektor samt majoriteten av ledamöterna i sin 
 styrelse.

nuvarande kostnaderna för forskning och 
utbildning.

– Här finns ett grundläggande problem. 
Lunds universitet har funnits i snart 350 år. 
En tidshorisont på 5–6 år är vad vi räknar 
med när det gäller medelstora projekt. Vi 
måste ha ett minst femtio år långt tidsper-
spektiv om vi skulle ge oss in i diskussionen 
om en ny organisationsform, säger Tim Ek-
berg.

Han tYCker sammanFattningsvis att 
mer autonoma former är att föredra fram-
för dagens myndighetsform, även om han 
inte riktigt tror på förslaget som nu presen-
teras av regeringen.

– Min personliga uppfattning är att aka-
demin med sin tröghet och stadighet är en 
bättre försvarare av universitetets kärnvär-
den, fri forskning och utbildning, än staten 
och den ombytliga politiken. Det har ett 

egenvärde att komma bort från den statli-
ga detaljstyrningen –  staten svänger mycket 
mer än lärosätet.

tim ekBerg Har svÅrt att se att en stif-
telseform per automatik skulle vara negativ 
för personalen. Enligt förslaget ska en hög-
skolestiftelse vara ansluten till Arbetsgivar-
verket vilket borgar för en viss likhet med 
nuvarande system. I förslaget är det dock 
otydligt vad detta innebär i praktiken, me-
nar han. Han tror heller inte att den admi-
nistrativa personalen kommer att minska – 
tvärtom kanske den blir större. 

– Om vi blir stiftelse ska verksamheten 
troligen drivas i bolagsform och då lyder vi 
under aktiebolagslagen. Med frihetsgraden 
ökar riskerna. Vi måste inte minst ha än mer 
intern koll på ekonomin. 

Britta CoLLBerg 
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stiFtelseFrågan. Professor katarina olsson 
är en av sveriges främsta experter på lag-
stiftningen kring stiftelser. Hon är mycket 
tveksam till flera delar av regeringens 
förslag till högskolestiftelser. 

Hårddraget skulle man kunna tolka 
henne som att förslaget snyltar lite på den 
goodwill som förknippas med stiftelser, 
utan att uppfylla kriterierna för en äkta 
stiftelse. däremot är hon positiv till syftet 
att öka universitetens juridiska självstän-
dighet. 

stiFtelseFrågan. när universitetet 
ville sälja vidare sitt aktieinnehav i 
ideon fastigheter, så tog det två år 
för staten att godkänna det.

– så kan man inte driva affärs-
verksamhet när man har en köpare 
som väntar på besked! dessutom 
tog staten den vinst universitetet 
gjorde – till ess visserligen men 
ändå, säger Hans modig. 

Det är bra att det äntligen finns ett förslag 
om hur universiteten kan bli mer självstän-
diga, men inte i första hand för affärsfrihe-
ten utan i lika hög grad för att slå vakt om 
universitetet som en oberoende röst i sam-
hället, menar han. 

Hans Modig var sekreterare i den s.k. au-

stiftelse-extra.

tonomiutredningen under ledning av Daniel 
Tarschys. Utredningen lades fram för fem år 
sedan, men huvudförslaget gick aldrig ige-
nom, även om universitetens frihetsgrad 
ökat betydligt de senaste åren. nu sitter 
han med i den arbetsgrupp som ska bereda 
universitetets remissvar på förslaget till nya 
högskolestiftelser.

Hans Modig är förvånad över att debat-
ten handlar så mycket om de tekniska de-
taljerna i förslaget. 

– Den stora angelägna frågan är ju att 
göra universiteten mer autonoma, vilket 300 
europeiska universitetsrektorer enades om 
redan i den s.k. Bolognadeklarationen 1989.

Deklarationen handlar både om anpass-
ning till globaliseringens villkor och om en 
reaktion på politisk styrning av universite-

ten, inte minst inom det gamla Östblocket, 
menar han.

– Det fanns en övertygelse om att bara 
fristående universitet kunde vara den obe-
roende rösten i samhället.

Parallellt med autonomitrenden har kra-
ven vuxit på att universitet ska göra nytta, 
bidra till innovationer och samverka med om-
världen. Under 90-talet efterlyste flera aktö-

– Förslaget är tveksamt
men syftet är bra

Stiftelseexperten Katarina Olsson:

Utredaren Hans Modig:

– Ökad autonomi är viktigast

Som stiftelse avskiljs högskolan från staten 
och går över i den privaträttsliga sfären. re-
geringen vill med detta uppnå flexibilitet, 
men redan här sätter Katarina Olsson frå-
getecken.

– Stiftelsen är en väldigt speciellt form 
och utmärks av att den inte har några ägare 
och att den arbetar med extrem långsiktig-
het, kanske flera hundra års varaktighet. 
Det är samtidigt en statisk rättsbildning 
och det är mycket svårt att ändra i stiftel-
seförordnandena. Flexibiliteten i stiftelse-
formen visar sig framför allt när stiftelsen 
bildas, genom stiftarens rätt att bestämma 
hur stiftelsen ska organiseras och verka. 

katarina oLsson Är inte negativ till stif-
telseformen i utbildningssammanhang – den 
är inte ny. Hennes tveksamhet gäller att re-
geringen vill ändra i stiftelselagen, för att man 
i den ska kunna skapa den nya stiftelsetypen 
– högskolestiftelser. En äkta stiftelse utmärks 

Katarina Olsson, professor i civilrätt. 
foto: kennet ruona

Hans Modig 
var sekrete
rare i den s.k. 
autonomi
utredningen. 
foto: gunnar 
menander
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av att den har ett grundkapital, där avkast-
ningen lämnas ut till stiftelsens ändamål som 
bidrag och stöd. Utmärkande är också att 
det inte finns någon som helst koppling mel-
lan stiftaren och själva stiftelsen. 

nÄr det gÄLLer de nya högskolestiftel-
serna får dessa inget kapital utan blir ock-
så framöver starkt beroende av anslag från 
staten – en oklar beroendeställning alltså. 
Samtidigt garanterar staten inte anslag un-
der mer än 5–6 år eller den tid som det fö-
reslagna ramavtalet mellan staten och stif-
telsen gäller, enligt förslaget. 

– Utan varaktighet är det ingen riktig stif-
telse. Här bygger förslaget på grumlig rättslig 
grund och det är allvarligt! Om man lyfter in 
en anslagsberoende stiftelse i stiftelselagen 
späds också stiftelsebegreppet ut på ett sätt 
som kan påverka donationsviljan i samhället 
som helhet. Över nittio procent av alla stiftel-
ser är privata initiativ till välgörande ändamål.

I förslaget står att rättspraxis ska utvisa 
hur kravet på varaktighet ska uppfyllas.

– Jag skulle vilja se dem som vill driva den 
här frågan till domare, är Katarina Olssons 
kommentar.

Bättre än att ändra i den övergripande 
stiftelselagen, vore att skriva en egen stiftel-
selag för högskolevärlden, menar hon. Så-
dana särskilda lagar finns redan, t.ex. pen-
sions- och personalstiftelselagen. 

om nu ÄndÅ FÖrsLaget går igenom och 
högskolestiftelser blir en ny organisations-
form innebär det att stiftelsen tar en ägar-
roll, medan verksamheten drivs i aktiebo-
lag som då bildar en privaträttslig koncern. 

– Här är det mycket att ta ställning till: hur 
många bolag? Hur många beslutsnivåer ska 
det finnas – och vilka? 

Det rättsliga identitetsbytet från myndig-
het till stiftelse kräver att alla avtal måste 
upp på bordet och kanske skrivas om.

– Vad tänker våra avtalspartners? Att slu-
ta avtal med Lunds universitet idag är som 
att sluta avtal med staten – den ekonomis-
ka risken är nästan obefintlig. Avtal med en 
stiftelse kan uppfattas som en högre risk.

– Det finns mycket att fundera över! Stif-
telser ska exempelvis kanske betala skatt 
och granskas av länsstyrelsen och inte bara 
av Universitetskanslerämbetet UKÄ, som 
idag. Och vad tycker våra intressenter? Vad 
tycker studenterna?

FÖrsLaget Har Brister, men Katarina 
Olsson tycker ändå att det är viktigt hitta 
en form som ger universiteten den självstän-
dighet som de behöver. 

– Vi bör hämta inspiration från andra håll, 
kanske från Danmark. University of Califor-
nia är ett annat alternativ som nämnts – men 
det är en form av statlig stiftelse, public trust, 
som är främmande för svenskt rättsväsen.

Britta CoLLBerg

rer nya organisationsformer som kunde göra 
detta lättare – i Sverige bl.a. högskoleförbun-
det SUHF och LUs rektor Boel Flodgren. 

PendeLn sLÅr och utbildningsväsendet 
anpassar sig till nya villkor – det blir tydligt 
när man studerar hur det förändrats över 
en längre period, menar Hans Modig.  Efter 
60- och 70-talens svenska reformer med 
likvärdiga grundskolor, gymnasieskolor och 
högskolor – finansierade av staten och till-
gängliga för alla – kom 90-talets friskolere-
form och införandet av stiftelsehögskolor, 
Chalmers och Jönköping. De senare blev 
”riktiga stiftelser” med kapital från de ned-
monterade löntagarfonderna.

– Det nya förslaget till högskolestiftel-
ser kan ses som ytterligare ett steg mot att 
luckra upp utbildningssystemet och ge ut-
rymme för nya och olika typer av aktörer, 
menar Hans Modig. 

Han påpekar samtidigt att fristående 
högskolor inte är nya fenomen – Stock-
holms högskola var fristående fram till 
1960, då det blev Stockholms universitet. 

Göteborgs universitet var det fram till 1952. 
Det viktiga med en stiftelse är att den för-

ändrar universitetets relationer till omvärl-
den, anser Modig. 

– Det är skillnad på att som myndighet ta 
order från staten, och att som stiftelse skriva 
avtal med staten.

Bristen på stiftelsekapital är inget stort 
problem, som Hans Modig ser det. Avkast-
ningen på stiftelsekapitalet vid Chalmers 
räcker inte långt och Chalmers fungerar ändå.

– Lunds universitet med en omsättning 
på sju miljarder skulle behöva ett stiftelseka-
pital på 100 miljarder för att fungera helt fri-
stående från staten, och det är ju otänkbart. 

rätten att äga sina fastigheter, menar 
han kan vara ett sätt att ge universitetet ett 
kapital. Då kan man belåna dem och få loss 
pengar till olika satsningar.

Autonomireformen har inneburit stora 
friheter för universiteten att ändra i sin or-
ganisation.

– I princip har universiteten fått det mes-
ta utom den självständiga juridiska statusen. 
Men just det ställer till det när man ska träffa 

överenskommelser, säger Hans Modig.
Han drar sig till minnes ett bolag som bil-

dades för flera år sedan med universiteten i 
det globala U21-nätverket.

– Det var inte Lunds universitet som in-
gick i bolaget utan ”Akademihemman”, 
dvs. .de jordegendomar som universitetet 
äger sedan Karl XI:s tid. LU som myndighet 
kunde inte göra det.

det Liggande FÖrsLaget till högskoles-
tiftelse ger akademin större inflytande över 
den egna verksamheten, menar han också. 
Man utser själv rektor och majoriteten av le-
damöterna i styrelsen. regeringen utser ord-
förande och en av de externa ledamöterna. 

– Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter 
plus rektor, men varje högskolestiftelse får 
därtill rätt att utöka styrelsen vilket betyder 
att man kan återinföra kollegial styrelsema-
joritet. Ett fristående, oberoende universitet 
har lättare att stå upp för sina ideal – där-
med inte sagt att det nu lagda förslaget är 
idealiskt, menar Hans Modig. 

Britta CoLLBerg
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Per eriksson, rektor:
– Vi ska hålla isär två 
saker: dels det preli-
minära förslag som 
regeringen lagt fram 
och som vi nu i remiss-
svaret kan påverka så 
att det blir bättre, dels 
om Lunds universitet ska bejaka ett kom-
mande förslag om ny organisationsform 
– detta är en senare fråga. Det är olyck-
ligt om vi redan nu hamnar i en diskus-
sion för och emot det ofärdiga förslaget. 
Däremot välkomnar jag en principiell dis-
kussion om vår relation till staten och vårt 
behov av ökad självständighet. 

– Som rektor vill jag skapa goda för-
utsättningar för verksamheten. Det-
ta handlar då mycket om att hålla nere 

stiftelse-extra.

edward Linde-
roth-olson, vice 
ordförande i Lunds 
universitets stu-
dentkårer, Lus:
– Vi är fortfarande 
mitt uppe i vårt 
diskussions och 
förankringsarbete och spontant kan 
jag bara säga att vi är skeptiska till den 
korta remisstiden. Vi ser som vår främ
sta uppgift att slå vakt om studenters 
rättigheter och rättssäkerhet. Det är 

kostnaderna och öka intäkterna. Kunde 
vi få äga våra fastigheter så skulle vi spara 
minst 200 miljoner per år genom lägre 
hyreskostnad. Vi skulle också kunna öka 
våra intäkter genom att ta emot donatio-
ner, inte minst fastighetsdonationer, rätt 
in i universitetet, istället för att som i dag 
gå via olika stiftelser. En tredje sak gäller 
rätten att teckna avtal med annan or-
ganisation nationellt och internationellt. 

– Visst har vår autonomi ökat de se-
naste åren och universitetsstyrelsen fattar 
i dag många beslut som tidigare avgjor-
des av regeringen. Men mycket är ändå 
tungrott eftersom vi i en mängd frågor 
fortfarande måste ha regeringens god-
kännande, t.ex. när det gäller att teckna 
hyresavtal på längre tid än tio år. Därför 
bejakar jag en ökad självständighet.

Hur ställer du dig till stiftelseförslaget?
Kommentarer

– Jag välkomnar en principiell diskussion 
om vår relation till staten

oklart om förslaget garanterar dessa, 
det finns en del otydliga syftningar i 
texten. Det står att rättigheterna ska 
bevaras ”väsentligen”. Samtidigt ska 
frågan om rättigheterna flyttas från 
lagen till en förordning. Vi ska titta på 
de juridiska aspekterna. Vi är rädda att 
studenternas inflytande och rättighe
ter urholkas, men jag kan ännu inte 
säga hur vi kommer att ställa oss. Vi är 
intresserade av att bättre utreda vilka 
befogenheter ett lärosäte får, och vilka 
man inte får med det här förslaget. 

– oklart om studenträttigheter bevaras

Lars-Åke Lööv, an-
dre vice ordförande 
i suLF och ord-
förande i saco-s, 
Lunds universitet:
– Förslaget innehåller 
många oklarheter vad 
gäller personalfrågor 
och anställningsvillkor. Det är för 
mycket av ”i möjligaste mån” och 
liknade formuleringar som t.ex. 
frivillig anslutning till Arbetsgivar
verket. Om en högskolestiftelse 
ansluter sig till Arbetsgivarverket 
gäller visserligen många av de 
avtal vi tecknat – men det finns 
inget som säger att en stiftelse 
längre fram inte väljer att gå en 
annan väg. Även hur pensionerna 
ska hanteras är oklart. Det finns så 
många frågetecken och oklarheter 
i förslaget att det inte går att vara 
positiv till ett införande av högsko
lestiftelser.

– De som talar för en stiftelse 
brukar lyfta fram bland annat 
möjligheten för universitetet att 
då äga sina fastigheter. Jag menar 
att den frågan borde gå att lösa 
även om Lunds universitet är en 
myndighet. Den större självständig
heten och möjligheten att lättare 
ingå avtal som också lyfts fram 
som områden som skulle förbättras 
i stiftelseformen är likaså frågor 
som borde kunna lösas med mindre 
riskfyllda beslut. 

– För många 
frågetecken 
och oklarheter
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anders axelsson, 
rektor LtH:
– Vi är i grunden posi-
tiva till att slippa vara 
en förvaltningsmyn-
dighet och få en ökad 
frihet gentemot de-
partementet. En stif-
telse som Chalmers sluter årsvisa avtal 
med staten, men har större frihet att ingå 
samarbeten och avtal med andra parter 
än vad vi har. Jag tror detta har varit en 
fördel för Chalmers och legat oss i fatet. 
Om också vi fick större frihet skulle det bli 
en konkurrens på lika villkor. Däremot är 

Ger ökad frihet 
bättre universitet? 
debatt. ska universitetet vara en 
fri spelare på den globala markna-
den? eller behöver den fria tanken 
skydd i statens famn? 

Regeringen erbjuder universiteten att 
bli fristående högskolestiftelser. Vissa 
menar att det kommer att ge universite
ten den handlingsfrihet och de verktyg 
som behövs för att hantera dagens 
utmaningar. 

Andra varnar för att det är ett led i 
en utveckling mot nischade stiftelser 
inom teknik och naturvetenskap, där 
rollen som allmänhetens bildnings
institution kommer i skymundan.

Den 19 september kl 20.00 på Café 
Athen hålls Debatt i Lund om den brän
nande frågan – hur fria från staten ska 
universiteten vara?

I panelen sitter: Peter Honeth, 
statssekreterare på Utbildningsdepar
tementet, som försvarar förslaget till 
högskolestiftelser. Charlotte Brogren, 
GD Vinnova, som är för större autonomi 
för universiteten. shirin ahlbäck Öberg, 
professor i statsvetenskap vid Uppsala 
universitet, som undrar vilket problem 
högskolestiftelser ska lösa. Henrik Berg-
gren, historiker, ledarskribent DN, med 
egna idéer om hur man kan kombinera 
den nya tidens krav med akademisk 
frihet och ett levande bildningsideal. 
Moderator är som vanligt andreas 
ekström.

det inget alternativ för oss att lämna LU 
för att få en friare organisationsform – vi 
har för mycket att vinna på att tillhöra ett 
fullskaligt universitet.

– Ett villkor för att bli högskolestiftel-
se är att universitetets roll som fri kun-
skapsutvecklare inte skadas. Vi får inte 
bli någon form av företag och göra af-
färer på näringslivets villkor. Vi kommer 
– om vi väljer att bli en högskolestiftelse 
– fortfarande att vara i hög grad finan-
sierade av skattemedel, och det har jag 
respekt för.

– Vi är öppna för att diskutera försla-
get och pröva för- och nackdelar!
 

– Positivt att slippa vara 
en förvaltningsmyndighet

ann-katrin Bäck-
lund, dekan för 
samhällsveten-
skapliga fakulte-
ten:
– Både stater och stif
telser kan driva fram
gångsrika universi
tet. Men hur universiteten utvecklas 
beror i hög grad på vilka ekonomiska 
relationer de har till omvärlden, och 
vad som utmärker utbildnings och 
forskningspolitiken när de etableras.

– Historien visar att många univer
sitet startats under tider när näringsliv 
och kapitalmarknad haft stora över
skott och sökt förnuftiga och lång
siktiga sätt att investera sina pengar. 
Men det är tveksamt om den typen av 
inhemska investeringar är attraktiva 
för stat eller kapital i dagens globala 
ekonomi. 

– Vid sidan om Lund har KI och KTH 

uttryckt intresse för stiftelseidén. De 
senare är nischuniversitet. Den situa
tion som skulle uppstå om Lund blev 
stiftelse är att forskningen i Uppsala 
och Stockholm skulle garanteras av 
staten, medan Lund skulle finansiera 
sig självt i ännu större utsträckning än 
idag. 

– Förutom staten som forsknings
garant skulle Uppsala och Stockholm 
fortsatt ha sin fördelaktiga geopo
litiska närhet till statsmakten. Lägg 
därtill goda samarbetsrelationer med 
de eventuella stiftelserna KTH och KI 
så låter det som ett drömläge. Innan 
jag förstår hur en stiftelse skulle vara 
ett risktagande som lockar för Lunds 
del, skulle jag behöva hjälp av riktigt 
goda ekonomiskpolitiska analyser. 
Jag tror att det i nuläget vore bättre 
att identifiera vilka nyckelproblemen 
med myndighetsformen är – och lösa 
dessa! 

– Här behövs riktigt goda 
ekonomisk-politiska analyser

Statssekreterare Peter Honeth kommer 
till Lund och debatterar.

fo
to: ja
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utbildning. – gratis öppna jättekur-
ser på nätet, så kallade mooCs, kan 
bli dödsstöten för svenska lärosä-
ten. enda utvägen är att snabbt 
skapa framgångsrika svenska 
mooCs menar LtH-professor Per 
Ödling. 

– tyvärr tror jag vi är för sent 
ute. amerikanerna har de starka 
varumärkena och försprånget – de 
kommer att slå ut oss.

Per Ödling var en av huvudtalarna på se-
minariet om MOOCs som Lunds universitet 
arrangerade i slutet av augusti. Intresset var 
stort och seminariet lockade närmare hund-
ra deltagare, främst från Lund, men även 
från ett femtontal andra lärosäten.

MOOCs framställs ofta som ett medel att 

– Men för de stora universiteten i USA som 
nu gett sig ut på den här marknaden handlar 
det främst om att tjäna pengar. Fast det är 
inget som marknadsledaren Stanford skyltar 
med. De satsar stenhårt på marknadsföring 
och den handlar förstås om att Stanford ska 
utrota fattigdomen, säger Per Ödling.

Han Är ProFessor i telekommunikation 
på LTH, men arbetar med teknisk samhälls-
förändring på Ericsson i Stockholm. Hans 
framtidsprognos för svenska lärosäten är 
dyster. Med MOOCs har IT-revolutionen 
kommit dithän att den i grunden förändrar 
strukturen inom högre utbildning. Liksom 
tidigare textilindustrin och varven är nu uni-
versiteten, i sin nuvarande form, på väg ut. 
MOOCs ändrar marknaden i grunden, för 
det första för att de är billigare för universi-

utbildning – MOOCs.

På www.coursera.org kan man hitta gratiskurser på universitet i hela världen. University of Melbourne ger till exempel en åttaveckorskurs om 
djurs beteende med pedagogiska föreläsningsfilmer.

Massive Open Online Courses 

sprida upplysning och rädda världen, efter-
som de är öppna för vem som helst som har 
tillgång till en dator och internet.

Öppna gratiskurser på nätet
– hot eller möjlighet?

Per Ödling tror att Sverige är för sent ute när 
det gäller MOOCs.
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massive oPen onLine Courses, mooCs

MOOCs är det senaste årets modeord inom högre utbildning. MOOCs står för 
Massive Open Online Courses och är gratis högskolekurser på nätet, öppna för 
vem som helst. MOOCs slog igenom 2012 då högstatuslärosäten som Stanford, 
Harvard och MIT satsade stort på dem. Hundratusentals människor världen 
över studerar idag genom MOOCs. Kurserna har hittills inte gett formell 
examen, men förändringar är på gång, t.ex. erbjuder det välrenommerade 
universitetet Georgia Tech nu en MOOCsmaster som leder till examen. Den är 
inte gratis, men kostnaden är en bråkdel av en campusutbildning. 

Det har det senaste året pågått en debatt om MOOCs också i svenska me
dier. En blogg av den MOOCskritiske göteborgshistorikern Kenneth Nyberg 
sammanfattar delar av debatten: http://tidensskiften.se/tag/moocs/

teten, för det andra billigare för studenten, 
enligt Ödling. 

Den digitala tekniken gör att utbild-
ningen kan skalas upp. Genom att läraren 
plockas bort och studenter istället får lära av 
varandra, peer-to-peer, sjunker utbildnings-
kostnaden drastiskt, säger Ödling.

– Det är en ny värld, där ökad konsumtion 
inte automatiskt leder till fler jobb.

i denna nYa vÄrLd har alltså de amerikan-
ska toppuniversiteten ett stort försprång 
både i tid och när det gäller kultur. De tänker 
inte låta sig marginaliseras, de vet att dona-
tioner är viktigare än studieavgifter för att dra 
in pengar. De är dessutom inte statligt regle-
rade myndigheter, utan vana vid att göra re-
klam för sig. Och varför skulle inte dagens och 
kommande studentgenerationer, som vuxit 
upp med datorer, välja ett sätt att studera 
som de finner självklart och dessutom ger 
dem pengar över till annat, undrade Ödling. 
Han såg framför sig en alltmer urgröpt svensk 
grundutbildning, vikande söktryck och läro-
säten som inte förmår anpassa sig.

– 2033 är ekonomin körd i botten och 
vi upphör att existera som oberoende or-
ganisationer. Vi slås ihop till ett enda Sve-
riges universitet och här nere blir vi ”Lun-
dasajten”.

enda sÄttet FÖr svenska lärosäten att 
överleva är att snabbt skapa egna MOOCs, 
enligt Ödling.

– Hämta hem pedagogiken, utnyttja det 
som är unikt för oss och satsa på lokalt un-
dervisningsmaterial. Ha beredskap för att 
studentunderlaget viker och hoppa på eller 
skapa en MOOCs-plattform som har starka-
re varumärke än Stanford och MIT.

Lättare sagt än gjort, men möjliga sätt 
att få det svenska MOOCs-varumärket att 
”poppa upp” och synas på marknaden vore 
att gå samman alla universitet, typ ”Sveri-
ge utrotar fattigdomen”, menar Per Ödling.

– Och sätta kraft bakom orden genom 
att dela ut riktiga examina till dem som kla-
rar kurserna – och göra det riktigt bra!

text: Britta CoLLBerg
Foto: gunnar menander

Överst: Gruppdiskussion på MOOCsseminariet. nederst: Lars Uhlin och Cecilia 
Johansson var engagerade deltagare. 
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marita Ljung-
qvist, pedagogisk 
utvecklare Ced och 
med i projektet om 
e-lärande: 
– Vi ska vara medvet-
na om att det krävs 
ganska mycket kun-
skap om akademiska studier för 
att kunna läsa på egen hand. 70 
procent av dem som läser MOOCs 
har redan en akademisk examen.

eva Wiberg, pro-
rektor och ord-
förande i utbild-
ningsnämnden, Lu:
– Vi ser ett para
digmskifte, men är 
redan sent ute och 
det är oroväckande 
att Utbildningsdepartementet 
inte vaknat. Lunds universitet 
kommer att erbjuda MOOCs – 
förmodligen redan 2014. Det 
gäller inte minst att hinna ifatt 
våra studenter och matcha deras 
teknikvana! Till syvende och 
sist handlar det dock inte om 
ny teknik utan om pedagogik, 
därför ska vi först under hösten 
utreda elärande brett inom 
universitetet. Vi vill sedan gärna 
samarbeta med andra lärosäten.

ebba ossian-
nilsson, doktor i 
e-lärande och med 
i Lus nya projekt:
– Varför fixerar vi oss 
vid examination? Var-
för ser vi inte möjlighe-
terna med MOOCs?

 
 

utmaning i massuniversitetet, och blir det 
också med MOOCs. Den huvudsakliga re-
sultatkontrollen och kvalitetssäkringen av 
MOOCs måste ligga på lärosätet, menade 
Lars Haikola.

– Det kan inte vara gratis, men behöver 
heller inte vara jättedyrt.

Han konstaterade att nuvarande sätt 
att finansiera svensk högre utbildning inte 
uppmuntrar till att starta MOOCs. Stats-
makterna vill ha effektiva utbildningar och 
intresset för distansutbildning, där genom-
strömningen är låg, har tidigare varit ljumt. 
Detta verkar spilla över på MOOCs. Haikola 
berättade att han bett att UKÄ ska få utreda 
MOOCs, men hittills inte fått någon beställ-
ning från Utbildningsdepartementet. 

– Ska svenska lärosäten erbjuda MOOCs 
måste det finnas en affärsmodell och ett 
sätt att finansiera dem, sa kanslern.

Högre utbildning är en marknad som för-
stärks av MOOCs.

– Men marknadsdraget motsägs av av-
giftsfriheten och öppenhetsidealet – som 
är en akademisk grundidé, sa Lars Haikola.

Britta CoLLBerg

utbildning. – universitetens chans 
att överleva är att värna examens-
rätten – den är vårt sista monopol, 
säger universitetskansler Lars 
Haikola. 

– men det inte är vi, utan studen-
terna och arbetsgivarna som avgör 
om examina kommer att ses som 
viktiga även i framtiden, tillägger 
han. 

Lars Haikola var andre huvudtalare på lun-
daseminariet. Han gick emot den andre tala-
ren LTH-professorn Per Ödling på vissa, men 
inte alla, punkter i dennes framtidsscenario. 

– Utbildning är gratis och öppen för alla 
i Sverige. Det är underskattat och gör att 
MOOCs inte slår på samma sätt här som på 
andra håll, hävdade Haikola.

Många utmaningar som högre utbild-
ning står inför är reaktioner på massuni-
versitetets uppkomst, fortsatte han. Var 
tjugonde svensk är engagerad i högre ut-
bildning och att som på femtiotalet sträva 
efter att varje student ska ”mötas och nö-
tas” med sina lärare är inte längre möjligt. 

– Vi har nått gränsen för hur mycket vi 
kan blåsa upp nuvarande system för att klara 
massutbildningen. Vi har lyckats förvånans-
värt bra, men det finns tecken på minskad 
trovärdighet. nu krävs ett paradigmskifte – 
vi måste se över mål och medel. MOOCs kan 
vara en dellösning för att klara att utbilda 
fler för mindre pengar, sa Haikola.

men i sÅ FaLL måste det handla om MOOCs 
där man säkrar kvaliteten genom att utvär-
dera utbildningsresultatet – som är den 
modell universitetskanslerämbetet arbe-
tar efter i dag. Kvalitetskontroll är en stor 

utbildning – MOOCs.

tankar om mooCs

– Examensrätten 
vårt sista monopol

Universitetskansler Lars Haikola:

Universitetskansler Lars Haikola.
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Bo-anders Jönsson, vice ord-
förande i utbildningsnämnden, 
Lu:
– Jag tror inte detta med MOOCs 
är så jätterevolutionerande. Det 
tar lång tid att förändra utbild
ningssystemet. Jag tycker vi ska 
hålla på examinationen som vårt 
starka varumärke. Vi ska också 
komma ihåg att vi inte är nybör
jare på detta – vi har utbildat flera 
hundra lärare i nätpedagogik. 
Kunskaperna om elärande måste 
lyftas in i och befrukta den vanliga 
utbildningen. 

Julius kvissberg, 
studentrepresen-
tant Lus:
– Flera MOOCs på A
nivå håller hög kva
litet, ofta högre än 
på lärosätena. Men 
det har ett värde 
att vara på ett ställe där många 
smarta människor vistas. De kurser 
här som jag upplever har varit 
bättre är där vi varit i smågrupper, 
fått förbereda oss och där mötet 
varit viktigt. Vi studenter vill ha en 
dialog om hur man kan utnyttja 
den otroliga kompetensen hos 
lärarna här.
 
Catharina Larson, 
universitetsjurist, 
umeå universitet:
– Jag tror MOOCs 
kommer att förändra 
utbudet men inte 
vara allenarådande. 
Vi kommer att 
utveckla pedagogik och teknik för 
utbildning, oberoende av var den 
äger rum och erbjuda den i den 
form marknaden vill ha – på cam
pus, på distans, genom MOOCs.

utbildning. Hur hanterar vi mooCs 
i svensk högre utbildning? det var 
rubriken för det välbesökta semina-
riet. arrangör var det nya projektet 
om e-lärande som pågår under 
hösten och där mooCs är en del.

– Utbildningens innehåll och utförande hål-
ler på att kommersialiseras på ett nytt sätt. 
Detta påverkar inte bara Lunds universitet, 
utan måste lyftas till en nationell nivå. Ett 
syfte med seminariet har varit att skicka sig-
naler till regeringen om detta, säger pro-
jektledare är Åsa Lindberg-Sand, t.f. avdel-
ningschef för CED, centrum för utveckling 
av utbildningen.

Vilka regler gäller om myndigheten 
Lunds universitet börjar ge MOOCs? Är de 
som följer kurserna på nätet studenter? Vil-
ken service kan de begära? Och vilket ansvar 
har LU för kvaliteten på kurserna?

– Det är frågor som vi måste arbeta med. 
För MOOCs kommer att göra skillnad, säger 
Åsa Lindberg-Sand.

Seminariet lockade alltså många som ar-
betar med kvalitetssäkring, antagning etc, 
inte bara i Lund utan i hela landet.

E-lärandeprojektet som pågår under 
hösten är uppdelat i delar. Det handlar både 
om att belysa de formella aspekterna, hur 
MOOCs kan anpassas till det svenska hög-
skolesystemet, och om att titta på e-läran-
dets förutsättningar allmänt och om hur 
Lund kan ordna MOOCs.

– Ska vi göra som Köpenhamn eller Ka-
rolinska institutet som anslutit sig till stora 
MOOCs-anordnare som erbjuder plattfor-
mar för att lägga upp kurser? Eller ska vi 
gå en annan väg? Detta ska vi utreda. I de-
cember ska rapporten vara klar, säger Åsa 
Lindberg-Sand.

Britta CoLLBerg

– Gratiskurserna
kommer att göra skillnad

Åsa Lindberg-Sand, CED:

Foto: gunnar menander

Åsa LindbergSand (till vänster) ledde diskussionen. I panelen: Eva Wiberg, Julius Kvissberg, 
Catharina Larson och Lars Haikola. 
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Första frågan är om det lilla gräset 
ska anses ha ett ax eller en vippa, 
vilket faktiskt inte är så lätt att avgö-
ra. Gräset har nämligen på sätt och 

vis bådadera: det har en vippa som är upp-
byggd av vippgrenar med småax. 

Professor Mikael Hedrén leder studen-
terna genom de frågor en botanist bör ställa 
inför en art av det här slaget.

– Om vi nu kommit fram till att gräset har 
en vippa, är denna ”ensidigt lutande” eller 
allsidig och upprätt?” Och hur är det med 
småaxen, är de enblommiga eller flerblom-
miga, och har de borst eller inte? undrar han.

Frågorna hämtas ur Krok-Almqvists klas-
siska flora, som på ett pedagogiskt sätt snä-
var in de möjliga valen tills bara det rätta 

alternativet återstår. Men det gäller att ha 
järnkoll på hår, fjäll och alla andra delar i 
blomställningens uppbyggnad.

– En biolog måste lära sig att se detal-
jerna. Sedan har man förstås hjälp av flo-
rans uppgifter om olika växters blomnings-
tid och växtplats. Står det om en viss art att 
den bara växer i fjällen, så är det nog inte 
den man hittat här! säger Mikael Hedrén.

merParten av undervisningen på kur-
sen sker i fält, så studenterna har besökt 
många olika ställen i Skåne för att få allsidig 
kunskap. Så allsidigt som det går, i alla fall: 
eftersom just den här kursen ges i augusti, 
så har man fått välja övningsväxter bland ar-
ter som antingen inte är överblommade el-

ler som kan identifieras även utan blommor.
De flesta andra universitet ger floristik-

kurser bara på försommaren, men LU har 
kurser både då och på sensommaren. Det 
har också erbjudits många andra sommar-
kurser inom olika ämnen, från teologernas 
”Andliga klassiker” och ”Varför finns religi-
on i dagen Sverige?” till Musikhögskolans 
kurser i stråkspel och orkesterdirigering.

kursen i FLoristik är en grundkurs som ska 
öka deltagarnas förmåga att känna igen och 
identifiera växter i naturen. Den vänder sig 
både till biologer och till dem som bara vill 
öka sin allmänbildning när det gäller växter.

Joel Danielsson är en av de biologer som 
deltar.

Vad kan det vara för 
art? De små grässtråna 
ser inte mycket ut för 
världen, men floristik-
studenterna ägnar dem 
ett stort intresse. 

Vid exkursionen 
till Knivsåsen utanför 
Dalby måste de an-
vända både lupp, flora 
och detektivtalanger 
för att hitta det rätta 
svaret.

Ax eller vippa?



LUM nr 6 | 2013     19

– Jag ska faktiskt börja min mastersut-
bildning, men jag missade kursen första 
året så nu måste jag ta igen den missen. 
Det mesta känns rätt lätt utom just gräsen, 
tycker han. 

en som duBBeLLÄser är Minou Moon. 
Hon har varit fältbiolog i många år, stude-
rar nu naturgeografi och ekosystemveten-
skap men vill i slutändan bli biolog.

– Jag har läst biologikurser hela somma-
ren, och vill fortsätta att varva kurser från 
biologi och naturgeografi. Det är det fina 
med ett stort universitet, att man kan pussla 
ihop kurser från olika utbildningar!

Marcus Valtonen däremot är inte biolog 
utan läser teknisk fysik på mastersnivå.

– Floristikkursen tar jag bara av eget in-
tresse. Det är roligt att veta mer om det man 
ser när man är ute i naturen, säger han.

Samma skäl gäller för de tre pensionä-
rer som deltar i kursen – Stina Gestrelius, 
Ingrid Salomonsson och Brita Westrup. De 
lärde känna varandra 1967 då de började 
läsa kemi på LTH, och har sedan dess gjort 
mycket tillsammans. 

– På den här kursen kom vi in på reserv-
platser och tror oss inte ha hindrat några 
unga studenter från att gå kursen. Vi ska 
också anstränga oss för att klara tentan så 

att det inte blir några förluster för institutio-
nen, understryker Stina Gestrelius.

i tentan ingÅr att bestämma ett antal väx-
ter som insamlats i fält, och även att ge nam-
net på ett tiotal ”utantillarter”. Det är om-
kring 200 arter som deltagarna förväntas 
känna igen utan florans hjälp, från enkla fall 
som vit och gul näckros, nässla och smör-
blomma till svårare arter som tofsäxing, ryl-
tåg och rundsileshår.

Och gräset? Det visade sig vara arten 
Danthonia decumbens, knägräs.

text: ingeLa BJÖrCk
Foto: gunnar menander

Övre raden Från vänster:  Seniorstudenterna Brita Westrup, Ingrid Salomonsson och Stina Gestrelius. Minou Moon närstuderar sin växt med lupp.  
Annika Vilstrup har klistrat upp blad från några trädarter man just identifierat. nedre raden Från vänster: Mikael Hedrén ser artkunskap som grund
läggande för en biolog. På sensommaren är det ont om blommande växter, så kursledaren får söka i varje tuva för att hitta arter som gruppen kan ta sig an.
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hur var det nu...?
Minne – i olika betydelse, från dåligt eller bra minne till de minnen som 
delas av en grupp eller ett folk – har stor betydelse för oss alla. LUM har 
träffat tre lundaforskare som har olika infallsvinklar i sina minnesstudier.
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”du tronar på minnen från forn-
stora dar, då ärat ditt namn flög 
över jorden...” 

så heter det i sveriges national-
sång, i ett försök att bygga upp 
minnet av ett ärorikt nationellt 
förflutet. den sortens försök är 
inte ovanliga, och inte heller deras 
motsats: att minnena av skamliga 
händelser tonas ner eller förändras.

– Vi tänker oss gärna att historien är huggen 
i sten. Men den är snarare en sandskulptur 
som går att bygga om i efterhand, säger 
professorn i öst- och centraleuropastudier 
Barbara Törnquist-Plewa. 

Hon intresserar sig för minnen på grupp-
nivå, och det är hon inte ensam om. Min-
nesstudier, i betydelsen studier av hur det 
förflutna används i nutiden, har på senare 
år utvecklats till ett nytt tvärvetenskapligt 
forskningsfält. Här finns idag både forskar-
nätverk, konferenser och en särskild tidskrift 
om Memory Studies, där bland andra soci-
ologer, historiker, litteratur- och filmvetare 
och filosofer publicerar sig. 

En del av dessa studier handlar om na-
tionella minnen som överförs via läroböck-
er och officiella tal. Andra fokuserar på de 
mer informella minnen som berättas inom 
en folkgrupp, en yrkesgrupp eller en familj. 
Det bakomliggande medvetna eller omed-
vetna målet är ofta att definiera sig själv i 
förhållande till omvärlden: ”så här är vi, och 
så här är de andra”.

det Finns FLera skÄL till att minnesstudier-
na fått ett sådant uppsving. Ett skäl är den 
identitetsforskning som växte fram på 80-ta-
let, i takt med att globalisering och ökat re-
sande visade hur formbar en människas iden-
titet kan vara. Förr sågs en persons identitet 
ofta som given redan vid födelsen, medan 

man idag förväntas konstruera sin individu-
ella identitet utifrån valbara pusselbitar. 

– Frågan ”Vem är jag?” knyter då na-
turligt an till frågan ”Vem var jag?”, det vill 
säga ”Vilka kollektiva och personliga min-
nen ingår i min identitet?” förklarar Barbara 
Törnquist-Plewa. 

Hon ser murens fall och det kalla krigets 
slut som ett annat viktigt skäl till minnes-
studiernas blomstring. Historiska arkiv öpp-
nades, EU utvidgades, och de forna öststa-
terna började ta itu med sina minnen från 
den kommunistiska tiden. Här finns många 
smärtsamma minnen som kan leda till poli-
tiska konflikter.

– En lettisk regissör har t.ex. gjort en 
kritisk film om minnet av Sovjets samarbe-
te med Hitler, som väckt starka reaktioner 
i ryssland. Och minnet av Hitlertiden kan 
dyka upp också på andra sätt, som när gre-
kiska demonstranter burit plakat med Ang-

ela Merkel i nazistuniform. Frågan är om det 
alls är möjligt att hantera det förflutna så att 
minnena fungerar enande och inte splittran-
de, säger Barbara Törnquist-Plewa. 

Hon Har sJÄLv Forskat om andra min-
nen från andra världskriget – eller snarare 
om utplånade minnen, av judarna i den lil-
la polska staden Szydlowiec. Tre fjärdedelar 
av stadens befolkning var judisk före kriget, 
men judarna dödades i Treblinka och staden 

Historien är inte 
huggen i sten 

utan snarare en 
föränderlig sand

skulptur, menar 
forskarna.

foto från litauen: 
niklas bernsand 

Det kollektiva minnet 
       – en sandskulptur som kan byggas om

Barbara Törn
quistPlewa stu
derar minnen 
på  gruppnivå. 
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bebos nu bara av polacker. Synagogan 
är borta, gravstenarna på den judiska 
kyrkogården har använts till byggmate-
rial, gamla judiska gatunamn har bytts 
ut, och intervjuer med ortsbefolkningen 
visade att den äldre generationen inte 
gärna ville minnas stadens judiska his-
toria. 

– I Polen försöker man nu ändå ta itu 
med antisemitismen och de förträngda 
minnena av hur polackerna förhöll sig 
till landets judar under kriget. Men det 
finns mycket kvar att göra, menar Bar-
bara Törnquist-Plewa. 

– några sådana konfliktfyllda min-
nen finns ju inte i Sverige. Men även här 
finns skamfyllda händelser och bort-
trängda minnen, som till exempel steri-
liseringarna av förståndshandikappade 
och den dåliga behandlingen av samer, 
romer och resande. Det är först på sena-
re år som dessa minnen uppmärksam-
mats, säger Barbara Törnquist-Plewa. 

ingeLa BJÖrCk

doften av en madeleinekaka dop-
pad i lindblomste väckte en flod 
av barndomsminnen hos huvud-
personen i marcel Prousts beröm-
da roman om ”den tid som flytt”. 
madeleinekakan är ett exempel 
på en ledtråd för minnet. i Prousts 
fall fungerade ledtråden omed-
vetet, i andra fall kan vi använda 
oss av ledtrådar för att medvetet 
försöka plocka fram minnen vi 
letar efter.

Psykologiprofessorn Mikael Johansson i 
Lund är en av landets främsta minnesfors-
kare. Han och hans grupp studerar minnets 
och glömskans mekanismer både genom 
beteendevetenskapliga experiment där 
försökspersonerna får se bilder eller ord, 
och genom elektrofysiologiska mätningar 
och Mr-studier av hjärnans aktivitet.

Minnesforskarna skiljer på olika sorters 
minne. Man talar om korttidsminne och 
långtidsminne, medvetna och omedvetna 
minnen, episodiska och semantiska min-
nen (händelser vi varit med om respektive 
neutrala fakta). 

de oLika minnessYstemen är baserade 
i olika delar av hjärnan och delvis oberoen-
de av varandra. De har ändå det gemen-
samt att alla är helt nödvändiga för oss. En 
människa som blivit dement eller fått en 
minnesstörande hjärnskada är inte längre 
sig själv, utan förvandlas till en skugga av 
sitt forna jag. Och det gäller trots att min-
net faktiskt inte är särskilt pålitligt.

– Vi tolkar händelser och lagrar dem i 
minnet utifrån den förståelse vi har. Skul-
le jag till exempel se en match i ameri-
kansk fotboll skulle jag minnas konstigt 
klädda spelare som ligger i en hög på grä-

set, medan den som vet mer om sporten 
skulle minnas matchen på ett helt annat 
sätt, säger Mikael Johansson.

sÅ LÅngt känns saken naturlig. Mindre 
självklart är det att förståelse och sam-
manhang också påverkar och kanske 
förändrar de minnen som plockas fram. 
I ett av lundaforskarnas experiment har 
försökspersoner fått en lista med ord att 
minnas, bland dem ord som ”stearin”, 
”lampa”, ”sol” och ”dag”. när de vid ett 
senae tillfälle fått en ny rad ord att jämföra 
med den första listan, så har nästan alla 
påstått att ordet ”ljus” var med även för-
sta gången. Det är alltså ett falskt minne, 
grundat på de många ord som anknutit 
till begreppet ljus.

FaLska minnen är ett område som Mi-
kael Johansson och hans grupp arbetat 
mycket med. De kan skapas genom språ-
ket som i exemplet ovan, eller genom att 
engagera våra sinnen. 

– Man kan till exempel be försöksper-
sonerna föreställa sig hur de bryter av en 
tändsticka. Ju fler gånger de får tänka på 
situationen – hur tändstickan ser ut, hur 
den känns i handen och hur det låter när 
den bryts – desto troligare är det att de 
senare minns att de verkligen utfört hand-
lingen, säger Mikael Johansson.

Den här mekanismen kan skapa pro-
blem i vissa sammanhang, som när det 
gäller vittnesförhör i brottmål. Frågor 
måste förstås ställas, men alltför många 
och detaljerade frågor kanske inte bi-
drar till att sanningen kommer fram, utan 
tvärtom till att falska minnen byggs upp.

när det gäller att plocka fram äkta min-
nen, så kan man ta hjälp av ledtrådar – 
att försöka hitta någon association som 

Ledtrådar kan locka 
fram gömda minnen

nätverk på flera nivåer
Barbara TörnquistPlewa började 
för flera år sedan bygga upp ett 
nätverk av lundaforskare med 
intresse för kollektiva minnen. 
Forskningen i Lund har bland 
annat handlat om minnen av 
tvångsförflyttningar: om tyskar 
som tvingats flytta från Östeu
ropa efter andra världskriget, 
italienare som fått flytta från 
Kroatien, och bosnier som tving
ats bort från den nu helt serbiska 
staden Visegrad.

Lundaforskarna tog sedan 
initiativ till ett nordiskt nätverk 
som fick ett treårigt stöd av 
Nordforsk. Detta har sedan i sin 
tur lett vidare ett europeiskt 
nätverk med deltagare från 23 
länder. Med namnet ”In search of 
transcultural memory in Europe” 
har man fått EUanslag på fyra år 
till forskarkurser, workshops och 
större arrangemang som t.ex. en 
konferens i Krakow i höst. 
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väcker minnet. Mikael Johansson talar om 
att ”låta framplockningen överensstämma 
med inkodningen”, det vill säga leta sig fram 
till något i den ursprungliga situationen. 

– Ett exempel som alla känner igen är när 
man gått ut i köket och sen inte kan min-
nas vad det var man tänkt göra där. Då bru-
kar det ju hjälpa att backa till det ställe där 
man befann sig när tanken på köket dök 
upp, säger han.

gLÖmska ses oFta som något negativt, 
som beror på att tiden nöter ner våra min-
nen. Men det stämmer inte, enligt Mikael 
Johansson. Han och andra minnesforskare 
ser glömskan som en aktiv mekanism som 
gynnar oss genom att sålla bort oviktigheter 
och negativa minnen. 

– Vi bör förstås lära oss av våra minnen, 
men det vore inte nyttigt att gång på gång 
behöva minnas obehagliga saker och miss-
lyckanden. Därför hjälper glömskan till att 
göra det svårare att plocka fram sådana 
minnen. Den mekanismen finns hos alla – 
fast kanske i mindre grad hos personer med 
sociala fobier och depressioner.

gLÖmska kan oCksÅ uPPstÅ som ”aktiv 
dämpning av konkurrerande minnesspår”, 
som minnespsykologerna uttrycker det. Ter-
men syftar på de situationer när hjärnan ar-
betar så intensivt med en viss information 
att annan, liknande information blir undan-
trängd. Ett exempel är sistaminuten-plugg 
före en tentamen, som gynnar det studen-
ten läser just då men samtidigt får tidiga-

re texter att trängas undan ur minnet. Ett 
annat exempel är hur den som varit utom-
lands och talat ett annat språk plötsligt kan 
få svårt att hitta rätt ord på svenska.

– Men de gamla kunskaperna, i det här 
fallet svenskan, försvinner inte. De trycks 
bara undan så länge de stör, förklarar Mi-
kael Johansson och ger ett eget exempel:

– Jag spelade bas en gång i tiden, och 
har sen dess långa listor på 80-talsbasis-
ter i huvudet. Där kan de ligga i minnet så 
länge de inte stör. Men om jag skulle börja 
med elgitarr och vilja lära mig namnen på en 
rad elgitarrister, så kanske basisterna skulle 
tryckas undan...

text: ingeLa BJÖrCk
Foto: gunnar menander

Mikael Johansson förser elektro
derna på försökspersonen Erik 
Larsens huvud med en gel som 
ska förbättra den elektriska kon
takten. I bakgrunden Robin Hel
lerstedt. Försöket gäller hjärnans 
aktivitet i samband med undan
tryckta minnen.
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var la jag solglasögonen nånstans? 
var har bilnycklarna tagit vägen, 
vilken portkod är det till Lisas hus, 
och vad gjorde jag egentligen i går 
eftermiddag?

alla vet hur irriterande det är när 
minnet inte fungerar som det ska. 
men det kan vara svårt att veta vad 
som är "normalt dåligt minne" och 
vad som beror på en sjukdom.

Susanna Vestberg är forskare i psykologi 
och har också arbetat vid Minneskliniken 
på SUS. 

– Där möter vi hela skalan av människor. 
Somliga tycker sig vara glömska fast tester-
na visar att deras minne fungerar helt nor-
malt. Andra upplever inga problem trots att 
de kommit rätt långt in i en demens. De har 
inte själva sökt till kliniken utan tagits dit av 
sina närstående, berättar hon.

Glömska kan ha relativt enkla förkla-
ringar som stress, oro, dålig sömn eller ned-
stämdhet. 

– Men om man har minnesproblem som 
håller i sig och inte kan förklaras av exem-
pelvis överbelastning på jobbet, då bör man 
söka vård, tycker Susanna Vestberg.

ett skÄL Är att minnesproblemen inte 
måste bero på demens, utan kanske på nå-
gon mer behandlingsbar sjukdom som de-
pression. Och om det skulle vara demens, 
så kan en diagnos – hur sorglig den än är 
– ge personen i fråga större förståelse för 
sina svårigheter och mer hjälp att förenkla 
sitt vardagsliv.

De som söker för minnesproblem får 
bland annat gå igenom olika psykologis-
ka tester. Ett sådant består av en lista med 
ord som psykologen läser upp flera gång-
er. I normala fall kan den testade personen 
återge fler ord för varje gång och även min-
nas de flesta efter en halvtimma. En person 

med Alzheimers har däremot svårt för att 
komma ihåg orden över tid, och minns kan-
ske inte ens att orden nyligen blivit upplästa.

i sin Forskning arbetar Susanna Vestberg 
och andra forskare med två långtidsstudier 
av patienter från Minneskliniken. Ett av de-
ras mål är att hitta markörer, tidiga tecken 
på demens eller kommande demens. Den 
ena studien handlar främst om Alzheimers 
sjukdom, den andra om frontallobsdemens 
(sjukdomstillstånd som drabbar hjärnans 
främre del).

– Frontallobsdemens ger minnesproblem 
av ett helt annat slag. Alzheimerspatienter 
har svårt att minnas saker de nyss upplevt 
och att hitta i sin omgivning. Patienter med 
en viss typ av frontallobsdemens kan däre-
mot veta precis hur man ska köra till vän-
nerna på landet – men inte ha klart för sig 
att de där vitgrå sakerna vid sidan av vägen 

är får. Här är det själva förståelsen av ord 
och företeelser som skadats, säger Susan-
na Vestberg.

Ett sätt att skydda sitt minne är att vara 
intellektuellt aktiv, visar forskningen. Att 
läsa, lösa korsord och fylla i Sudoku håller 
hjärnan i trim. Sociala kontakter verkar ock-
så vara bra för minnet, även om sambanden 
här är mindre klara: det är svårt att veta om 
ett rikt socialt liv skyddar mot glömska, eller 
om glömska människor helt enkelt har svå-
rare att hålla sina sociala kontakter i gång.

de aLLra FLesta FÅr lite sämre minne med 
åren, genom det naturliga åldrandet. Men 
Susanna Vestberg understryker att förmå-
gan att lära sig nya saker kvarstår även vid 
höga åldrar – man får bara räkna med att 
det tar lite längre tid än i ungdomsåren.

text: ingeLa BJÖrCk
Foto: gunnar menander

Flera förklaringar 
bakom minnesproblem 

Susanna Vestberg testar minnet på en patient. 
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listan.

Projektledarna Elisabet Johnson och Arne 
Berge listar fem saker du inte bör missa under 
den femårsjubilerande konferensen Innova-
tion in Mind nu den 18–19 september.

taLarna. Innovation in Mind bjuder på ett 
internationellt startfält med bland andra inn
ovation managementgurun Hal B Gregersen, 

vetenskapsoptimisten Annalee Newitz, raketbygga
ren Kristian von Bengtson och ”vävnadsingenjören” 
Nina Tandon.

maten. Smaka på gastronomi och vetenskap 
i skön förening! Luncherna under Innovation 
in Mind har marint tema och innehåller bland 

annat alger och tång. Dessutom har vi tagit fram en 
helt egen Innovation in Minddryck, som kan ge dig 
bättre minne.

WorksHoPParna. Våra 30 s.k. breakout 
sessions innebär att det finns något för 
varje intresse. Du kan till exempel diskutera 

”Extreme Open Innovation” med industriledare; lära 
dig varför du bör leka på jobbet; träffa designteamet 
bakom Londons nya bussar och få idéer av MindLab, 
som förnyar den offentliga sektorn i Danmark.

 instaLLationen i LundagÅrd. Vad vore 
Innovation in Mind utan åtminstone ett 
tillfälligt byggnadsverk? Den här gången blir 

det ett färgstarkt snabbsnickeri i den högre skolan. 
Håll utkik på universitetsplatsen!

mingLet oCH mÖtena. När hundratals 
innovationsintresserade ”thinkers, doers och 
movers” från hela världen träffas blir det en 

alldeles speciell stämning. Kanske är det just här det 
nya börjar spira – det finns flera exempel på spän
nande samarbeten, projekt och produktidéer som 
sett dagens ljus under Innovation in Mind.

FOTNOT. Anmälningstiden gick ut den 10 september, 
men i mån av plats är det fortfarande möjligt för LUan
ställda att anmäla sig på hemsidan www.innovationin
mind.se Stora delar av Innovation in Mind kommer att li

vestreamas på samma hemsida.

1

2

3

4

5

Projektledarna bakom konferensen 
Innovation in Mind Elisabet Johnson 
och Arne Berge. foto: gunnar menander
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forskning.

biologi. Hon är nybliven ”Hedda-
professor”, men har varit med 
länge. nu hoppas biologen ellen 
van donk att hon kan vara en fö-
rebild för kvinnliga studenter som 
drömmer om framtida forskning. 

LUM träffar ekologiforskaren Ellen van 
Donk en vacker sommardag. Hon kom-
mer ifrån nederländerna och har med sig 
ett strålande humör. På frågan var glädjen 
kommer ifrån svarar hon på van engelska 
med lätt holländsk brytning. 

– Lund har inte bara en väldigt bra veten-
skaplig miljö. Det är dessutom en härlig stad 
och alltid roligt att komma hit. 

Ellen van Donk är den senaste gästprofes-
sorn i Hedda Anderssons namn. Hon fors-
kar om akvatisk ekologi och det var tidigt i 
livet som hon fann intresset för sin forskning. 

– redan som barn blev jag intresserad av 
organismer i vattnet. Ett intresse som växte 
sig starkt och som nu är mitt dagliga arbe-
te, säger hon. 

Trots det var Ellen van Donks karriärväg 
inte spikrak.

– Under en tvåårsperiod studerade jag 
medicin. Men jag insåg snabbt att det inte 
var den rätta vägen för mig. 

istÄLLet BÖrJade Hon LÄsa biologi vid 
Amsterdams universitet och 1984 doktore-
rande hon i akvatisk ekologi. 

– Efter det arbetade jag i ett par år som 
chef för forskningsavdelningen på vatten-
verket i Utrecht. Där undersökte jag sjöar 
och vattendrag och tekniker för återställa 
förorenade vatten, berättar hon. 

Den forskningen har hon fortsatt med 
och den har präglat hela hennes yrkesliv. 

Hon fortsatte som docent vid Institutionen 
för akvatisk ekologi vid universitetet i Wa-
geningen. De senaste tio åren har hon va-
rit gästprofessor i Oslo, och här i Lund som 
”Hedda” ska hon nu vara under fem år.

– En av mina viktigaste uppgifter blir 
att försöka öka kommunikationen mellan 
”mitt” universitet i Utrecht, där jag fortfa-
rande är anställd, och Lunds universitet, sä-
ger Ellen van Donk. 

Hedda anderssons gÄstProFessur är 
ett initiativ för ökad jämställdhet och har 
som målsättning att få fler kvinnor på högre 
akademiska positioner. Ellen van Donk ger 
ett exempel på en metod som hon hoppas 
kan vara en del av lösningen. 

– Under våren har vi genomfört flera ut-
byten av kvinnliga studenter mellan Utrecht 
och Lund, för att styrka dem i deras roll som 
forskare. Och det är något vi kommer att 
fortsätta med under hösten, säger hon. 

Problemet med få kvinnor på topposi-
tioner inom akademien är något som finns 
både i nederländerna och i Sverige, menar 
hon.

– Jag blev överraskad när jag först kom 
hit, eftersom jag trodde att det skulle vara 
mycket bättre här. Men problemen är de-
samma och vi har ett hårt jobb framför 
oss.

Hon ser att det Finns flera olika anled-
ningar till varför det inte finns fler kvinnor på 
toppositionerna på universiteten, men me-
nar samtidigt att det ändå inte är helt lätt 
att sätta fingret på vad som verkligen felar. 

– Det finns flera olika faktorer som spelar 
roll. Jag tror att en av de största orsakerna 
är att det saknas riktigt starka kvinnliga fö-
rebilder, säger Ellen van Donk. 

På frågan om hon ser sig själv som en fö-
rebild för kvinnliga studenter, svarar hon att 
det är något som hon strävar efter. 

– Jag ska verkligen försöka. Jag vill hjäl-
pa unga kvinnor med deras forskning och 
visa att det är något man kan satsa på även 
som kvinna. 

text & Foto: 
Fredrik BrÖndum

Hon vill vara en förebild 
för kvinnliga studenter

nya Hedda Andersson-professorn Ellen van Donk

Biologen Ellen van Donk är ny gästprofessor i Hedda Anderssons namn.
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psykologi. Laboratorium som gör 
det möjligt att undersöka hur hjär-
nan fungerar. mätningar som visar 
hur din arbetsprestation påverkas 
av att du stressar på jobbet. 

när psykologiforskarna drar 
igång sin verksamhet på Campus 
Helsingborg i höst är det tillämpad 
forskning som gäller.

Han sitter lätt tillbakalutad i den blå fåtöljen, 
läppjar på en kopp kaffe och har blicken rik-
tad ut mot Öresund. Det verkar som psyko-
logiforskaren Magnus Larsson redan känner 
sig hemma på sin nya arbetsplats i den gam-
la Tretornfabriken. Tillsammans med kolle-
gorna Ilkka Salo och Mats Dahl håller han 
på att starta upp en forskningsmiljö inom 
psykologi med Helsingborg som bas.

– Vi tror på samarbeten och vårt mål är 
att hjälpa organisationer i regionen. Tanken 
är att vi ska bygga upp ett forskningslabo-
ratorium där man kan göra alla typer av si-
muleringar och experiment. Vi skulle kunna 
göra tester tillsammans med ambulansper-
sonal från Helsingborgs lasarett och se hur 
prestationen påverkas om de är utmattade, 
säger Magnus Larsson, lektor i psykologi.

Forskningen kommer att Ha fokus på 
tre huvudområden; organisationspsykolo-
gi, riskpsykologi och prestationspsykologi. 
Mats Dahl är kognitiv psykolog, medan Ilkka 
Salo och Magnus Larsson är specialiserade 
på organisationspsykologi. Möjligheterna 
att kombinera olika frågeställningar inom 
dessa områden är oändliga, enligt Magnus 
Larsson. 

– Vi har till exempel pratat om att un-
dersöka säkerhetssituationen ombord på 
Scandlines. Andra tänkbara områden kan 
vara polisen, räddningstjänsten, sjukhuset 
och kommunen. Vi kommer att göra en in-
tervjustudie av officerare som har stridit i 

Afghanistan för att se hur deras prestation 
påverkas, säger han.

magnus Larsson tituLerar sig person-
lighetspsykolog och har forskat mycket om 
högstressmiljöer. I samarbete med polis och 
militär har han tittat närmare på faktorer 
som utbrändhet, ångest och sömnproblem. 
Eller egentligen allt som påverkar de anställ-
da negativt. 

– Sedan andra världskriget har psyko-
login varit inriktad på negativa saker; när 
människor är sjuka eller när något inte fung-
erar. nu har det positiva börjat komma till-
baka igen. Inom positiv psykologi jobbar 

man med det som fungerar och är blomst-
rande hos människor, kan man säga. 

sJÄLv Har Han anvÄnt positiv psykologi 
i undervisningen för Service management-
studenter. De fick i uppgift att lista sina fem 
främsta karaktärsstyrkor utifrån ett ledar-
skapsperspektiv. 

– Om detta är dina främsta styrkor, hur 
kan du då använda dem för att bli en bättre 
ledare? Ledarskap kan förbättras genom att 
chefer tänker positivt. Man sätter spotligh-
ten på sig själv i ett annat perspektiv, säger 
Magnus Larsson.

eva neLson

Positiv psykologi 
på agendan i Helsingborg

Ilkka Salo, Mats Dahl och Magnus Larsson bygger upp en ny tillämpad forskningsmiljö inom 
psykologi på Campus Helsingborg. foto: johan persson
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äldreForskning. Porttelefoner kan 
ställa till det. För äldre med nedsatt 
syn eller rörlighet kan det plötsligt 
bli en utmaning att ta sig in till sin 
bostad. men även forskare kan få 
problem. en som vet är arbetstera-
peuten elina taurina som tillsam-
mans med forskare från Lunds 
universitet kartlagt miljöhinder 
hemma hos äldre i Lettland.

– det hände flera gånger att jag 
fick stå och vänta utanför porten 
tills någon kom och släppte in mig, 
sa elina taurina på en konferens i 
riga i början av sommaren.

Bakgrunden är ett svensk-lettiskt forsk-
ningssamarbete med drygt tio år på nacken 
som inleddes genom EU-projektet EnABLE-
AGE (se faktaruta). En studie där närmare 
2.000 äldre från fem europeiska länder 
blev intervjuade och fick sina hem kartlag-

Svensk äldreforskning 
går på export till Lettland

da. Projektets omfattande databas utgör nu 
grunden för flera pågående långtidsupp-
följningar. några av de senaste, preliminära 
forskningsresultaten presenterades i riga.

– Bland annat kan vi under en nioårs-
period se att de äldre letterna bor kvar i sina 
hem men att miljöhindren har ökat. Vi ska 
undersöka djupare vilka barriärer det är som 
ökar men till exempel har kodsystem och 
porttelefoner blivit vanligare vilket många 
äldre har problem att hantera, berättade 
Maria Haak, universitetslektor vid CASE (se 
faktaruta) i Lund.

Lunds universitet ligger långt fram när 
det gäller metodik för att mäta tillgänglig-
het i bostäder. Men den svenska modellen 
har inte kunnat exporteras rakt av. 

– En utmaning vid arbete över nations-
gränserna är att tänka efter så att mätning-
arna blir giltiga och tillförlitliga. Husens de-
sign är olika i Sverige och i Lettland och det 

gör mätningen av miljöhindren annorlunda. 
Till exempel om du har din toalett i lägen-
heten, korridoren eller ute på gården, det 
sätter mätningarna i olika ljus, poängterade 
Maria Haak. 

Lettiska forskare har inte heller samma 
tillgång till folkbokföringsuppgifter som 
sina svenska kollegor och många äldre let-
ter saknar telefon. Samtidigt blir mobiltele-
foner vanligare men de nya telefonnumren 
är svårare att få fram än numren till statio-
nära telefoner. 

– Det har varit lite av ett detektivarbete, 
konstaterade Elina Taurina.

det svensk-Lettiska samarBetet har 
inneburit en pionjärinsats för äldreforsk-
ningen i Lettland. 

– Bara själva ämnet, att studera de allra 
äldsta, var en nyhet i början och särskilt nytt 
var att göra observationer och mätningar i 
hemmen, framhöll Signe Tomsone, docent 

forskning.
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Syftet med EUprojektet ENABLEAGE 
(20022004) var att skapa en kun
skapsbank till gagn för Europas äldre 
och deras livssituation, med fokus på 
boende och hälsa. De ursprungliga 
deltagarländerna var Lettland, Storbri
tannien, Sverige, Tyskland och Ungern. 
Koordinator för projektet var Susanne 
Iwarsson, professor vid Institutionen 
för hälsa, vård & samhälle, Lunds uni
versitet. ENABLEAGE har till dags dato 
producerat 6 doktorsavhandlingar 
och cirka 45 originalartiklar. Flera nya 

Case

CASE (Centre for Ageing and 
Supportive Environments) är ett 
Fortecentrum vid Lunds universi
tet, finansierat av Forskningsrådet 
för hälsa, arbetsliv och välfärd 
(Forte, tidigare FAS) under tio år. 
Stödjande miljöer för en åldrande 
befolkning står i fokus. CASE består 
av forskargrupper från Medicinska 
fakulteten, Lunds Tekniska Hög
skola och Samhällsvetenskapliga 
fakulteten. 

vänster: Arbetsterapeuten Eli
na Taurina granskar ett kök i Riga. 
Även om förhållandena skiljer sig 
åt mellan Sverige och Lettland 
finns det gemensamma nämnare. 
Till exempel att de flesta äldre vill 
bo kvar hemma. 
foto: charlotte löfqvist

Mitten: Att göra hembesök och 
vetenskapligt kartlägga tillgäng
ligheten i äldres bostäder var nytt i 
Lettland. foto:  charlotte löfqvist

hÖger: (fr. v.) Susanne Iwarsson, 
Signe Tomsone, Charlotte Löfqvist, 
Maria Haak och Elina Taurina. 
foto: erik skogh

delprojekt har utvecklats, nu samlade i 
det övergripande projektet ”Home and 
Health along the Process of Ageing” som 
finansieras av Vetenskapsrådet. Det be
står bland annat av långtidsuppföljningar 
i samarbete med Lettland och Tyskland 
kring hur boendesituationen för de allra 
äldsta förändrar sig över åren. Särskilt 
fokus läggs vid samband mellan sådana 
förändringar, exempelvis att behöva 
flytta, och hälsa och dödlighet. En annan 
långtidsstudie inriktar sig på hur de allra 
äldsta i Lettland och Sverige använder 

sina gånghjälpmedel i vardagen. Flera 
av de involverade forskarna är finan
sierade av Medicinska fakulteten och 
Ribbingska Sjukhemmets Minnesfond 
i Lund. Samarbetet mellan Lettland 
och Sverige har främst finansierats 
av Svenska Institutets Visbyprogram. 
ENABLEAGE är en förkortning av 
“Enabling Autonomy, Participation, 
and WellBeing in Old Age: The Home 
Environment as a Determinant for 
Healthy Ageing”.

vid riga Stradins University och postdoktor 
vid CASE.

– Likaså var själva forskningsfrågan unik 
– att studera förhållandet mellan de äldres 
hälsa och deras hemmiljö, infogade Char-
lotte Löfqvist, universitetslektor vid CASE.

under konFerensen poängterades att det 
inte enbart är omgivningen som förändras. 
De äldre utgör ingen statisk grupp och fram-
tida generationer kommer att ha andra be-
hov och önskemål. Därför betonades vik-
ten av ett fortsatt svensk-lettiskt samarbete 

som kan inspirera till nya frågeställningar 
och perspektiv. Ett initiativ togs också för att 
skapa en plattform för forskarna i Lettland, 
med arbetsnamnet ”The Latvian network 
of Gerontology in research and Education”. 

erik skogH

Fotnot: Konferensen “Home and Health 
among very old People – Latvian and Swe
dish Perspectives” hölls 23 maj i Riga, Lett
land. Den finansierades av Svenska institutet 
och arrangerades av Lunds universitet och 
Riga Stradins University. 

enaBLe-age
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genusvetenskap. varför väljer kvin-
nor att bli aktiva i sverigedemo-
kraterna, ett parti vars politik ofta 
tycks gå stick i stäv med deras egna 
intressen? 

genusvetaren diana mulinari har 
forskat om kvinnliga sverigedemo-
krater och funnit en marginaliserad 
grupp som framförallt vill hitta ett 
sammanhang i vardagen. 

när nynazistiska, rasistiska och främlings-
fientliga rörelser växte sig starka på 90-ta-
let blev Diana Mulinari rädd. Som kvinna 
och politisk flykting kände hon sig hotad 
av deras frammarsch i Sverige och i resten 
av Europa. 

– Jag upplevde ett slags förnekande 
bland många, men för mig var det aldrig 
några unga oförståndiga pojkar utan ett tyd-
ligt politiskt projekt, säger hon när hon träf-
far LUMs reporter på ett café i centrala Lund.

Hon förvånade sig också över det pa-
radoxala i att kvinnor gick med i ett parti 
som inte såg löneskillnader och könsstyrd 
arbetsfördelning i hemmet och på arbets-
marknaden som något bekymmersamt. 
Problemet för dem var snarare det omvän-
da; samhället är alltför jämställt. 

nÄr diana muLinari nu tillsammans med 
kollegan Anders neergaard har analyserat 
de berättelser som de fått fram efter sam-
tal med kvinnor som är kommunalpolitiskt 
aktiva inom Sverigedemokraterna, tycker 
hon sig förstå dem bättre. Sammanlagt in-
tervjuade de ett tjugotal om kvinnors roll i 
politiken, jämställdhet och deras relation till 
Sverigedemokraterna. 

Alla var mycket positiva till att låta sig in-
tervjuas, berättar Diana Mulinari. Samtalen 
var öppna men gled raskt över till ”invand-

ringsfrågan”, trots att den aldrig togs upp 
av forskarna.

– Jämställdhet för dem handlade om att 
försvara nationen mot en föreställning om 
ett muslimskt hot samt om kvinnor som inte 
borde få bada med slöja på Aqvakul. Jäm-
lika löner och arbetsförhållanden berördes 
knappt. 

en av sLutsatserna från intervjuerna är 
att de kvinnliga sverigedemokraterna är en 
konsekvens av ”duktighetssamhället”, som 
innebär tuffa krav på kvinnor att ansvara för 
hemmet och samtidigt vara aktiv, effektiv 
och framgångsrik inom arbetslivet.

– Den livsform som dagens samhälle er-
bjuder ställer enorma och nästintill orimliga 
förväntningar på framför allt kvinnor, men 
även på män, säger Diana Mulinari. För att 
anses som lyckad måste man kunna kom-
binera barn och familj med en framgångs-
rik karriär. 

Hon radar uPP några faktorer som hon 
menar utmärker kvinnor inom främlings-
fientliga partier som Sverigedemokraterna: 
De flesta har aldrig engagerat sig politiskt 
tidigare. Flertalet saknar förankring på ar-
betsmarknaden, och få känner en yrkesi-

diana mulinari om hur främlingsfientlighet bör bekämpas:

– Det räcker inte att gå ut och demonstrera eller vara kritisk mot SD. Tydliga 
markeringar när man stöter på rasism i vardagen är en minst lika viktig form av 
motstånd.

– Politik handlar idag alltför ofta om oändligt långa och tråkiga budget
diskussioner och för lite om ideologi. Vi lever i ett land där de etablerade 
politiska partierna låter alltmer lika. Det behövs en kraftfull politisk debatt där 
moraliska ställningstaganden om hur vi bör leva tillsammans står i fokus – det 
handlar både om värden och om fördelning av resurser.

Marginaliserade kvinnor väljer SD 
för att hitta sammanhang i vardagen

forskning.

Genusvetaren Diana Mulinari har forskat om 
kvinnliga sverigedemokrater. 
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dentitet. nu ger det partipolitiska arbetet 
dem det sammanhang och den samman-
hållning som en arbetsplats kan ge. Efter-
som kvinnorna inte lyckas få fotfäste på 
arbetsmarknaden har de ofta svårt att få 
ekonomin att gå ihop.

– De som vi har pratat med vill gärna 
leva ett småborgerligt liv, med tid för både 
arbete och ett rikt familjeliv. Men de lyckas 
inte förverkliga detta i dagens samhälle, 
säger Diana Mulinari. Sverigedemokrater-
na erbjuder dem en enkel, om än felak-
tig, lösning till varför deras liv inte gestal-
tar sig som de hade önskat – allt skylls på 
invandringen.

egentLigen Hade de HÄr kvinnorna lika 
gärna kunnat välja att engagera sig i Krist-
demokraterna som också har en traditio-
nell familjesyn, menar Diana Mulinari. Men 
till skillnad från Sverigedemokraterna an-
ser Kristdemokraterna att ett lyckat tradi-
tionellt familjeliv är möjligt i dagens Sverige 
och pekar inte ut invandring och invandra-
re som roten till det onda i samhället. Dess-
utom lyfte de intervjuade kvinnorna ofta 
fram ett trassligt familjeliv vilket också kan 
ha bidragit till att de inte kände sig hemma 
i Kristdemokraternas koncept på en lyckad 
traditionell familj. 

diana muLinari urskiLJer två olika 
sorters sverigedemokrater; en grupp yng-
re medlemmar från medelklassbakgrund 
som är ideologiskt övertygade. Dessa har 
ofta en bakgrund i mer uttalat rasistiska 
sociala rörelser. Den andra gruppen är stör-
re och består av personer som inte har lyck-
ats hitta en plats i dagens samhälle. Att 
den senare gruppen har valt att engage-
ra sig i ett missnöjesparti som Sverigede-
mokraterna anser hon är ett misslyckande 
av övriga politiska partier, som bör lyssna 
bättre:

– Detta är en oerhört sårbar grupp och 
man måste lyssna på deras livserfarenheter 
utan att för den skull tycka om de ensidiga 
lösningar som de har på samhällsproble-
men, säger Diana Mulinari. 

text: uLrika oredsson
Foto: gunnar menander

– Jag fick en förfrågan efter att ha ta-
lat där vid landets första internationel-
la idrottsvetenskapliga kongress i våras. 
Där finns ett oerhört stort sug efter in-
ternationella relationer och att höja 
standarden bland lärarna.

vad har sverige för anseende 
bland kurdiska universitet?
– Högt. Man kollar mycket på ranking-
listor när man väljer sina samarbetspart-
ners och det var bland annat därför de 
valde Lund. Men det finns också många 
kurder som har en anknytning till Sve-
rige. Vicerektorn på universitetet i So-
ran, som vi nu har inlett ett samarbete 
med, är utbildad i Lund och disputerad i 
Uppsala. Det gick inte en dag när jag var 
där utan att jag talade svenska med nå-
gon restaurangägare eller taxichaufför.

Hur ska samarbetet med universi-
tetet i soran se ut?
– Vi kommer att hjälpa dem att bygga 
upp en master i idrottsvetenskap. nu i 
höst ska jag åka ner och undervisa vid 
deras idrottslärarutbildning. Dessutom 
vill universitetet i Soran skicka hit två 
fullt finansierade doktorander för hand-

ledning inom idrottspsykologi. 

det handlar alltså mer om hjälp till 
uppbyggnad än ett utbyte? 
– Ja. Först på sikt när deras uppbygg-
nad är klar kan det bli tal om forsknings-
utbyten.

du hade aldrig varit i kurdistan 
tidigare. vilka är dina intryck av 
landet?
– Att där finns en fantastisk framåtan-
da. Många som tidigare varit flyktingar 
har återvänt för att vara med och byg-
ga upp landet. Kontrasterna är stora. 
Utanför en ultramodern flygplats kan 
det gå en knagglig grusväg exempel-
vis. Man satsar mycket på infrastruktu-
ren och den är bättre i det autonoma 
Kurdistan än i övriga Irak.

Finns det många inom Lunds 
universitet som samarbetar med 
kurdistan?
– Ja, där finns redan en del samarbeten. 
Bland annat så koordinerar universite-
tet Erasmus Mundus-avtalen med regi-
onen Iran, Irak och Yemen. 

uLrika oredsson

Varför ska du utbilda 
idrottsvetare i Kurdistan?

idrottsvetenskap. Hallå Erwin 
Apitzsch, idrottspsykolog och 
programdirektör för masterpro-
grammet i idrottsvetenskap som 
har inlett ett nytt samarbete 
med Soran University i irakiska 
Kurdistan. Idrottspsykologen Erwin Apitzsch.
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som var mycket framgångsrik, inte minst i 
Brasilien där paret bodde i flera år.

– Stan kunde inte ett ord portugisiska 
och de brasilianska musikerna kunde inte 
engelska, så där kom mina språkkunskaper 
väl till pass.

med JazzvÄrLden kom oCksÅ mötet 
med alkohol- och drogproblem som även 
drabbade Stan Getz. Monica Getz Silfver-
schöld berättar engagerat om jakten på de 
bästa läkarna, den bästa behandlingsmeto-
den – och hon började själv läsa medicin-
ska ämnen med anknytning till beroende-
problematik. Jakten slutade i Minnesota vid 
Hazelden Foundation där den nu väl beprö-
vade Minnesotamodellen, byggd på AAs 12 
steg, mot alkohol- och drogberoende upp-
stod.

– Vi tog den till Sverige och lanserade den 
här, berättar hon, som i det arbetet hade 
hjälp av sin bror Peter som var psykiatriker. 

Att övertyga den svenska socialstyrel-
sen och andra medicinska skeptiker om 
det goda med Minnesotamodellen, var ett 

– Utbildning och kunnande är 
vägen till att förändra samhället 
till det bättre. Jag vill gärna göra 
skillnad och bidra till att ge unga 
människor samma fantastiska möj-
lighet som jag fick.
    Det säger alumnen Monica Getz 
Silfverschöld, nybliven styrelseleda-
mot i Lund University Foundation, 
LUF.

Engagerad alumn lanserade 
Minnesotamodellen i Sverige
LUF är en fristående stiftelse med syftet att 
stärka universitetets band med USA och de 
amerikanska alumnerna. Monica Getz Silf-
vershöld delar sin tid mellan Lund och USA 
och är särskilt intresserad av stipendieverk-
samheten. 

Hos denna vackra ljuslockiga dam ryms 
mycket universitetshistoria och många lun-
daminnen. Hon kan spåras i rakt nedstigan-
de led till nicolas Silfverschöld som 1667 
utnämndes till professor i juridik vid det ny-
grundade Lunds universitet, och som vid in-
vigningen den 28 januari 1668 höll tacksä-
gelsetalet. 

moniCa getz siLFversCHÖLd läste ock-
så juridik i Lund, men fick efter bara några 
månader ett stipendium till USA. Då hade 
hon hunnit dansa i revybaletten tillsammans 
med Cilla Ingvar och Adrienne Lombard i 
universitetsaulan – vilket äventyrade hen-
nes ordningsbetyg i studentexamen från 
Spyken.

– Jag hoppade in i baletten eftersom en 
av flickorna blev sjuk. Men min mamma drev 

på och det blev en Lex Monica och vi vann i 
högsta instans och jag fick godkänt till slut.

mamma siLFversCHÖLd var Mary von 
rosen, psykolog och Katedralskolans första 
skolkurator. Hennes bror var Carl Gustaf 
von rosen, grundare av det etiopiska flyg-
vapnet, hjälpflygare i Afrika under många 
år och en av pionjärerna inom svenskt flyg. 
Monicas pappa nils var även han en orädd 
idelaist, fredsivrare och tidig kritiker av na-
zismen i Tyskland, läkare och olympisk guld-
medaljör i gymnastik.

– Jag är betungad och välsignad av en fa-
milj fylld av eldsjälar och med viljan att hjälpa 
dem som har det svårt, säger hon.

Driven av samma anda ville den unga 
Monica Getz Silfverschöld bli diplomat. Bäs-
ta skolan för det var då Georgetown Univer-
sity i Washington DC. Hon bytte lärosäte 
från University of Mexico där hon bland an-
nat läst portugisiska som skulle visa sig bli 
mycket användbart senare i livet. I Wash-
ington träffade hon nämligen sin blivande 
make – den kände jazzmusikern Stan Getz 

Monica Getz Silfverschöld är ny styrelseledamot i Lund University Foundation.

 folk.
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monCia getz siLFversCHÖLd

Bor: I USA och Lund
gÖr: Aktiv i stiftelserna Lund Uni
versity Foundation, (lunduniversity
foundation.org), samt i Coalition for 
Family Justice, (www.ncfj.org) 

stort arbete. En god samarbetspartner och 
vän fick Monica Getz Silfverschöld i Birgit-
ta Crawfoord som själv blivit hjälpt av Min-
nesotamodellen och som grundade nämn-
demansgården i Blentarp. Hjälpt blev även 
Stan Getz som var nykter i tio år, men föll 
tillbaka vilket blev problematiskt för äkten-
skapet. 

under aLLa År har Monica Getz Silfver-
schöld haft flera hem – i Lund har hon va-
rit våningen på Kävlingevägen trogen sedan 
barndomen. I Kalifornien har hon grundat 
Coalition for Family Justice, en stiftelse för 
missbrukares familjer som har svårt med re-
lationer och inte minst kontakter med sam-
hället och särskilt rättssamhället som för 
det mesta är oförstående och ofta okun-
nigt och ineffektivt, beskriver Monica Getz 
Silfverschöld. 

– Jag har fått vara med om många till sy-
nes omöjligt svåra situationer i mitt liv, men 
har också välsignats med att kunna använda 
mina både goda och smärtsamma erfaren-
heter till att effektivt hjälpa andra – både 
barn och vuxna familjemedlemmar till ett 
bättre liv och till och med till liv fyllt av lycka 
och mening. 

nu nÄr moniCa getz siLFversCHÖLd är 
tillbaka i Lund och på väg till styrelsemötet 
för Lund University Foundation känner hon 
entusiasm över att få hjälpa till. 

– Det vill jag bland annat göra genom att 
skapa intresse för stipendieverksamheten. 
Jag känner en ödmjukhet inför att kunna 
öppna dörrarna till kunskap för alla unga 
som vill bidra till en bättre värld oavsett na-
tionella och finansiella begränsningar.

text & Foto: maria LindH

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 sjuk-
domar, cerebrala rubbningar med somatiska och 
mentala symptom samt omvårdnad och rehabi-
litering. 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 institu-
tioner 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 lad-
das ner via Internet via vår hemsida 
www.kockskastiftelsen.se

Sökande, som tidigare erhållit anslag, skall bifoga 
kortfattad redogörelse för hur forskningen fram-
skridit och hur tilldelade medel använts.

Ansökningshandlingarna skall skickas i origi-
nal i fem exemplar (får ej sändas per fax) och 
skall vara stiftelsernas kansli tillhanda senast  
fredagen den 20 september 2013.

Styrelsens beslut kommer att meddelas före de-
cember månads utgång år 2013.

Adress: Greta och Johan Kocks Stiftelser
 Lejonhjälmsgränden 14 A
 231 43  Trelleborg
E-post: kockskastiftelsen@swipnet.se
Telefon; 0410-133 20
Fax: 0410-185 85

Anslag för medicinsk forskning från 
Greta och Johan Kocks Stiftelser

www.afborgen.se | 046-38 49 05 | bokning@afborgen.se

FEST OCH MÖTE
I HJÄRTAT AV LUND

Bröllop, disputationsfester, kongresser, konferenser 
från 2 till 750 personer... 

Förlägg dina viktigaste arrangemang till Lunds hjärta!
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WILHELM AGrELL
drönare. Flygplan i krigföringens gråzoner. 
(Utrikespolitiska institutet) 

Ordet drönare syftar på små, förarlösa flygplan för militärt bruk. 
Tekniken har fått ett uppsving på senare år bl.a. för att USA velat 
undvika förlustsiffror genom markstrider. Idag finns allt från mini-
drönare som kan skjutas upp med slangbella för t.ex. polisspaning 
till jättelika militära spaningsplattformar och beväpnade drönare. 
Wilhelm Agrells skrift beskriver denna utveckling och dess risker. 

JAn EInArSSOn
språket och språkarna 
(Studentlitteratur) 

Jan Einarsson är professor emeritus i nordiska språk och berät-
tar i boken bland annat om språks uppkomst, spridning, död och 
återuppståndelse. Han diskuterar också skillnaden mellan talat, 
skrivet och tecknat språk samt resonerar om språkets makt och 
maktens språk. Boken vänder sig till svensklärare och studerande 
i olika språkämnen.

InGrID FIOrETOS, KrISTOFEr HAnSSOn 
& GABrIELLA nILSSOn
vårdmöten 
(Studentlitteratur) 

Kristofer Hansson och Gabriella nilsson är etnologer vid LU, och 
Ingrid Fioretos la fram en avhandling i etnologi i Lund härom året. 
Den nya boken bygger på intervjuer, observationer, samtal m.m. 
och vill ge ett kulturanalytiskt perspektiv på möten mellan patien-
ter och vårdpersonal. Den vänder sig både till studenter och yrkes-
verksamma inom vården.

Varför ska man 
vara ”sokratisk”?
– Det sokratiska förhållningssät
tet handlar om ordning i begrep
pen, att veta både vad vi vet och 
vad vi inte vet, och att känna till 
sin ”felbarhet”. Det är ett sätt att 
närma sig vetenskapen som är 
både krävande och ger en ödmjuk 
inställning: som forskare bör man 
sträva efter precision – när det är 
meningsfullt – och inse att man kan 
ha fel.

– NilsEric Sahlin och jag har 
länge hållit kurser i vetenskapsteori 
för tekniker, medicinare, naturveta
re med flera. Därför har vi i boken 
kunnat utgå från verkliga forsk
ningsfrågor inom olika ämnen. 

– Vi tänker oss 
också att läsarna, som 
kan vara doktorander 
och andra som är 
nyfikna på forskning
ens grunder, kommer 
från olika håll. Boken 
är ett sätt att visa att 
filosofin kan vara en 
samarbetspartner för 
alla fakulteter.

boken.
REDAKTÖR: INGELA BJÖRCK

JOHAnnES PErSSOn, 
nILS-ErIC SAHLIn
vetenskapsteori 
för sanningssökare 
(Fri tanke) 

Johannes Persson, 
professor i teoretisk filosofi

MALIn ÅKErSTrÖM OCH ABBY PETErSOn
den sorterande ordningsmakten 
(Bokbox) 

Sociologiprofessorerna Malin Åkerström från Lund och Abby 
 Peterson från Göteborg är redaktörer för denna antologi om etni-
citet och polisiär kontroll. Hur hanterar poliser anklagelser om ra-
sism? Hur klarar etniska minoriteter inom poliskåren av kollegornas 
jargong? Varför har Sverige och Tyskland en mycket högre andel 
utländska medborgare i fängelserna än t.ex. Storbritannien? Det 
är några frågor som tas upp i boken.
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Härmed förklaras 3 stipendier à 350 000 
kronor ur Teggerstiftelsen till ansökan 
lediga. 

Stipendierna är avsedda som lön för post-
doktoral vetenskaplig utbildning i första 
hand utomlands och utdelas till läkare/
forskare verksamma vid Medicinska 
fakulteten, Lunds universitet och/eller 
Skånes universitetssjukhus i Lund och 
Malmö. De som tidigare erhållit stipen-
dium har möjlighet att söka ytterligare 
förlängning. För stipendiat som erhåller 
finansiering också från annat håll tilläm-
par Teggerstiftelsen regler om reducering 
av tilldelat stipendium, vilket redovisas i 
samband med beslut om stipendium. 

Stipendierna tillkännages den 13 novem-
ber 2013, och kommer att vara disponibla 
från den 1 januari 2014. Stipendiaterna 
förutsätts personligen ta emot stipendiet 
den 13 november och i samband därmed 
lämna en kort presentation av sin forskning. 

Ansökan, som ska ske på särskild  
blankett, sänds i ett exemplar till: 

Tegger Stiftelsen 

c/o Swedbank Stiftelsetjänst 

404 80 GÖTEBORG

och skall vara oss tillhanda senast 
torsdagen den 3 oktober 2013 kl 12:00.  

För ytterligare information och 
blanketter: 
se Teggerstiftelsen hemsida: 
www.teggerstiftelsen.se

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

TEGGERS STIPENDIUM FÖR  
POSTDOKTORAL UTBILDNING

PRODUKTKATALOG OCH KURSER

MEDIA-TRYCK

Sölvegatan 14, hus I 
Tel: 046-222 91 76
www.lu.se/media-tryck

NU ÄR VÅR PRODUKTKATALOG 2013 KLAR!
Ladda hem den från vår hemsida eller anmäl dig 

till Mediaverket så skickar vi den till dig.

ANMÄL DIG TILL VÅRENS KURSER I  
HUR MAN SKRIVER OCH FORMATERAR EN AVHANDLING

September   4/9  &  18/9    

Oktober   2/10 & 16/10    

November   6/11    & 20/11    

December  4/12  

MEDIA-TRYCK är stolta över att producera Lunds universitets avhandlingar. 

Förutom tryckning hjälper vi dig med sättning, omslagslayout och scanning 

av dokumentdatablad. På vår hemsida hittar du nedladdningsbara 

avhandlingsmallar i Word och många tips inför ditt avhandlingstryck. Du 

anmäler dig på vår hemsida www.lu.se/mediatryck
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Välkomna till Värpinge Gård. 

Vi uppför 50 lägenheter för en och tvåpersonershushåll. Det  
är endast 1,8 km till Lunds centralstation och tar under 
10 minuter att cykla dit. Det finns en busshållplats strax 
utanför huset och det är mindre än 100 meter till närmsta  
butik. Omgivningarna är natursköna och lugna utan störande 
trafik. Skriv föravtal redan idag för din nya komplett utrustade 
lägenhet med intelligenta och platsbesparande lösningar! 
För mer info besök: 

Generösa smålägenheter i unik 
uppvuxen miljö!

Välkommen att kontakta oss!
MARIE CHRISTENSEN
Reg Fastighetsmäklare
Tfn 046-273 26 34  
marie.christensen@bjurfors.se

ANDREAS HANSEN
Reg Fastighetsmäklare
Tfn 046-273 26 52  
andreas.hansen@bjurfors.se 

Läsa i Lund? 
Arbeta i Lund? 
Flytta hemifrån?

bjurfors.se/varpingegard

Untitled-1   1 2013-08-30   15:48:47
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Vi är många som delar den akademiska kulturens vär-
den, där yttrandefrihet och akademisk frihet är grund-
pelare. Problemet är att svenska lärosäten sedan 
1990-talet allt mer styrs av en rad andra kulturer och 

styrsystem vid sidan om det akademiska. Den byråkratiska kultu-
ren liksom företagsekonomiska mod eller för den offentliga sek-
torn (new public management) påverkar universitetet. Det gör 
även externa intressenters inträde i universitetsstyrelserna och 
medias ökade inflytande. Därtill påverkas akademin av en makt-
hungrig IT-kultur som manifesterar sig som teknikstyrd framtids-
vision för universiteten.

Autonomireformen skulle 
öka friheten för lärosätena, men 
har lett till att rektor och fakulte-
ter stärkts på bekostnad av det 
kollegiala styret; kollegerna har 
erbjudits rollen som linjestyrda 
byråkrater. 

vad Har detta med yttrandefriheten att göra? Jo, i en organi-
sation med en rad olika flytande styrsystem, har ytterligare ett 
spontant genererat sig själv, nämligen nätverkskulturen. nätverk 
uppstår där gränser, värdesystem och auktoriter är oklara och kän-
netecknas av lojalitet mot gruppen och ledaren. Kritik och yttran-
defrihet accepteras bara inom gruppen. Den enskilde akademi-
kerns ovilja att yttra sig kritiskt utanför gruppen hänger samman 
med att starka nätverksledare, innovatörer eller entreprenörer 
har stor makt över hans eller hennes karriär. nätverket liknar det 
klassiska patronagesystemet som brer ut sig där centralmakten är 
svag. resurser och tjänster byts mot lojalitet och beskydd. 

rektor, universitetsstyrelsen, dekanerna och prefekterna har en 
nyckelroll när det gäller att hantera de olika styrmodellerna. Klarar 
de det? Staten har abdikerat från sitt kunskapsansvar och blivit en 
utvärderare av lärosätena vilket ändrat förutsättningarna. I avsak-
nad av en vision och tydliga värden har de lokala ledarna tving-

Victoria Höög vid Filosofiska institutionen 
tycker till om den akademiska tystnaden.

ats bli starka nätverksledare – till priset av bl.a. yttrandefrihet. Den 
akademiska kulturen finns retoriskt närvarande, men skyms av an-
dra styrprinciper hämtade från byråkrati, management och media.

utmaningen Är att FÖrnYa modernitetens frihetsdygder i sen-
modernitetens kunskapssamhälle! Sedan Humboldt universitetets 
tillblivelse har den akademiska friheten och demokratin vandrat 
hand i hand. nätverken är här för att stanna, men behöver förank-
ras i ett tydligt akademiskt värde system, med den kollegiala prin-
cipen att vetenskapssamhället leds bäst av personer med veten-

skaplig kännedom och därför 
kompetens att besluta om kri-
terier för att stödja, granska och 
utveckla forskning och utbild-
ning. Observera att denna idé 
om kollegialitet vilar på en idé 
att enskilda ledare ska kunna kri-
tiseras av kollegor. Kunskapen 
är alltid preliminär, det må gälla 

konkreta forskningsresultat eller beslut om vetenskapliga organisa-
tionsförändringar. Den måste därför kunna ständigt granskas och 
ifrågasättas. Det är enbart den akademiska kulturen som skapar 
ny vetenskaplig kunskap, inte byråkrat- och new public manage-
mentkulturen eller IT-kulturen. Den akademiska kulturen är totalt 
beroende av kritiskt tänkande och yttrandefrihet. Utan den hotar 
vänskapskorruption, osund lojalitet och till sist dålig vetenskap. Vad 
kan göras? Ett givet förslag är att rektor, dekaner och prefekter ak-
tivt försvarar den akademiska kulturen med dess kritiska ifrågasät-
tande – mer än i högtidstalen! Jag hoppas våra akademiska ledare 
gör allt de kan för att universiteten ska vara excellenta demokratis-
ka förebilder för modernitetens fri- och rättigheter, istället för att bli 
ytterligare en senmodern institution med demokratiskt underskott. 

viCtoria HÖÖg
DOCEnT, FILOSOFISKA InSTITUTIOnEn

 OCH IDé-OCH LÄrDOMSHISTOrIA

Kritik och yttrandefrihet 
– men bara inom gruppen

”Den enskilde akademikerns ovilja att 
yttra sig kritiskt utanför gruppen hänger 
samman med att starka nätverksledare, 
innovatörer eller entreprenörer har stor 
makt över hans eller hennes karriär.”

gästtyckaren.
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Nya professorer 
installerade
den 6 september installerades 
 följande professorer:

titti mattsson, offentlig rätt
Håkan arheden, klinisk fysiologi
gunnar engström, medicinsk epide-
miologi
Johan malm, klinisk kemi
Lisa Christensen, svenska språket
Jonas granfeldt, franska med språk-
vetenskaplig inriktning
agneta gulz, kognitionsvetenskap
ulf zander, historia
karin Bäckstrand, statsvetenskap
Jesper Falkheimer, strategisk kom-
munikation
Håkan Jönson, socialt arbete
mikael klintman, sociologi
annica kronsell, statsvetenskap
Fredrik nilsson, etnologi
stefan eisebitt, fysik mot koherenta 
röntgenmetoder i avancerade materi-
ens fysik
Bo-anders Jönsson, medicinsk strål-
ningsfysik
Petter Pilesjö, naturgeografi och eko-
systemanalys
Lars Bengtsson, industriell ekonomi 
med inriktning mot teknologistrategier 
och affärsmodeller

Lund behåller 
sin rankingplats
ranking. Lunds universitet behåller sin 
position med plats 101–150 i den årliga 
Shanghairankingen som nyligen publi
cerats. Rankingen domineras av anglo
saxiska universitet med Harvard i topp. 
Bland de tio främsta är åtta universitet 
amerikanska och två brittiska. Asiatiska 
universitet har fortfarande svårt att bryta 
denna dominans. 

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

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

Konferenspris! 

fr. 585 sek 

/person

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

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

Stenskogen 735, 243 91 Höör, tel 0413-746 00, info@backagarden.se 
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personalFrågor. Enligt högskoleförord-
ningen ska lärare vid högskolorna informera 
sin arbetsgivare om bisysslor som har an-
knytning till anställningens område. Detta 
ska i fortsättningen göras via Primula webb, 
som har en särskild modul för bisysslor.

Det är sedan den anställdes prefekt som 
efter samråd med dekanus (eller motsvaran-
de chefer för områdena) ska bedöma om 
bisysslan är tillåten. Anställda som omfat-
tas av chefsavtalet ska anmäla sina bisysslor 
direkt till rektor.

ordning & reda. Tidigt i somras besluta-
de rektor att revidera delegationsordningen 
och universitetsstyrelsen att revidera arbets-
ordningen. Det är inga större förändringar 
som har skett, men gällande delegations-
ordningen kan några mindre ändringar no-
teras:
• Forskningsnämnden har numera rätt att 

fastställa policyer och föreskrifter inom 
sitt område på samma sätt som utbild-
ningsnämnden har inom sitt område.

• Beslut rörande djurförsök har delegerats 

byggForskning. Innan forsknings-
rådet Formas tillkom fanns Byggforsk-
ningsrådet och dess föregångare Sta-
tens kommitté resp. Statens nämnd för 
byggnadsforskning. Alla dessa gav ut 
många skrifter om byggande och sam-
hällsplanering, som nu samlats i en web-
baserad databas länkad till Libris. 

Helena Klein på Avdelningen för 

Delegationsordning och
arbetsordning uppdaterade

till fakulteterna.
• I delegationerna till USV (Universitetets 

särskilda verksamheter) rörande utbild-
ning och forskning har man formulerat 
om skrivningen så att det är tydligt vid 
vilka beslut USV:s verksamheter ska sam-
råda med fakulteterna.

• Beslutsbefogenheter rörande antagning 
till utbildning på forskar nivå har förts in i 
föreskrifterna. Dessa fastställdes tidigare 
i antagningsordningen för utbildning på 
forskarnivå.

Utvidgad rätt till bisysslor
Lärare vid högskolorna har en utvidgad 

rätt till bisysslor som rör FoU, eftersom det-
ta anses främja samverkan mellan akade-
min och samhället. För alla bisysslor gäller 
dock tre regler: de får inte skada förtroen-
det för arbetsgivaren genom att den an-
ställde blir jävig och inte längre opartisk, de 
får inte stjäla tid från den ordinarie anställ-
ningen, och de får inte konkurrera med uni-
versitetets egen uppdragsverksamhet. 

Läs mer på www5.lu.se/o.o.i.s/3651.

Byggforskning samlas i databas
byggnadsmaterial vid LTH har deltagit 
i det nationella projekt som ligger bak-
om den nya databasen. Databasen heter 
”BFr-skrifterna” och innehåller uppgif-
ter om både forskningsrapporter, av-
handlingar, handböcker och informa-
tionsskrifter riktade till branschen och 
allmänheten. En del material är också 
inskannat i sin helhet.

Lämna in förslag till
pedagogiska pristagare!
pedagogik. Lunds universitet  delar 
varje läsår ut pedagogiska priser för 
framstående insatser i utbildningen. 
Lärare och andra anställda vid Lunds 
universitet kan på detta sätt få ett er
kännande för utvecklingsarbete, som 
bidragit till att stärka utbildningens 
kvalitet inom såväl grund, avancerad 
som forskarnivå. Priserna syftar också 
till att bidra till spridning av god peda
gogisk praxis. Prissumman är 25.000 
kronor och kan användas för studiere
sor i tjänsten. Priset är normalt också 
förknippat med en månatlig löneför
mån.

Studenter, lärare och övriga an
ställda inbjuds att lämna förslag till 
pristagare för läsåret 2013/2014.

 Rektor utser pristagare – tre pris 
efter gemensamt förslag av student
kårerna och tre pris efter inkomna 
nomineringar. Priserna utdelas varje 
termin vid professorsinstallationerna.

 Förslagen ska insändas senast 
den 20 september 2013 till Centre for 
Educational Development/CED (Lunds 
universitet, MNOhuset, Box 117, 221 
00 Lund eller internpost: hämtställe 
11) eller epost Ebba.Ossiannilsson@
ced.lu.se.

För ytterligare information om 
kriterier för nominering vänligen 
se rektors inbjudan www.ced.lu.se/
pedagogiskapriser.aspx

plock.

Glöm inte att nominera duktiga lärare! 
foto: charlotte carlberg bärg
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17 septeMber Lunds filosoficirkel. Håkan 
Arvidsson: ”den borgerliga offentlighe-
tens förfall”. Kl 19.30 Palaestra, Lund. Info 
www.folkuniversitetet.se, Sven_A.Jonsson@
med.lu.se

18 septeMber konferens. ”Biorefi-
ning from raw material to high value pro-
ducts.” Info: www.biorefinery-oresund.org/ 
josefin.ahlqvist@luopen.lu.se K

19 septeMber konferens. ”gendered 
developments – imagings, Politics and 
Practices”. Info: www.sam.lu.se/drd

19 septeMber Workshop. ”Hands-on 
Creativity: upcycling Waste”. This work-
shop is organized by Sten K. Johnson Centre 
for Entrepreneurship as a part of the Innova-
tion in Mind Conference ”Open Track”. It is 
free of charge and no registration is needed. 
Kl 13.15–14.00 LU Open, Alfa 2, Scheelevägen 
15 A, Lund. Info: lottie.norrsen@fek.lu.se

19 septeMber seminarium. turning 
knowledge info value (for more people), 
new research and opportunities. Lund 
University is characterized as a comprehen-
sive university with a great diversity of cutting 
edge knowledge. In this session we aspire to 
inspire – we enlighten you on what is going 
on in research today, thus enable you to find 
or create even better opportunities. We high-
light some of the most excellent researchers 
and their work at Lund University, and discuss 
what kind of opportunities that could arise 
from these findings. Kl 16.45–17.00, Ideon 
Square, Scheelevägen 15, Lund.

24 septeMber Lunds filosoficirkel. 
Fredrik nG Andersson. ”går det att rädda 
kapitalismen?”. Kl 19.30 Palaestra, Lund. För 
mer info, www.folkuniversitetet.se, Sven_A.
Jonsson@med.lu.se 

25 septeMber PlantLink day. This third 
PlantLink Day is an occasion to meet scien-
tists in the PlantLink network and get to know 
more about last year’s ’seed money’ PlantLink 
projects as well as upcoming events. We will 
have guest speakers from the new metabo-

lomic platform at Umeå University, the newly 
established Copenhagen Plant Science center 
and Gothenburg University. A full program 
and registration form can be found at www.
plantlink.se Kl 09.30-14.30 Crafoord Hall, SLU 
Alnarp. 

1 oktober Lunds filosoficirkel. Mo-
nica Braw, ”Lära av andra – skapa eget”. Kl 
19.30 Palaestra, Lund. Info: www.folkuniversi-
tetet.se, Sven_A.Jonsson@med.lu.se

3 oktober seminarium. ”Health and 
safety in the Bangladesh ready made 
garment industry”. Kl 15.15–17.00 Edebalk-
salen, Socialhögskolan, Bredgatan 13, Lund. 
Info: lars.eklund@sasnet.lu.se 

8 oktober Lunds filosoficirkel. Therese 
nilsson, ”inkomst, ojämlikhet och hälsa i 
de tider som komma skall”. KL 19.30 Pa-
laestra, Lund. Info: www.folkuniversitetet.se, 
Sven_A.Jonsson@med.lu.se

10 oktober seminarium. ”a never en-
ding battle – understandning resistance 
biology for sustainable agriculture”. To-
gether with Mistra Biotech, PlantLink arranges 
a seminar afternoon on plant resistance. This 
will be a chance to listen to and discuss as-
pects of plant protection biology in ecology, 
evolution, molecular mechanisms, breeding 
and pest management. Info: www.plantlink.
se. Kl 13.00–17.00 Crafoord Hall, SLU, Alnarp.

10 oktober seminarium i molekylär 
cellbiologi. Wolfgang Knecht: ”LP3 and Ba-
culovirus protein expression”. Kl 15.15–
16.15 i föreläsningssalen, Bilogihus A, Sölvega-
tan 35, Lund.

15 oktober kurs. I höst arrangeras åter 
”Från motiv till bildarkiv – matnyttigt om 
digitala bilder i sjukvården” –en fyradags-
kurs som vänder sig till personer som i sin var-
dag arbetar med medicinska digitala bilder och 
som önskar skaffa sig djupare kunskaper kring 
användning och säker hantering av dessa. Kl 
9.00–16.00 Health Sciences Centre, Lund. An-
mälan och info: www.med.lu.se/klinvetlund/
utbildning/uppdragsutbildningar

disputationer.

13 september

kristian soltész i reglerteknik: ”Om auto-
mation in Anesthesia”. Kl 10.15 i hörsal M:B, 
Ole römers väg 1, Lund. 

erik Jönsson i kulturgeografi: ”Fields of 

på gång.

green and gold: Territorial hunger, rural plan-
ning, and the political ecologies of high-end 
golf”. Kl 13.15, Världen, Geocentrum 1, Sölve-
gatan 10, Lund. 

veronica Lindström i experimetell kli-
nisk kemi: ”Low molecular mass proteins as 

rosa marschen
för cancerforskning
kraFtsaMling. Rosa marschen den 
5 oktober är en marsch till förmån för 
bröstcancerforskning. Deltagarna bidrar 
med sina startavgifter till forskningen 
och vid det efterföljande, Rosa Kalas, 
kan de – förutom av mat från sponsorer 
– ta del av föreläsningar av typen TED
talks om bröstcancerforskning. Karin 
Bryskhe och Per Hall är ett par forskare 
som medverkar. Fler är inbjudna.

– Varje timme insjuknar en kvinna 
i Sverige i bröstcancer och antalet har 
ökat med 20 procent de senaste fem 
åren, säger arrangörerna. 

Det är studenter på Datateknik
sektionen vid TLTH som tagit initiativet 
och som organiserar marschen, men 
denna är tänkta för alla lundabor, inte 
bara studenter. Marschen börjar och 
slutar vid LTH:s campus med kaffepaus i 
Lundagård. Info: www.rosamarschen.se

mänsklighetens 
affekter i en dramaserie 
på Lilla teatern
populärvetenskap. De 9 affekterna 
är en programserie om vår inre värld. 
Vad är det att vara människa? Var är 
det som styr våra känslor och vad är det 
som skapar vår personlighet? Var är 
den moderna människan på väg när vi 
skärmar oss från det fysiska mötet där 
affekterna har sin mening? 

 I höst genomför prefekten på insti
tutionen för psykologi, Per Johnsson, 
tre föreställningar om mänsklighetens 
affekter. Hans informativa föreläsningar 
kommer att varvas med improvisations
teater kring ämnet, utförd av professio
nella improvisatörer som Eva Westerling 
m.fl. Konferencier är skådespelaren 
Magnus Nylander. Föreställningarna är 
ett samarbete mellan Lunds kommun, 
Lunds universitet och Kunskapskabarén. 

Föreställningarna ges på Lilla teatern 
med start klockan 19 och biljettför
säljning i entrén. Torsdagen den 26 
september ätr temat ”Rädsla”, den 31 
oktober ”Glädje och sorg”, och den 28 
november ”Ilska”.
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markers for renal function and dialysis effi-
ciency”. KL 9.00 Segerfalksalen, BMC, Sölve-
gatan 17, Lund. 

kristina areskoug-Josefsson i vårdve-
tenskap med inriktning sjukgymnastik: 
”Sexual health in rheumatoid arthritis – a phy-
siotherapeutic approach”. Kl 13.00 Health Sci-
ence Centre, Baravägen 3, Lund. 

Hanna Wallin i experimentell klinisk 
kemi: ”Cellular uptake of cystatin C. subcel-
lular localisation and intracellular effects of a 
secreted cysteine protease inhibitor”. Kl 13.15 
Segerfalksalen, BMC, Sölvegatan 17, Lund. 

Björn nodin i laboratoriemedicin med 
inriktning patologi: ”Immunohistochemical 
and molecular studies on ovarian cancer pro-
gression and prognosis”. Kl 9.15 föreläsnings-
salen, Avdelning för patologi, Sölvegatan 25, 
Skånes Universitetssjukhus i Lund. 

14 september 

kristín Huld Haraldsdóttir i kirurgi: ”Inters-
titial laser thermotherapy (ILT) of breast cancer 
– Methodology and immunological responce”. 
Kl 9.00 föreläsningssal 1, Centralblocket, Skå-
nes Universitetssjukhus i Lund. 

17 september

ivan sigfrid i kraftverksteknik: ”Investi-
gation of a prototype industrial gas turbine 
combustor alternative gaseous fuels”. Kl 10.15 
i hörsal MA1, Matteannexet, Sövegatan 20, 
Lund.

19 september 

Faisal Hazza al-emrani i folkhälsoveten-
skap med inriktning socialmedicin: ”Soci-
oeconomic patterns of overweight and obesity 
in Scanina, Sweden”. Kl 9.00 Aulan, CrC, ing 
72, Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

20 september 

olof gidlöf i klinisk medicin med inrikt-
ning kardiologi: ”Clinical and biological as-
pects of cardiovascular micrornA”. Kl 13.00 i 
Segerfalksalen, WnC, Sölvegatan 17, Lund.

mikael sandgren i sociologi: ”Europa 
som nation: En ny stil i nationalismens genre”. 
Kl 13.15 i Kulturens auditorium, Tegnérsplat-
sen, Lund. 

askell Löve i klinisk medicin med in-
riktning diagnostisk radiologi: ”Optimi-
zation of image quality and radiation dose in 
neuroradiological computed tomography”. 
Kl 13.00 Demonstrationsrum 10, plan 4, BFC, 
Skånes Universitetssjukhus i Lund. 

Holger krawczyk i kemiteknik: ” Sepa-

ration of biomass components by membrane 
filtration – process development for hemicel-
lulose recovery”. Kl 13.15 i sal B, Kemicentrum, 
Lund.

27 september 

Linnéa taylor i klinisk medicin med inrikt-
ning oftalmologi: Biochemical and biome-
chanical modulation of the in vitro retina”. Kl 
13.00 Lundmarksaeln, Astronomihuset, Sölve-
gatan 27, Lund. 

Hillevi Pendleton i klinisk medicin med 
inriktning oesophago-laryngolo-gi: ”Pos-
terior laryngitis. Aetiology, treatment and 
health-related quality of life”. Kl 13.00 Bel-
fragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32, Skånes 
Universitetssjukhus i Lund.

4 oktober 

simon timpka i klinisk medicin med in-
riktning ortopedi: ”Muscle strength and 
physical education: epidemiological studies of 
factors in adolescence and their association 
with later morbidity”. Kl 9.00 Belfragesalen, 
BMC D15, Klinikgatan 32, Lund.

Disputationer som har ägt rum:

gustav Lind i biomedicin med inriktning 
neurofysiologi: ”Merging electronics and 
the brain – towards a fully biocompatible neu-
ral interface”. 

Yuan zhang i laboratoriemedicin med 
inriktning cellpatologi: ”Crosstalk between 
colorectal cancer cells and tumour-associated 
macrophages”. 

Bengt Phung i laboratoriemedicin med 
inriktning molekylär signalering: ”The in-
terconnected KIT receptor and microphthal-
mia-associated transcription factor axis in me-
lanoma”. 

Paul stankovski i informationsteori: 
”Cryptanalysis of selected stream chiphers”. 
Vijaya Gullapalli i värmeöverföring: ”Estima-
tion of thermal and hydraulic characteristics of 
compact brazed plate heat exchangers”. 

Jan Hinderson i mediehistoria: ”Web-
bens vägar. Om webbjournalistikens etablering 
och utveckling vid tre svenska regionala och 
lokala dagstidningar 1995–2013”. 

mohammad shams i religionshisto-
ria med inriktning mot islamologi: ”Feqh 
och ijtihâd ur nutida shiitiska lärdes perspektiv. 
Jämte en översikt av uppkomst, utveckling och 
tillämpning av feqh och ijtihâd under islams 
historia”. 

nicklas anttu i fysik: ”nanophotonics in 
absorbing III-V naonwire arrays”. 

Harry Lehtiniemi i fysik: ”Development 

of transietnt flamelet library based combus-
tion models”. 

magdalena agata mazur i biomedi-
cin med inriktning stamcellsbiologi: ”Maf 
and mitf transcription factors regulate pan-
creatic endocrine cell differentiation and fun-
ction”. 

anna-karin Falk i klinisk medicin med 
inriktning kirurgi: ”Modern staging in pri-
mary breast cancer-aspects of micrometastatic 
desease in bone marrow and molecular profi-
les in lymph node metastases”. 

rohit sachdeva i biomedicin med in-
riktning neurobiologi: ”Visualization and 
manipulation of micrornA in neural cells”. 

katarina sjögren Forss i folkhälsove-
tenskap: ”Participation in physical activity in 
ralation to different life-change events”. 

Javier Francisco nossa marquez i fysik: 
”nanospintronics with molecular magnets – 
tunneling and spin-electric coupling”. 

sofia Helmersson i biomedicin med in-
riktning immunologi: ”Effect of the quinoli-
ne-3-carboxamide ABr-215757 during inflam-
mation”. 

sofie mohlin i laboratoriemedicin med 
inriktning tumörbiologi: ”IGF, P13K and 
HIF-2 in normal and tumor development”. 

shahriar akaberi medicinska njursjuk-
domar: ”Persistent hyperparathyroidism in re-
nal transplant patients”. 

Caroline Johansson i psykologi: ”Per-
ception of touch – development and persona-
lity factors in touch avoidance”. 

Peter Bansch i klinisk medicin med in-
riktning anestesiologi och intensivvård: 
”The microcirculation in trauma and sepsis”. 

Leif Bungum i klinisk medicin med in-
riktning reproduktion: ”Endocrine markers 
of ovaran function: clinical and biological as-
pects with focus on anti müllerian hormone”. 

zana Hawezi i klinisk medicin med in-
riktning ortopedi: ”In vivo sub-regional 
dGEMrIC analysis and contrast distribution in 
clinical studies of human knee”. 

tavga salim i laboratoriemedicin med 
inriktning cellpatologi: ”role of β-catenin 
and leukotriene in colon progression”. 

Christine karlsson i laboratoriemedicin 
med inriktning molekylär medicin: ”Defi-
ning regulators of human hematopoietic stem 
cells”. 

Fotios tsanakalis i biomedicin med in-
riktning neurofysiologi: ”A novel implanta-
ble ultra-flexible brain machine interface. Ma-
nufacturing and initial characterisations”. 

regina miftakhova i laboratiorie-
medicin med inriktning experimentell 
 patologi: ”regulation of normal and cancer 
cells as a base for cell cycle-targeted therapy”. 
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strålpris. michael 
Ljungberg, professor i 
medicinsk strålningsfysik, 
har tilldelats Loevinger- Ber-
manpriset av Society of nu-
clear Medicine, USA. Priset 
får han för sina forsknings-
insatser inom dosimetriom-
rådet. 

ärad. Japanese Surgical Society, ett av värl-
dens största kirurgsällskap, utser varje år en 
förtjänt utländsk kirurg till hedersledamot. 
Detta år blev det stig Bengmark, 84 år, pro-
fessor i kirurgi vid LU mellan 1970 och 1994 
och då verksam vid Universitetssjukhuset. Stig 
Bengmark är fortfarande aktiv inom forskning 
och undervisning, sedan 1999 som Honorary 
Visiting Professor vid University College Lon-
don, UCL.

kva-ledaMot. mikael 
akke, professor i fysikalisk 
kemi, är ny ledamot i Kung-
liga Vetenskapsakademin, 
KVA. Han valdes in tillsam-
mans med olof ramström 
vid KTH och sir John meu-
rig thomas, University of 
Cambridge, Storbritannien.

lth-seger. 
nyligen vann 
ett gäng LTH-
studenter från 
industriell eko-
nomi båda del-
tävlingarna i 
en omfattande 
tävling för ingenjörsstudenter, ”European Engi-
neering Best Competition”, EBEC. Det är första 
gången samma lärosäte vinner båda tävlings-
momenten.

vindpris. Skånes vindkraftspris har delats ut 
för andra gången. Priset tillföll universitetslektor 
Jörgen svensson vid Industriell Elektroteknik 
och Automation, LTH. Skånes vindkraftspris är 
instiftat av Skånes vindkraftsakademi och delas 
ut i samarbete med E.On Värme och Service-
förvaltningen i Malmö stad.

starting grant. kim-
berly dick thelander, lek-
tor i Fasta tillståndets fysik 
vid LTH, är en av 287 unga 
toppforskare i Europa som 
får ErC:s Starting Grant. 
Kimberly Dick Thelander får 
1,5 miljoner euro under fem 
år för sin forskning om nästa 
generation nanotrådar.

E-huset, ett av de röda tegelhusen på LTH, finns numera i Minecrafts virtuella värld. 
Byggandet inleddes i våras då spelsugna barn till forskare i huset fick för sig att kon-
struera föräldrarnas arbetsplats i det populära datorspelet. Sedan har klasskompisar 
och andra barn hakat på. resultatet finns att beskåda och besöka på crafting.lth.se. 

– Om man loggar in på servern kan man lösa kluriga uppdrag och via olika porta-
ler ta sig till nya världar, tipsar rasmus regnell, 12 år, administratör, byggchef och 
son till Björn regnell, professor i datavetenskap. 

om barnen fick bestämma

Fernströmpriset i Lund 
till hjärtforskare
vilka genvarianter 
ökar risken för hjärt-
infakt, och på vilket 
sätt? kan man sålla 
fram personer med 
hög risk så att de får 
en förebyggande be-
handling? och finns 
det mer att göra, 
genom speciella ko-
ständringar eller nya läkemedel, för 
dem som bär på riskgenerna?

Det är huvudfrågorna i den forskning 
som bedrivs av professor Olle Melander. 
För denna får han nu Fernströmstiftelsen 
pris för yngre, särskilt lovande och fram-
gångsrika forskare vid Lunds universitet, 
med en prissumma på 100.000 kronor.

Olle Melander har de senaste åren 
ofta förekommit i spalterna i både vanli-
ga media och ansedda vetenskapliga tid-
skrifter. År 2009 hade han tillsammans 
med andra forskare kartlagt nio gener 
som bidrar till tidig hjärtinfarkt. Samma 
år beskrev han nyttan av nya biologiska 
markörer för hjärtinfarkt. Bland dem var 
ett hormon kallat adrenomedullin, som 
fanns i förhöjda värden hos blivande in-
farktpatienter redan 10–12 år före in-
farkten.

2010 beskrev Olle Melander i na-
ture den molekylära mekanism som gör 
att en variant av den s.k. SOrT1-genen 
leder till blodfettsrubbningar och hjärt-
infarkt. Fyndet ledde i sin tur vidare till 
en studie publicerad i tidskriften JAMA 
förra året, som visade att neurotensin – 
ett av kroppens mättnadshormon – ökar 
risken för bl.a. hjärt-kärlsjukdomar.

Olle Melander tror att neurotensin-
spåret skulle kunna förklara varför över-
viktiga personer som lyckats gå ner har 
kvar en ökad risk för hjärtinfarkt. Skälet 
skulle kunna vara att det inte är fettet 
som är den egentliga boven, utan neu-
rotensinet som påverkar blodkärlen hos 
de förut överviktiga personerna.

Den ökade kunskapen om gener och 
biomarkörer kommer förhoppnings-
vis att leda till en bättre behandling av 
hjärt-kärlsjukdomar. 

ingeLa BJÖrCk

 Olle Melander.
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Hallå Markku Rummukainen...

...... professor i klimatologi, som 
forskar om klimatförändringarna 
och deras effekter.

Årets varma sommar, 
är det en försmak av framtiden?
– Ja, att det generellt blir varmare gör att 
det med tiden blir allt vanligare med var-
mare väder och ovanligare med kyligare 
väder. Man har till exempel i en genom-
gång av olika slags temperaturrekord i 
USA sett att antalet nya värmerekord nu 
slår antalet nya köldrekord med 2–1. Det 
inträffar alltså två nya värmerekord för 
varje nytt köldrekord. Under 2000-talet 
kan det förhållandet stiga till flera tiotal 
mot ett.

Finns det fortfarande de som tvivlar 
på människans bidrag till klimatets 
förändring?
 – I den allmänna debatten, på bloggar 
och dylikt kan man läsa en del skeptiska 
inlägg, men det vetenskapliga underla-
get om klimatförändringarna och vår roll 
i sammanhanget är välgrundat. De stora 
dragen har man haft koll på sedan gan-
ska länge, och mer forskning ger oss nu 
allt större och mer nyanserade kunskaper.
 
varför görs då inte mer för att und-
vika framtida katastrofer?
 – Jag tycker att det ändå händer en del 

jämfört med hur det var för bara tio år 
sedan. Klimatanpassningen har kommit 
upp på dagordningen, och olika länder 
har börjat ta fram nationella utsläpps-
banor som successivt kan leda till sto-
ra minskningar. Men visst återstår det 
mycket att göra: vi är redan en bra bit in i 
2000-talet, och snart nalkas vi i verklighe-
ten det som tidigare utgjorde scenarier. 

– Att det inte går snabbare kan bero 
dels på att frågan är stor och komplice-
rad, dels på att människor har svårt att 
ta till sig långsiktiga hot och risker. Det 
gäller särskilt om man inte upplever sig 
ha någon egen möjlighet att påverka si-
tuationen.

Fast något litet kan väl ändå alla 
göra?
 – Ju fler som är med, desto närmare lös-
ningen kommer vi, säger enkel matema-
tik. Har man bra tillgång till kollektivtrafik 
kan man välja den, vet man hur myck-
et olika produkter belastar klimatet kan 
man välja den som är minst klimatpåver-
kande. På egen hand kan man åstadkom-
ma en del. För att komma längre måste 

man sedan påverka opinionen, trycka på 
som väljare och visa de folkvalda att man 
stödjer politiska klimatåtgärder.
 
Är det alls fortfarande möjligt att 
bromsa en förödande uppvärm-
ning?
 – Det finns en hel del studier som vi-
sar att det är både tekniskt och ekono-
miskt möjligt att begränsa den globala 
uppvärmningen till omkring två grader. 
Det är inte någon liten uppvärmning det 
heller, men skulle ändå minska risken för 
allt större klimateffekter. 

– Det gäller dock att inte vänta mycket 
längre med betydligt mer bestämda åt-
gärder. Sedan måste besluten få genom-
slag så att den långsiktiga utvecklingen 
påverkas via t.ex. investeringar, politiska 
beslut och informationsspridning. 

– Väntar man för länge kommer ut-
vecklingen att gå åt ett annat håll. Just 
nu ökar de globala utsläppen, vilket är fel 
väg om temperaturökningen ska begrän-
sas till ett par grader eller ens strax över.

text: ingeLa BJÖrCk
Foto: kennet ruona


