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1947 års 
kvinna

Ovan: Ett tidigt självporträtt (1943) som  Randi 
Fisher gav bort i lysningspresent till sin syster 
Else inför giftermålet med Ingmar Bergman.

Till höger:  En vävd kormatta som 
lånats av  Askersunds församling (1955).

En detaljskiss till teaterridån i Medborgarhuset i Hägersten  (1957).
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När Linda Fagerström var student och 
läste konstvetenskap i Lund fick hon 
lära sig att den svenska konsthisto-
rien saknar kvinnor. Ilskan – när hon 
upptäckte att det är fel – ledde till en 
doktorsavhandling om Randi Fisher, 
en mångfacetterad konstnär och 
spännande kvinna som lämnat många 
avtryck och spår efter sig. Bilder och 
skisser av dessa finns nu samlade i en 
utställning på Skissernas museum.

 
Linda Fagerström doktorerade på Randi 
Fisher 2005, och är den främsta kännaren 
av hennes liv och konstnärskap. Hon kom 
henne på spåren i en magisteruppsats, då 
Linda Fagerström fann att hon deltog i en 
banbrytande konstutställning i svensk mo-
dernism ”Ung konst” i Stockholm 1947, vars 
deltagare i konsthistorien brukar beskrivas 
som ”1947 års män”.

– Men, nu var det bara det – att i den ut-
ställningen deltog även en kvinnlig konst-
när, som kom att få en betydande roll inom 
det svenska konstlivet, men som konsthis-
toriker fram tills nu valt att bortse från, sä-
ger Linda Fagerström.

KviNNAN vAr förStåS Randi Fisher som 
nu återupptäcks med utställningen ”Randi 
Fisher – 1947 års kvinna”. Linda Fagerström 
har varit med och producerat utställningen i 
samarbete med Norrköpings konstmuseum 
där den först sattes upp. När den nu tas över 
av Skissernas museum så är betoningen star-
kare på Randi Fishers offentliga konst, som 
var mycket omfattande. Hur omfattande 

Skissernas museum
”återupptäcker” 
randi Fisher

t
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hela hennes konstnärskap var, hade Lin-
da Fagerström knappt en aning om då 
hon inspirerad av sin upptäckt av den 
bortglömda kvinnan i konsthistorian – 
började leta efter henne under 1990-ta-
lets senare hälft. 

– Jag sökte Randi Fisher förgäves. Till 
slut hittade jag hennes dotter, som be-
rättade att hon dött – bara en månad ti-
digare.

DettA beSKeD minskade inte Linda Fa-
gerströms nyfikenhet utan hon gick vida-
re och hittade – förutom en del helt okän-

da verk   – ett konstnärs- och kvinnoöde 
som kom att inspirera till avhandlingen 
”Randi Fisher – svensk modernist”.

SKiSSerNAS mUSeUm viSAr NU – fram 
till den 15 maj – Randi Fishers produk-
tion i viss kronologisk ordning, från de 
sökande självporträtten från tidigt 40-
tal – till de storslagna glasmålningarna 
i Västerås domkyrka som färdigställdes 
så sent som 1960. 

Här finns också bokomslag till flera 
40-tals författare liksom teateraffischer 
till uppsättningar av Ingmar Bergman 

som hennes syster Else var gift med un-
der tre år på 40-talet. 

Randi Fisher var själv gift två gång-
er, andra gången med Ralph Bergholtz, 
känd glasmålare och skulptör. Ena dot-
tern, Katarina Gill, ärvde Glasverksta-
den efter Bergholtz som gick bort 1988, 
och driver den fortfarande i Arild. 

Under Randi Fishers sista år, (hon dog 
1997, 77 år gammal) som hon för det mes-
ta tillbringade på resande fot, arbetade 
hon då och då tillsammans med Katari-
na i Glasverkstaden.

MaRIa LINdh

Överst till vänster: Teateraffisch 
”Fan ger ett anbud” (1944).
      
Mitten: Lindansare – olja på 
 pannå (1940-tal). 

Till höger: Bokomslag till Ulla 
Isakssons  ”Dödens faster” (1954).

Till vänster: Linda Fagerström 
blev så intresserad av Randi Fisher 
 (fotot i bakgrunden) att det ledde 
till en doktorsavhandling. 
foto: maria lindh

t
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Ur innehåLLet

6 Orealistiskt system från HSv
Högskoleverket rör sig uppe i det blå när det gäller sättet att mäta 
utbildningskvalitet. Det menar Åsa Lindberg-Sand vid LU som slår 
larm om verkets nya mätsystem som riskerar att bra utbildningar 
får orättvisa omdömen.

18 Surr kring forskningsledare
Tre av framtidens forskningsledare finns vid Lunds universitet. 
Dessa har uppmuntrats med bl.a. tio miljoner kronor vardera av 
Stiftelsen för strategisk forskning. Möt Marie Dacke med en pas-
sion för småkryp. Just nu är det humlor som gäller.

21 Klassfrågan går ny vår till mötes
romaner som Svinalängorna och Snabba cash tar upp olika delar 
av det svenska klassamhället, liksom filmer som Darling och Bröl-
lopsfotografen. Historikern Ulrika Holgersson har skrivit en ny bok 
om den moderna synen på klass.   

23 trasiga plack kan orsaka stroke
Läskiga, illaluktande och dessutom farliga om de är trasiga! Det 
handlar om de platta beläggningarna i våra blodkärl som kallas 
plack och som i värsta fall kan orsaka både stroke och hjärtinfarkt. 

25 europa ännu långt efter
Följ med LUM på trendspaning i Bryssel! nu skärps ambitionerna 
inom högre utbildning. Målet med Lissabonfördraget att få upp 
Europa i nivå med USA har inte uppnåtts. Fler ska läsa vidare och 
även studera i andra länder. EU ska bli en ”innovationsunion”.

30 temA Alumn: Dags för USA
Medvetenheten om vikten av kontakt med sina gamla studenter 
ökar överallt inom LU. USA är föregångsland och där samlar man 
nu tidigare lundastudenter som flyttat västerut till alumnträffar 
 under våren. Här har också Lund University Foundation etablerats.

ADreSS: 
LUM, 
Lunds universitet, 
Box 117, 221 00 Lund
Fax: 046-222 47 11, 
Internpost: Hs 31
E-post: LUM@rektor.lu.se
LUM på nätet: 
www.lu.se/lum

ANNONSer:
tomat annonsbyrå, 
www.tomat.se
tel 046-13 74 00/02, 
fax 046-5400150
e-post PC: info@tomat.se
e-post Mac: 
material@tomat.se

PreNUmerAtiONer, 
NOtiSer:
Anställda vid LU 
får LUM gratis. 
Enskilda abonnenter – 190 
kr/10 nr. För prenumeration 
kontakta Eva Andersson: 046-
222 70 10, Eva.Andersson@
rektor.lu.se

ADreSSäNDriNg:
Anställda anmäler ändringar 
till katalogansvariga vid insti-
tutionen (motsv). Övriga skick-
ar ändringsuppgifter till LUM, 
gamla adressrutan bifogas.

trycK: Lenanders Grafiska 
i Kalmar

NäStA LUm: Manusstopp 
8 mars. Utkommer 25 mars.

iSSN: 1653-2295

OmSLAg: Marie Dacke 
med sina forskningshumlor. 
Foto: Gunnar Menander.
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UtbiLDNiNgSUtvärDeriNg. hög-
skoleverkets nya sätt att mäta 
utbildningskvalitet döms ut i en 
ny rapport av Åsa Lindberg-Sand, 
pedagogisk utvecklare vid Lunds 
universitet.

– Jag kommer nog att uppfat-
tas som illojal, men ser det som 
min skyldighet att slå larm. Bra 
utbildningar riskerar att få orättvisa 
omdömen, universitetet riskerar att 
förlora pengar och lärarna riskerar 
att få skulden. 

Åsa Lindberg-Sand är doktor i pedago-
gik och arbetar på Lunds universitets pe-
dagogiska enhet, CED. Bland annat har 
hon arbetat med att utveckla metoder för 
kvalitetsarbete i utbildningen. På senare 
tid har detta handlat mycket om hur man 
kan bedöma studenternas självständiga 
arbeten eller andra examinationsresultat. 
Högskoleverkets nya system, som gäller 
från 2011, handlar också om att granska 
utbildningens resultat. 

– Det kan vara vettigt, men det sak-
nas en helhetssyn i det nya systemet. Det 
kommer både att kosta massor av peng-
ar och mycket möda, utan att ge korrek-
ta och användbara svar, säger Åsa Lind-
berg-Sand.

Hon är inte ensam om att vara kritisk. 

Det har varit många turer fram och till-
baka innan det nya systemet klubbades 
strax före jul – få dagar innan det börja-
de gälla i januari.

LärOSäteNA HAr trots lång väntan på 
beslutet försökt förbereda sig. Åsa Lind-
berg-Sand blev 2009 ledare för ett pro-
jekt där hon tillsammans med studenter 

och fakulteter försökte hitta gemensam-
ma metoder för att utveckla och gran-
ska kvaliteten på prov och bedömning-
ar. Det ”bidde en tumme” (se faktaruta).

– Examinationen hanteras på mycket 
olika sätt och det finns få övergripande 
regler eller riktlinjer. Det är stora skillna-
der både mellan och inom fakulteterna 
t.ex. när det gäller betygsskalor och hur 
man examinerar.

ett ANNAt SKäL till att det var svårt att 
enas i projektgruppen är att examinatio-
nen är extremt decentraliserad. Den har 
av tradition spelat en undanskymd roll 
eftersom den är integrerad i undervis-
ningen inom varje kurs. 

– Mycket ansvar ligger på läraren och 
väldigt lite dokumenteras och arkiveras. 
Den som vill kartlägga hur examinatio-
ner varit upplagda inom ett ämne under 

”bra utbildningar riskerar 
att få orättvisa omdömen”

Hon dömer ut HSVs nya sätt att mäta utbildningskvalitet

     examinationsprojektet
Lunds universitets examinationsprojekt la fram sin slutrapport före jul, strax 
innan HSV beslutade om ett nytt utvärderingssystem. Uppdraget var att ta 
fram en universitetsgemensam metodik för att bedöma examensarbeten. 
Projektgruppen bedömde det som ett omfattande arbete som bara kan gö-
ras på lång sikt. Dock enades man bland annat om att ”examinationens ut-
formning och väsentliga aspekter av studenternas läranderesultat ska doku-
menteras digitalt för att vara tillgängliga som underlag för kvalitetsarbete”.

Hela rapporten: www. lu.se/projektkontoret

t

Åsa Lindberg-Sand arbetar på Lunds universitets pedagogiska enhet. Hon har inte mycket till 
övers för Högskoleverkets nya sätt att mäta utbildningskvalitet. foto: gunnar menander
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några år får ett digert jobb – det hand-
lar om att rota i pärmar på institutioner-
na. I detta digitaliserade tidevarv har vi 
ingen databas där vi samlar tentor och 
tenta resultat. Många lärare är dessutom 
skeptiska till en sådan databas och till att 
examinationer ska ligga till grund för en 
analys. De ser det som ett hot mot de-
ras integritet – det visade examinations-
projektet, säger Åsa Lindberg-Sand, som 
dock är glad över att gruppen kunde enas 
om att man behöver utveckla betygskri-
terier.

Det är KONtrASteN mellan hur det går 
till i verkligheten när studenter exami-
neras, och HSVs föreställningar om hur 
man kan kontrollera utbildningens resul-
tat, som fått Åsa Lindberg-Sand att ta 
bladet från munnen, säger hon. Klyftan 
blev ännu mer tydlig när hon anlitades 
som expert av HSV före jul, för att job-
ba med kriterier i det nya utvärderings-
systemet.

HSVs nya system innebär grovt sett 
tre saker: 

• För det första att externa experter 
granskar studenternas självständiga ar-
beten. De ska bedöma om studenter-
na nått målen för sin examen genom att 
stämma av arbetena mot vissa utvalda 
exa mensmål. 

• För det andra ska varje granskad ut-
bildning själv skriftligt värdera och visa 
hur väl studenterna uppnått utbildning-
ens examensmål, dvs. om de lärt sig det 
som utbildningen syftat till.

• För det tredje får utbildningarna be-
tyg, och de lärosäten vars utbildningar 
kan visa högsta kvalitet får extra pengar. 

för eN UtOmStåeNDe kan detta verka 
rimligt. Men den som är insatt inser att 
Högskoleverket är helt verklighetsfräm-
mande, man rör sig högt uppe i det blå, 
säger Åsa Lindberg-Sand.

Det kommer att bli mycket svårt för 
utbildningarna att redovisa hur väl stu-
denterna når examensmålen. Det beror 
på att prov och bedömningar inte utfor-
mas för att kontrollera de målen utan är 
kopplade till varje kurs.

Det kommer inte bli lätt att hit-
ta underlag som kan visa hur de breda 

och komplicerade examensmålen upp-
nås. För en psykologstudent är t.ex. ett 
av examensmålen att ”visa förmåga till 
ett professionellt förhållningssätt gente-
mot klienter och deras närstående”. Så-
dant är svårt att bedöma och än mer att 
visa dokumenterade resultat på. Förmå-
gan byggs upp genom hela psykologut-
bildningen genom flera kurser. Självvär-
deringarna lär bli omfattande, menar Åsa 
Lindberg-Sand.

meN DettA HAr ALLtSå HSv inte tagit 
hänsyn till, utan framhärdar med ett 
top-down-perspektiv, menar hon. Det 
innebär att utbildningarna, läs lärarna, 
kommer att lägga ner ett stort arbete på 
att försöka hitta och sammanställa stu-
denternas resultat från många olika kur-
ser för att kunna svara på hur väl de mot-
svarar de svårfångade examensmålen, 
säger Åsa Lindberg-Sand.

– Jag blir frustrerad när jag ser att man 
utformat ett system som inte tar någon 
hänsyn till hur lärare i högre utbildning 
arbetar med prov och bedömningar! 

HON är OcKSå UPPrörD över hur stu-
denternas självständiga arbeten ska be-
dömas.

– Inget arbete ska granskas av mer än 
en expert. Denna ska göra en slags kvan-
titativ skattning av hur arbetet stämmer 
med vissa utvalda examensmål. Vi får 
ingen ”second opinion” och ingen sam-
lad diskussion, där man kommer fram 
till vad som kännetecknar helheten i ut-
bildningens examensarbeten.

Det nya kvalitetssystemet är ”ett na-
tionellt fullskaleexperiment”, samman-
fattar Åsa Lindberg-Sand. 

– Men om utvärderingen går ut på att 
mäta något som få kan visa – vad blir 
följden? Att bra utbildningar faller ige-
nom? Att lärarna får skulden? Det är en 
öppen fråga!

LUM får anledning att återkomma 
och följa upp hur det nya systemet tas 
emot.

BRITTa COLLBERG

fOtNOt: Åsa Lindberg-Sands rapport heter: 
”Koloss på lerfötter?” och kan laddas ner på 
CEDs hemsida: www.ced.lu.se

iNDireKtA KOStNADer. ”SUhF-
modellen i verkligheten” heter 
en ny rapport från SUhF, Sveriges 
universitets- och högskoleför-
bund. det är en analys av den 
s.k. fullkostnadsmodellen för att 
redovisa indirekta kostnader som 
införts eller håller på att införas 
på samtliga lärosäten i Sverige. 

rapportförfattare är Lunds universitets 
f.d. ekonomichef Ann-Kristin Mattsson, 
som även är en av arkitekterna bakom 
den omdiskuterade modellen. 

rapporten avser enbart hur modellen 
tillämpats när det gäller forskning. Un-
der 2011 kommer ytterligare en rapport 
som ska visa i vilken grad de externa fi-
nansiärerna bidragit till full kostnads-
täckning i tilldelningen av bidrag 2010.

Kåre Bremer är rektor för Stockholms 
universitet och SUHFs talesperson i frå-
gor om full kostnadstäckning. I förordet 
till rapporten skriver han:

”Det är min förhoppning att rappor-
ten ska övertyga om att det inte finns 
någon gräns mellan forskningsprojek-
tens direkta och indirekta kostnader, att 
de senare på något sätt alltid samman-
hänger med forskningsprojekten, och 
att lärosätenas och externfinansiärernas 
samfinansiering av forskningsprojekten 
bör fokusera på de totala kostnaderna.”

I sammanfattningen konstateras att 
analysen pekar på att lärosätena arbetat 
med att få en effektivare stödverksam-
het, dvs. administration, och att minska 
dess andel av de totala kostnaderna för 
lärosätena. Men att målet inte bör vara 
att sänka de indirekta kostnaderna utan 
hänsyn till kvaliteten på stödverksam-
heten. För lite indirekta kostnader kan 
tyda på att forskare och lärare får för lite 
administrativt stöd och måste göra för 
mycket av jobbet själva, är en slutsats.

rapporten kan hämtas från  SUHFs 
hemsida: www. suhf.se Läs också LUMs 
tidigare artiklar i ämnet (senast i LUM 
10/2010) www.lu.se/lum

  

”Det finns ingen gräns 
mellan direkta och 
indirekta kostnader”
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StUDeNtUtbyte. Lunds universitet 
hade överlägset flest internationel-
la sökande bland svenska lärosäten 
när ansökningstiden gick ut i mitten 
av januari. av de närmare sjutusen 
utomeuropeiska studenter som 
sökte masterkurser i Lund har drygt 
tvåtusen betalat den obligatoriska 
anmälningsavgiften. Men hur 
många som börjar läsa i Lund och 
betalar hela studieavgiften vet man 
först i juni.

helt klart är att vissa masterpro-
gram kommer att få en mer europe-
isk sammansättning studenter än 
tidigare. Och några program måste 
förmodligen läggas ner.

Den 17 januari var sista ansöknings-
dagen till de internationella masterut-
bildningarna på svenska universitet och 
högskolor. Totalt sökte drygt 9.000 in-

ternationella studenter, varav ca 7.000 
utomeuropeiska och alltså avgiftsskyldi-
ga, till Lund. Därmed toppar Lunds uni-
versitet listan över antalet ansökningar i 
landet. På andra plats kom Stockholms 
universitet, med 5.385 internationella och 
2.738 utomeuropeiska ansökningar, dvs. 
ungefär hälften av vad Lunds universi-
tet fick. 

 – Vi förväntade oss en tredjedel av an-
talet sökande jämfört med år 2009, då 
beslutet om att införa avgifter togs. Re-
sultatet visar på drygt en tredjedel så vi 
är nöjda, säger Richard Stenelo, ansvarig 
för den internationella rekryteringen på 
Lunds universitet. 

UNDer Det SeNASte HALvåret har stora 
satsningar gjorts för att profilera Lunds 
universitet och dämpa effekterna av re-
geringens beslut om avgifter för utom-
europeiska studenter. I höstas åkte Lunds 

färre ansökningar 
från utomeuropeiska 
studenter
– men Lund ligger bäst till i landet

StUDeNtUtbyte. Små och stora do-
nationer fortsätter att komma in till 
Lunds universitets nya internatio-
nella stipendiefond – Lund Univer-
sity Global Scholarship Fund. 

Ur denna fond kommer Lunds univer-
sitet att erbjuda stipendier som, helt el-
ler delvis, finansierar studieavgiften för 
utomeuropeiska studenter. För grund-
plåten står Crafoordska stiftelsen som 

Stipendiefond vill slå vakt
om det globala klassrummet

skänkt två miljoner kronor till fonden.
Bakgrunden är att studenter från ut-

omeuropeiska länder från och med hös-
ten 2011 måste betala avgifter för att stu-
dera i Sverige. 

De internationella studenterna bidrar 
till kvaliteten på universitetets masterut-
bildningar. 

– Det är för att kunna behålla detta 
”globala klassrum” och attrahera de mest 
talangfulla och motiverade studenterna 

– oavsett finansiell eller etnisk bakgrund 
– som Lunds universitet startat den glo-
bala stipendiefonden, säger universitetets 
fundraisingchef Ulrika Nilsson.

Fonden gör det möjligt för ett företag 
att knyta nära kontakter med en student 
från exempelvis Kina eller en annan re-
gion i världen, genom att bidra med sti-
pendier. 

– Utländska stipendiater kan prakti-
sera på det svenska företaget, göra case 
studies och i framtiden kanske vara in-
tressanta personer att rekrytera, säger Ul-
rika Nilsson.

Mer info: www.lunduniversity.lu.se/
giving-to-lund

Betydligt färre utomeuropeiska studenter 
har sökt till LU sedan avgifterna infördes, 
men det är ännu för tidigt att säga hur 
många färre som faktiskt börjar studera i 
Lund. foto: mikael risedal
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universitet på turné och deltog i 25 
utbildningsmässor i Kina, Turkiet, 
USA, Indien och Förenade Arabe-
miraten. Något som Richard Stene-
lo tror kan vara ett skäl till att antalet 
förstahandssökande till Lunds uni-
versitet ökat från 47 till 57 procent. 
Och vissa program har dubblat sina 
ansökningar, säger han. 

PrOreKtOr evA åKeSSON är försik-
tigt positiv till siffrorna och tacksam 
för det arbete som lagts ner för att 
universitetet ska behålla de interna-
tionella studenterna. 

– Lunds universitet antog 600 ut-
omeuropeiska internationella stu-
denter förra året. Målet var att vi 
skulle klara att behålla två tredjede-
lar, dvs. få 400 betalande utomeu-
ropeiska studenter till hösten. Vi är 
långt ifrån i mål ännu, men det ser 
bra ut, säger Eva Åkesson. 

Men trots att Lund klarat sig rela-
tivt bra nationellt är det alltså – som 
förväntat – en rejäl nedgång i anta-
let internationella sökande. Jämfört 
med förra året då LU hade drygt 
32.000 sökande har antalet gått ner 
till drygt 9.000, det vill säga en tred-
jedel. 

aNNa KNUTSSON

BRITTa COLLBERG

StUDeNtUtbyte. den kraftiga 
minskningen av antalet interna-
tionella ansökningar var väntad 
och bland universitetets fakulte-
ter tar man siffrorna med ro. 

– Det är klart att det kommer bli ett 
visst bortfall, men det hade vi räk-
nat med, säger LTHs vicerektor Per 
Warfvinge. 

Även om antalet sökande till hös-
tens masterutbildningar var betyd-
ligt färre i år jämfört med tidigare år, 
behöver det inte bli en lika påtaglig 
minskning av antalet antagna inter-
nationella studenter.

– Siffrorna över antalet sökan-
de är egentligen ganska meningslö-
sa eftersom de inte säger något om 
hur många som är behöriga och som 
verkligen har för avsikt att studera 
här, menar Olle Söderman, prodeka-
nus för grundutbildningen vid Na-
turvetenskapliga fakulteten. 

förrA året tog Lunds universitet 
emot drygt 32.000 internationella 
ansökningar. Av dessa antogs dock 

enbart drygt 2.000. Med tanke på att 
utomeuropeiska studenter nu måste 
betala anmälningsavgift kan en jäm-
förelse mellan tidigare års siffror och 
antalet sökande till hösten 2011 ge en 
förvrängd bild av den verkliga situ-
ationen. 

– Man kan anta att de som har 
sökt till höstens masterprogram är 
mer angelägna att verkligen påbörja 
sin utbildning än de som sökt tidi-
gare år, säger Lena Örnberg, utbild-
ningsledare vid Samhällsvetenskap-
liga fakulteten. 

HUrUviDA Det miNSKADe ANtALet 

sökande kommer att få konsekven-
ser i form av färre internationella stu-
denter återstår alltså att se. Först när 
höstens utbildningar drar igång kan 
man säkert veta vilka effekter de in-
förda studieavgifterna får. 

– En jämförelse kan göras först i 
höst när vi de facto vet hur många 
av de sökande som verkligen påbör-
jar sina studier, konstaterar Olle Sö-
derman.

aNNa KNUTSSON

Fakulteterna tar siffrorna med rot

     Populäraste internationella 
     utbildningarna i Lund
Av de tjugo mest populära internationella masterutbildningar-
na i Sverige finns tio vid Lunds universitet. Det är bra spridning 
mellan fakulteterna även om LTH och EHL har flest internatio-
nella sökande. Populärast vid LU är det ettåriga masterprogram-
met International Marketing and Brand Management vid Eko-
nomihögskolan som fick 856 sökande. näst därefter kommer 
det tvärvetenskapliga Master in Development and Manage-
ment (LUMID) med 551 sökande, vilket innebär 14 sökande per 
plats. Flera masterutbildningar har en bra bit mer än hundra för-
stahandssökande, t.ex. masterprogrammet i entreprenörskap, 
hållbarhetsmastern LUMES, masterprogrammet i folkhälsove-
tenskap – Public Health – liksom programmen i mänskliga rät-
tigheter och i trådlös kommunikation. 

     Härifrån kommer 
     de som söker till LU
Totalt har drygt 26.000 internationella studenter sökt till högre 
utbildning i Sverige hösten 2011. Av dessa är drygt 18.000 från 
länder utanför EU och därmed skyldiga att betala avgift från i 
höst. Av dessa har femtusen studenter betalat den obligatoriska 
anmälningsavgiften på 900 kronor. 

Till Lunds universitet har drygt 9.000 internationella studen-
ter sökt, varav närmare 7.000 är utomeuropéer som är skyldiga 
att betala. Av dessa har cirka 2.000 betalt anmälningsavgiften. 

Flest utländska sökande kommer från Tyskland. Utanför EU 
kommer flest sökande från i nämnd ordning Etiopien, Pakistan, 
Kina, Bangladesh, USA, nigeria, Indien, Iran, Turkiet och Ugan-
da.

t t
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Papperslösa flyktingar – en grupp 
utan rättigheter eftersom de befin-
ner sig olagligt i landet. 

Så skulle man kunna se det. Men 
är det så självklart att de inte ska ha 
rätt att ta del av välfärden? 

Nej, menar genusvetaren Maja 
Sager som forskar om avvisnings-
hotade asylsökande som har gått 
under jorden.

För Maja Sager blev engagemanget i 
Asylgruppen i Malmö en vändpunkt. 
Hon hade haft siktet inställt på inter-
nationellt biståndsarbete, gärna i Latin-
amerika, men tvekade: vad skulle hon 
kunna tillföra som inte folk i regionen 
kunde göra bättre själva? I Asylgruppen 
kunde hon, genom opinionsbildning och 
praktiskt stöd, ta sig an globala rättvise-
frågor – fast på hemmaplan. 

Sedan dess har Maja Sager ägnat sina 
akademiska arbeten, från grundnivå till 
doktorsexamen, åt att studera migration, 
bland annat i en magisteruppsats som be-
handlade de papperslösas situation i Spa-
nien.

– I Spanien är de papperslösa många 
fler än i Sverige och också mer integrera-
de i samhället, säger hon. De har rätt att 
gå i skolan, söka sjukvård och får även 
stöd av de spanska fackföreningarna. 
Inte nödvändigtvis för att spanska myn-
digheter är mer generösa än de svenska, 
tror Maja Sager, utan för att det i Spanien 
är mer uppenbart att de papperslösa be-
hövs, som billig arbetskraft framför allt 
inom jordbruk och hushållsarbete. 

meN ASyLSöKANDe SOm HOtAS av utvis-
ning har givetvis svårt att organisera sig 
och arbeta för sina rättigheter.

– Deras möjlighet till kollektiv po-
litisk handling undermineras ständigt 
både praktiskt och symboliskt, säger 
Maja Sager. Antingen avfärdas de som 
kriminella eftersom de tagit sig in i Eu-

ropa på inofficiell väg eller så får de up-
pehållstillstånd av humanitära skäl och 
inte politiska. På så sätt undviks preju-
dikat som skulle kunna innebära att fler 
flyktingar från samma grupp eller geo-
grafiska område också får uppehållstill-
stånd. Resultatet blir en avpolitisering av 
de papperslösas röster.

KAmPANjeN fLyKtiNgAmNeSti 2005 
var ett försök att föra upp de gömda 
asylsökandes frågor på agendan. Den 
organiserades av Kyrkan och olika 
asylrättsgrupper i samband med att Ut-
länningsnämnden skulle läggas ner.

– Tyvärr kom debatten om de apatis-
ka barnen samtidigt. Den debatten var 
ju självklart livsviktig, men gjorde sam-
tidigt att diskussionen försköts från att 
värna om samtliga asylsökandes mänsk-
liga rättigheter till att bli en humanitär 
fråga om specifika barn som for illa, sä-
ger Maja Sager.

Kraven på amnesti ledde till att många 
asylsökande fick uppehållstillstånd. 
Dock endast barnfamiljer. Några av de 
barnlösa flyktingar som Maja Sager inter-
vjuat uppger att de känt sig dubbelt be-
straffade; en kvinna som inte kunde bli 
gravid då hon utsatts för sexuellt våld un-
der Balkankriget fick förutom barnlöshet 

Papperslösa flyktingar 
inte lika osynliga längre

som straff, även avslag på sin asylansökan.
Men trots svårigheter att organisera 

sig som grupp har de papperslösas syn-
lighet som invånare i Sverige förbättrats 
något. Idag har de möjlighet att söka 
sjukvård och organisera sig fackligt i 
Syndikalisterna och även få en del stöd 
av några LO-förbund. I Socialstyrelsens 
regelbundet återkommande Social Rap-
port kan man se att de papperslösa inte är 
lika osynliga längre. I början av 2000-ta-
let nämndes gruppen inte med ett ord. I 
2010 års upplaga ägnas ett eget kapitel åt 
papperslösa som social kategori. 

ett ANNAt, mycket konkret exempel, på 
förbättringar som snart kan bli verklig-
het är det arbete som drivs av kampanjen 
”Ain’t I a Woman” i Göteborg; de arbetar 
för att kvinnofridslagen ska stå över ut-
länningslagen så att en papperslös kvin-
na som utsatts för våldtäkt eller miss-
handel inte ska bli avvisad om hon söker 
vård eller gör en polisanmälan. Deras ar-
bete har resulterat i att Göteborgs kom-
mun nu ger resurser även till kvinnojour-
er som inkluderar papperslösa kvinnor i 
sitt arbete. En liknande förändring är på 
gång i Malmö efter påtryckningar från 
Vänsterpartiet i kommunen. 

TExT & FOTO: ULRIKa OREdSSON

Maja Sager 
forskar om 
avvisnings-
hotade 
asylsökan-
de som har 
gått under 
jorden.
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riSKHANteriNg. – Vi ska elda upp 
två tåg. därefter spränger vi dem, 
säger daniel Nilsson. 

han är biträdande universitets-
lektor vid avdelningen för brand-
teknik och riskhantering på LTh och 
arbetar med ett projekt som ska 
öka säkerheten i tunnelbanor och 
järnvägstunnlar.

Genom projektet, som kallas för Met-
ro, ska tunnlar och andra anläggning-
ar under marken göras säkrare samtidigt 
som själva infrastrukturen skyddas. Da-
niel Nilsson är biträdande projektledare 
och är speciellt inriktad mot den del som 
handlar om utrymning.

PrOjeKtet är treårigt och startade för 
ett år sedan. Budgeten är drygt 14 miljo-
ner kronor och huvudfinansiär är Stor-
stockholms Lokaltrafik, SL. I projektets 
första del tas underlag fram som ska göra 
stationer, tunnlar och tåg säkrare. Nästa 
steg är inriktat på att göra själva utrym-
ningen säker. Totalt ingår sju olika delar 
i projektet (se faktaruta).

I labbet i V-huset på LTH finns just nu 
delar av en tunnelbanevagn uppbyggd, 

där olika typer av experiment och för-
sök utförs. Bland annat finns en avsats 
som resenärerna ska ta sig ner från vid 

utrymning. Konstruktionen liknar i stor 
utsträckning förhållandena i Stockholms 
tunnelbanesystem och flera lärdomar har 
redan hunnit dras.

– Vi har sett att 1,4 meter är alltför 
högt för att äldre människor ska hoppa, 
speciellt när underlaget nedanför består 
av makadam, säger Daniel Nilsson.

ANDrA SAKer som hittills observerats är 
att det tar lång tid att utrymma och att det 
är viktigt att utforma nödutgångar så att 
det tydligt framgår att de är tillgängliga 
och tillåtna att använda. Gruppen har bl.a. 
genomfört utrymningsförsök på ett Ikea-
varuhus och Götatunneln i Göteborg.

– Då såg vi att folk ofta inte använder 
nödutgångarna utan istället ordinarie in- 
och utgångar. Om det till exempel står 
”endast personal” på en dörr så finns det 
en risk att den inte används av kunder 
ens i en utrymningssituation, säger han.

Det bästa sättet att styra folk till att 
använda nödutgångar är att sätta grö-
na blinkande lampor dit man vill få folk 
att gå. Röda eller gula blinkande lampor 
fungerar däremot inte så bra.

PrOjeKtet är tvärveteNSKAPLigt och 
leds av LTH tillsammans med Mälarda-
lens högskola, Sveriges Tekniska Forsk-
ningsinstitut och sju andra organisatio-
ner är också involverade. 

Till sommaren ska ett större försök ge-
nomföras. Då kommer ett riktigt tåg att 
eldas upp i en tunnel, under överinseende 
av forskarna. Därefter sprängs tåget. För-
hoppningen är att forskarna genom för-
söket får bättre kunskap om brand- och 
explosionsrisker.

aNdERS FRICK

     Projektet metro
Projektet Metro syftar till att skydda in-
frastruktur i undermarksanläggningar för 
spårtrafik. I projektet ingår sju olika de-
lar: designbränder, utrymning, integrerat 
brandskydd, brandgaskontroll, extraordi-
nära påfrestningar, räddningsinsatser och 
projektledning. Ett av målen är att även 
äldre och personer med funktionsnedsätt-
ning ska kunna utrymma säkert från tun-
nelbanan.

Forskar för säkrare
järnvägstunnlar

Daniel Nilsson undersöker hur människor be-
ter sig vid brand- och utrymningslarm. Blin-
kande gröna lampor ihop med tydliga skyltar 
är ett effektivt sätt att leda folk rätt. 
foto: anders frick

t

Genom projektet Metro ska tunnlar och andra anläggningar under marken göras säkrare 
samtidigt som själva infrastrukturen skyddas. foto: marchcattle
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LU visar överskott  
på 405 miljoner 
eKONOmi. Lunds universitet visar ett 
överskott på 405 miljoner kronor för 
verksamhetsåret 2010. Överskottet 
fördelar sig med 110  miljoner inom ut-
bildning och 295 miljoner inom forsk-
ning. Universitetet har under senare år 
varit mycket framgångsrikt i konkur-
rensen om anslag och externa medel. 
Intäkterna har därigenom ökat kraftigt 
och uppgår för 2010 till 6,4 miljarder. 
Kostnaderna har inte ökat i samma 
takt eftersom det tar tid att anställa 
professorer, lärare och forskare. Därav 
det stora överskottet inom forskning-
en. Överskottet inom utbildningen för-
klaras med att det råder stor försiktig-
het inom organisationen vilket visar sig 
i många små överskott som samman-
taget blir stort. 

Projekt kartlägger 
studenternas väg 
UtbiLDNiNg. Lunds universitet ska 
bli bättre på att följa studenternas väg 
genom studierna. Det är tanken med 
det nya EU-projektet ”Trackit! – Track-
ing Learners’ and Graduates’ Progres-
sion Paths”.

Tanken med projektet, som initiera-
des av European University Association 
(EUA), är att hitta den bäst lämpade 
metoden för att följa upp studenterna 
under deras studietid.

Genom att kartlägga studenternas 
tid på universitetet och deras väg ut 
på marknaden, hoppas man kunna få 
bättre kunskap om hur kurser och stu-
dentstöd successivt kan förbättras.

Nya bud om 
strategiska planen
StrAtegi. Medicinska fakultetens de-
kan Bo Ahrén lämnar projektledarska-
pet för den strategiska planen. Han er-
sätts av vicerektor Sven Strömqvist som 
nu har uppdraget att förnya den nuva-
rande planen och ge förslag till långsik-
tigt visions- och förändringsarbete.

iNDUStriDeSigN. I takt med att pro-
dukter blir allt mer lika varandra, 
får företagen ta till andra metoder 
för att positionera sig gentemot 
konkurrenterna. Industridesign är 
ett sätt. 

– Numera designas också sådant som 
motorljud, komfortupplevelse och dof-
ter. En produkt upplevs ju med flera sin-
nen. Produkter skapar också känslor. 
Många företag jobbar strategiskt med att 
se till att designen förmedlar de känslor 
och budskap som produkten eller före-
taget vill stå för, berättar Anders Warell, 
som sedan 2008 arbetar som forskare i 
industridesign vid LTH.

Han exemplifierar med fronten på en 
bil som inte sällan påminner om ett katt-
djur, med lamporna som sneda ögon och 
sidolinjerna som breda skuldror. Hos be-
traktaren förmedlas, ofta undermedve-
tet, en känsla av styrka och snabbhet, el-
ler kanske smidighet, beroende på hur de 
olika formelementen ser ut och interage-
rar med varandra. 

Utöver ordet emotionell använder An-
ders Warell ofta gärna begreppen intui-
tiv och interaktiv för att beskriva dagens 
industridesign. 

– En iPad, till exempel, avslöjar inte 

vad den kan göra. Men den är ändå utfor-
mad så att användaren intuitivt vet hur 
man ska använda den. Nu när allt fler 
produkter digitaliseras blir interaktionen 
viktig. Samtidigt blir vi användare allt-
mer skickliga på att avläsa och använda 
ny teknik, anser Anders Warell. 

SAmSPeLet mellan produktens form 
och företagsidentitet är något av Anders 
Warells eget forskningsområde. Men så 
mycket egen forskning hinner han inte 
med numera. Mestadels ägnar han sig åt 
att handleda yngre forskare. Samman-
sättningen av hans doktorandgrupp 
speglar ämnets spännvid och att indu-
stridesign handlar om mer än att desig-
na ”grejer”: 

Exempelvis studerar Elin Olander hur 
man bör designa för handikappade per-
soner, utan att de känner sig utpekade 
eller stigmatiserade. Despina Christo-
foridou forskar om hur design kan för-
stärka en subkulturs identitet med bling 
bling-designen som fallstudie. Två andra 
projekt handlar om design management: 
hur företag ska kunna köpa in design-
tjänster på ett strategiskt sätt, och hur 
designbyråns tjänster faktiskt förstås och 
realiseras av det köpande företaget. 

KRISTINa LINdGäRdE

Läs en längre intervju med Anders Warell på 
www.lth.se/forskning/forskarportraett

 

industridesign 
– ett allt viktigare 
konkurrensmedel

Smarta telefoner och läsplattor är designade 
så att användaren intuitivt ska förstå hur de 
fungerar. foto: shutterstock

Anders Warell, forskare i industridesign.
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– Träna mer, spela mindre match
UNiverSitetSStyreLSeN. – I närings-
livet, liksom i en lagsport, är det 
viktigt att ha rätt person på rätt 
plats och att alla följer ett gemen-
samt regelverk. Vi borde också 
ägna mer tid åt att tänka efter och 
analysera innan vi handlar, alltså 
träna mer och spela mindre match.

Det säger Lars Ljungälv, som sedan 2007 
är chef för Swedbank, Södra regionen. 
Sedan våren 2010 är han också ledamot 
i universitetsstyrelsen. Han tycker det är 
stimulerande att följa universitetet med 
nya ögon, efter flera års erfarenhet i nä-
ringslivet.

– Som gammal lundastudent vill jag 
gärna bidra till att utveckla universite-
tet och universitetets roll i samhället. Jag 
minns min egen studenttid på Ekonomi-
högskolan vid Lunds universitet med 
glädje. Och hade jag inte fått jobb di-
rekt, är det mycket möjligt att jag hade 
stannat kvar för att forska. Det är spän-
nande med gränslandet mellan akademi 
och näringsliv. 

LArS LjUNgäLv tycker att det är själv-
klart att universitetet behöver ett väl-
utvecklat innovationssystem, som kan 
fungera som en länk mellan närings livets 
investerare och forskarnas idéer. 

– Man kan ha olika åsikter om hur 
innovationssystemet ska se ut, men vad 

Lars Ljungälv är väl insatt. Han är 
även vice ordförande och har varit ordi-
narie ordförande i Lunds universitets ut-
vecklingsbolag som syftar till att hjälpa 
universitetets forskare att få ut sina forsk-
ningsresultat och idéer på marknaden.

reDAN tiDigt intresserade Lars Ljungälv 
sig för ekonomi och hade sommarjobb på 
banken hemma i Höör. Sommarjobbet 
ledde till extrajobb under universitetsstu-
dierna och när han hade ett år kvar fick 
han jobbet som chef för Färs & Frosta 
Sparbanks kontor i Höör. Därefter följde 
olika chefspositioner inom banken och 
1999 blev han, som en av landets yngsta, 
VD i Färs & Frosta Sparbank. 

När han var yngre var han en lovan-
de ishockeyspelare i Tyringe. Hockeyn 
har han lagt på hyllan, men fortfarande 
sportar han mycket, nu i form av tennis, 
skidor och golf.

TExT & FOTO: LINda VIBERG

      Lars Ljungälv
Bor i Bjärred med fru och två döttrar
Har även följande styrelseuppdrag:
Vice ordförande, LUIS
Ledamot i Bergendahls Food AB
Ordförande i Malmöhus Invest AB
Ordförande i Swedbank S.A, Luxemburg
Ledamot i Swedbank Juristbyrå
Ledamot i rosengård Invest 

UniversitetsstyreLsen | LArS LJUnGÄLV

t

man än tycker så måste universitetet dra 
till sig kapital för att viktig forskning ska 
kunna komma samhället till del. Här 
tror jag att vi har en betydande potential 
som vi behöver utveckla ytterligare inom 
Lunds universitet. Universitetets kreati-
va miljöer ska leda till såväl företagande 
som nobelpris.

Lars Ljungälv är chef för Swedbank,  Södra 
 regionen, samt ledamot i universitetsstyrel-
sen. 

iNNOvAtiON. Lund är först i landet med 
”Innovation Officer” – ett samverkans-
program mellan Lunds universitets diabe-
tescenter och universitetets innovations-
system, LUIS. Programmet har fått 9,5 
miljoner av Tillväxtverket vilket löser finan-
sieringen för de närmaste tre åren. Syftet 
är att förkorta tiden mellan forskningsre-
sultaten och nya innovationer.  

– Programmet ska göra det lättare för 
oss forskare att komma till konkret nytta, 
både för samhället och för personer med 
diabetes, säger Erik renström, professor i 
experimentell endokrinologi.

Finansieringen från Tillväxtverket inne-
bär att en projektledare med kommersi-
ell bakgrund från läkemedelsindustrin, nu 
på heltid arbetar med diabetesforskarna. 

Utvecklingstiderna inom life science-pro-
jekt är ofta över tio år och myndigheternas 
krav är stora, konstaterar innovationsdirek-
tör Ashkan Pouya.

– Detta skapar stor osäkerhet och hög 
risk för forskare som vill kommersialise-
ra sina resultat. Här behövs stöd och pro-
grammet startade just för att fylla detta 
behov, säger han. 

 

miljoner ska korta processen från labbet till patienten
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miKrObiOLOgi. Idag görs bioetanol 
främst från sockerarten glukos. Om 
man också kan hitta bra sätt att 
göra etanol från xylos, som finns 
bl.a. i halm, sälg och andra snabb-
växande arter, så kan etanolpro-
duktionen öka kraftigt. En forskare 
i teknisk mikrobiologi är på god väg 
med detta.

Forskaren är Nadia Skorupa Parach-
in och hemligheten med hennes teknik 
är enzymer som hon vaskat fram ur den 
egna trädgårdsjorden. Lyckas man göra 
etanol från xylos så kan etanolproduktio-
nen öka med mer än tjugo procent – till 
gagn för billigare miljövänligt bränsle.

etANOL tiLLverKAS genom jäsning av 
socker från växtmaterial. Idag används 
inte sockerarten xylos, trots att det är den 
näst vanligaste sockerarten i naturen. För 
att lyckas med xylos krävs bra och snabba 
enzymer som kan få jästen att vilja ta sig 
an också den mindre aptitliga xylosen. 

Nadia Skorupa Parachin har nu tes-
tat sina enzymer och enligt de första re-
sultaten binder hennes enzymer xylosen 
mer effektivt jämfört med dem som hit-
tills testats.

– För att kolhydrater i skog, växter och 
avfallsprodukter ska kunna jäsa till eta-
nol krävs enzymer i jästen som ”äter upp” 
sockret och omvandlar det till etanol. 
Om man nöjer sig med att bara tillvara-
ta glukosen räcker det med vanlig bageri-
jäst. Men om också xylosen ska bli etanol 
behöver jästen ändras genetiskt, förkla-
rar hon, som nyligen patenterat sina ny-
upptäckta enzymer.

Nadia Skorupa Parachin började med 
att plocka ut DNA från ett jordprov, var-
på hon klippte ner det i små bitar. Efter 
hand byggde hon upp ett DNA-biblio-
tek. Därefter identifierade hon vilka ge-
ner som via sina motsvarande enzymer 
var bra på att trigga igång xylos-tillväxt. 

Att Nadia Skorupa Parachin valde 
jord beror helt enkelt på att jordens hu-
mus är den mest artrika livsformen på 
jorden.

– Ett gram jord innehåller tio miljar-
der bakterier! Enzymer och andra prote-
iner finns i nästan obegränsat antal och 
kan nästan se ut hur som helst. Jordpro-
vet hämtade jag från en trädgård i Höör, 
men det går bra med vilken jord som 
helst, framhåller hon.

ANLeDNiNgeN tiLL att inga forskare ti-
digare har plockat fram nya enzymer för 
xylos på det här sättet är helt enkelt att 
det inte är speciellt lätt. Marie Gorwa-
Grauslund, som är Nadia Skorupa Pa-
rachins handledare, var den som först 
fick upp ögonen för att denna genteknik 
skulle kunna fungera i i just detta sam-
manhang. Tekniken, som kallas meta-
genomik, har ursprungligen använts för 

mer renodlat naturvetenskapliga till-
lämpningar.

– Så det allra mest intressanta är 
egentligen metoden i sig. Vi har tänkt 
helt nytt här, faktiskt. Det har tagit fle-
ra månader att utveckla metoden för det 
här användningsområdet, berättar Ma-
rie Gorwa-Grauslund.

LUNDAfOrSKArNA SKA NU också passa 
på och använda sin modifierade metano-
genom-teknik för andra tillämpningar. 
Exempelvis för att ta fram enzymer som 
kan samverka med mikroorganismer 
som klarar av svåra produktionsförhål-
landen, såsom kraftig värme och höga sy-
rakoncentrationer.

– Tåliga mikroorganismer är jättevik-
tiga för att biologisk framställning ska 
bli ekonomiskt lönsam, poängterar Ma-
rie Gorwa-Grauslund.

Nadia Skorupa Parachin har nu åkt till-
baka till sitt hemland Brasilien. Men två 
eller tre andra unga forskare kommer att 
arbeta vidare med tekniken. Senare i vår 
har man hunnit utvärdera de nyvunna en-
zymerna lite bättre.

– Det finns fortfarande flera pusselbi-
tar som måste lösas om framställning av 
etanol från xylos ska bli ekonomiskt lön-
sam. Hastigheten måste förbättras. Men 
förhoppningsvis kan vår metod på sikt 
bidra till en effektivare bioetanolproduk-
tion, säger Marie Gorwa-Grauslund.

KRISTINa LINdGäRdE

     enzym och xylos
Enzym: Protein som sätter i gång eller på-
skyndar en viss kemisk reaktion utan att 
själv förbrukas under reaktionen.

xylos: Kallas även träsocker, och är särskilt 
vanlig i halm, salix och sockerrörsavfall. 
Lignocellulosa, som är huvudingrediensen 
i träd, gräs och andra växter, består till 30–
40 procent av xylos.

Enzymer från trädgårdskompost 
kan ge mer bioetanol

t

Nadia Skorupa Parachin, forskare i teknisk 
mikrobiologi, har kommit på ett sätt att öka 
etanolproduktionen.
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LOKALer. Studenterna på Medicin-
ska fakulteten får snart nya bättre 
studie- och uppehållsutrymmen 
genom en ombyggnad av delar av 
BMC. de delar som berörs är de som 
vetter åt Sölvegatan: I-huset, recep-
tionen och Olles Fik med kringlig-
gande lokaler.

– I-huset är en gammal laboratoriebygg-
nad som blivit onödig när fakulteten fått 
moderna labblokaler i de nya delarna av 
BMC. Den har därför stått tom i ett 
par år, förklarar lokalplaneraren Joanna 
Oberda på LU Byggnad.

Det NyA StUDeNtceNtret i I-huset kom-
mer enligt dagens planer att rymma ut-
bildningslokaler, pentry, uppehållsrum 
och Medicinska Föreningens expedi-
tion på bottenplanet, samt servicedesk, 
bibliotek, studierum, uppehållsytor och 
läsesal en trappa upp. Fakultetens in-
ternationella avdelning ska flytta in på 
bottenvåningen, där receptionen också 

får en större yta. På de två högsta våning-
arna blir det nya kontorslokaler.

Bredvid BMCs entré mot Sölvegatan 
tillkommer en glasad utbyggnad. Den 
ska fungera bland annat som ”vänt- och 
pausrum” i samband med föreläsningar i 
de två föreläsningssalarna GK-salen och 
Grubbsalen.

Olles Fik är namnet på serveringen 
i den del av BMC som binder samman 
de äldre byggnaderna åt Sölvegatan till, 
och de nyare byggnaderna på sjukhus-
sidan av komplexet. Även denna serve-
ring ska få en uppfräschning. Här blir 
det en avskärmad restaurangdel på det 
nedre planet och en kafédel på det övre 

bättre lokaler 
för studenter 
på bmc

planet. Restaurangen ska bli mer öppen 
mot innergården och få en glasad till-
byggnad, vars takterrass blir tillgänglig 
från kaféet. Förhoppningen är att serve-
ringen i framtiden ska kunna locka fler 
gäster än bara forskare och studenter på 
BMC, och på så sätt bli en del av hela LUs 
campusutveckling.

OmbyggNADeN StArtADe i slutet av hös-
ten. Studentcentrum ska bli klart i au-
gusti, ombyggnaden av Olles Fik blir klar 
under hösten och de nya kontorslokaler-
na blir inflyttningsklara nästa årsskifte. 

INGELa BJÖRCK

meDiciNHiStOriA. När man på 
60-talet inte längre behövde skicka 
patienter på röntgen från södra till 
norra sjukhuset stängdes Valvet vid 
allhelgona Kyrkogata. Om knappt 
ett år öppnar det igen, med ett helt 
annat syfte. Lagom till nästa jul åter-
upprättas Medicinhistoriska museet 
i den klassiska Lundabyggnaden. 

För fem år sedan avvecklades Lunds med-
icinhistoriska museum av besparingsskäl. 

Från lokalerna på S:t Larsområdet packa-
des samlingarna ner och magasinerades. 
Sedan dess har bara en liten del kunnat vi-
sas i Blockets entréhall. Men nu återupp-
rättas museet på nytt och renoveringen 
av den nya, tre meter breda och 130 me-
ter långa, lokalen i Valvet är i full gång. 

Genom ny teknik och historiska fö-
remål ska besökarna få en ökad förstå-
else för hur den mänskliga kroppen och 
den medicinska tekniken fungerar. Med 
hjälp av knappar och simulatorer kom-

Medicinhistoriska museet får nytt liv
mer besökarna bland annat kunna upp-
leva hur det är att sticka, borra och skära 
i en patient. Den kommande basutställ-
ningen kommer att ha sju olika stationer 
som var och en handlar om olika delar 
av människokroppen. Bakom projektet 
står Sydsvenska medicinhistoriska säll-
skapet, som tillsammans med Kulturen 
på uppdrag av Region Skåne ska svara för 
det nya museet.
Se vidare Gästkrönikan av Berndt Ehinger på 
sidan 41.

Olles fik på BMC får ny skepnad. ill: fojab
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PeDAgOgiK. Kan man vara en excel-
lent forskare och en excellent peda-
gog samtidigt? Och på ett excellent 
sätt se till att ens kunskaper kom-
mer till nytta i övriga samhället? 
Eller behöver man specialisera sig?

Sådana frågor har lärare och 
studenter diskuterat inom universi-
tetets områden den senaste tiden. 
Just nu läggs sista handen vid den 
självreflektion som alla områden 
ska göra kring den utbildning de 
erbjuder. det är en del av EQ11 – 
Lunds universitets särskilda projekt 
för att utveckla undervisningen och 
främja en universitetsgemensam 
pedagogisk kultur.

I början av februari samlades represen-
tanter för områdena, både lärare och 
studenter, till möte på Designcentrum. 
EQ11s projektledare, professor Stefan 
Lindgren, svarade på frågor om den själv-
reflektion som ska lämnas in 31 mars. 

EQ11 fokuserar på fakultetsnivån. Det 
är områdena som engageras och ska enas 
om vad de tycker är god utbildning och 
undervisning, genom att svara på frågor 
som t.ex. i vilken utsträckning studen-
terna förbereds för arbetslivet och om lä-
rarna uppmuntras till pedagogisk kun-
skapsutveckling. 

SjäLvrefLeKtiONeN SKA görAS i nära 
samarbete med lärare och studenter. 
Tanken är att det ska skapas pedagogis-
ka nätverk som kan fortleva efter pro-
jektet.

Områdena har gått tillväga på lite 
olika sätt. Vissa har låtit diskussionerna 
börja ute på institutionerna. Andra har 
låtit mindre grupper på fakultetsnivå ta 
fram ett utkast till självreflektion, som 

Hur gör vi och vad vill vi 
med undervisningen?

Självreflektion inom ramen för EQ11:

– EQ11 är ett stort, bra och viktigt projekt. Det har funnits ett behov av att utveckla utbild-
ningen, sa representanter för Naturvetarkåren, fr v Christopher Duriets, Paul Birch och Johan 
Svantesson Sjöberg.

– Fler hade engagerat sig i EQ11 om man 
samlat alla områden till möte i ett tidigt ske-
de och spånat fram olika sätt att öka delak-
tigheten, menade Helene Lahti Edmark från 
Socialhögskolan. Nu riskerar det tyvärr att bli 
mycket top-down.

EQ11s projektledare, professor Stefan Lind-
gren, svarade på frågor om den självreflek-
tion som ska lämnas in 31 mars.
   – Syftet är att frågorna ska väcka diskus-
sion. Det intressanta är de samtal ni har 
kring de olika begreppen. 
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PeDAgOgiK. – Lägg in dina peda-
gogiska arbeten i universitetets 
gemensamma publikationsdatabas! 
det kan hjälpa andra, men också 
vara en merit i din egen karriär, sä-
ger Lena Landgren med hälsning till 
lärarna vid Lunds universitet. 

Lena Landgren är pedagogisk utveck-
lare på Biblioteksdirektionen. Hon har 
samlat in de mer än 400 konferensbidrag 
och sammanfattningar av högskolepeda-
gogiskt utvecklingsarbete som LUs lärare 
producerat de senaste fem åren. De finns 
nu lätt åtkomliga i Lunds universitets pu-
blikationsdatabas, LUP. 

sedan lärare och studenter får ha syn-
punkter på.

Det finns en utbredd trötthet när det 
gäller utvärderingar och kvalitetssäk-
ring. Trots det har EQ11 lett till bra, en-
gagerade diskussioner, enligt flera mötes-
deltagare på Designcentrum.

Och det är, menar man, för att EQ11 
inte är ett kontrollerande projekt, ing-
en utvärdering. Syftet är att driva ut-
vecklingen framåt. Varje område ska i 
dialog med lärare och studenter ringa 
in exempelvis några goda utbildnings-
miljöer men också sådana där man har 
problem. Prorektor Eva Åkesson har ut-
lovat extra anslag till utvecklingspro-
jekt framöver.

UrSPrUNgLigeN KOmmer förSLAget 

till EQ11 från studenterna. De tyckte det 
var lämpligt att efter forskningsutvärde-
ringen RQ08 göra motsvarande genom-
lysning av utbildningen. Liknande pro-
jekt pågår också i Göteborg och Uppsala 
och Lunds universitet samarbetar med 
dessa.

Områdena har ett omfattande fråge-
batteri till hjälp i självreflektionen.

– Samtliga frågor är inte relevanta för 

dela med dig av dina pedagogiska arbeten!

alla områden. Syftet är att de ska väcka 
diskussion. Det intressanta är de samtal 
ni har kring de olika begreppen. Vi behö-
ver få ett gemensamt språk för att tala om 
undervisning, menade Stefan Lindgren.

– Våra studenter har tyckt att vissa frå-
gor är ganska ledande, berättade Naoko 
Tojo, lektor på Internationella miljöinsti-
tutet. Hon är redaktör för den självreflek-
tion som ska lämnas gemensamt av uni-
versitetets särskilda områden, USV. 

– Vad vill ni uppnå? undrade Naoko 
Tojo.

– Vi vill inte styra era svar, svarade Ste-
fan Lindgren. 

– Det är viktigt att ni svarar ärligt. 
Frågorna är ställda så här för att se om 
det finns en skillnad mellan vad ni vill 
och vad ni gör. Tycker ni att undervis-
ningen borde ha mer kontakt med ar-
betslivet men ni inte jobbar så i dag, är 
det värdefullt att berätta. Ert svar blir ju 
en viljeyttring, en önskan att utvecklas 
åt ett visst håll. Eller inte – man kan för-
stås också tycka att universitetet ska vara 
en egen, mer avgränsad värld, sa Stefan 
Lindgren. 

Begrepp som ”innovation”, ”mana-
gement” och ”forskningsbaserad utbild-

ning” har väckt diskussioner och tolkats 
olika av områdena, framgick av mötet. 
Det behöver inte vara fel, diskussionen är 
värdefull, tyckte Stefan Lindgren. 

Att självreflektionen ska skrivas eller 
översättas till engelska upplevdes som 
en komplikation, inte minst på grund av 
tidsbrist. 

– Vi lever i en globaliserad värld. Det 
vi får fram ska delas med andra och får 
inte vara en lokal angelägenhet, sa Ste-
fan Lindgren.

Det är OcKSå för att sätta in undervis-
ningen i ett internationellt perspektiv 
som EQ11 bjudit in ”kritiska vänner” att 
komma med synpunkter. Dessa interna-
tionella rådgivare är experter inte bara på 
forskning och undervisning, utan också 
på innovation/samverkan och ledarskap. 
De flesta är utvalda på förslag från områ-
dena. Under våren ska de läsa självreflek-
tionerna och en del andra dokument t.ex. 
ett urval av examensarbeten. De kommer 
till Lund en vecka i maj för att möta lä-
rare och studenter.

BRITTa COLLBERG

Mer info på EQ11s hemsida: www.lu.se/EQ11

Det gör det lättare för universitetets 
lärare att lära av varandras pedagogiska 
erfarenheter. 

– Men alla har inte varit självklart in-
tresserade av att lagra den här typen av 
arbeten i databasen. Det är forskningen 
man vill göra tillgänglig i första hand, sä-
ger Lena Landgren.

Men precis som när det gäller popu-
lärvetenskapliga texter i LUP så kom-
mer även de pedagogiska alstren inom 
kort samlas under en särskild rubrik och 
inte blandas med forskningstitlarna. Vill 
man skriva ut sitt CV utan de pedago-
giska och populärvetenskapliga arbete-
na går det alltså utmärkt.

Insamlingen har Lena Landgren gjort 
på uppdrag av universitetets pedagogis-
ka utvecklingsprojekt EQ11. Hon och en 
kollega har nu fått ett nytt uppdrag av 
EQ11 – att analysera materialets inne-
håll.

– Det är nästan uteslutande konfe-
rensbidrag, nästan inga vetenskapliga 
artiklar. Frågan är varför – som är van-
ligt med forskning – man inte går vi-
dare med ett konferenspaper och skri-
ver en hel artikel? Det är sådant vi ska 
fundera på och utreda vidare, säger Lena 
Landgren.

BRITTa COLLBERG
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humlor är perfekta – man köper dem i en papplåda som 
kommer med posten och de är lätta att hålla inne på 
labbet, tycker Marie dacke. foto: gunnar menander

av arton unga framtida forskningsledare finns tre av dem i Lund. 
 Åtminstone enligt Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, som valt 
ut dem bland 160 sökande. de utvalda får tio miljoner kronor var-
dera i forskningsbidrag, och en ledarskapsutbildning som ska skapa 
förutsättningar för att leda framtida forskning.

Läs om de tre lundaforskarna Johan Malmström, Johan Mauritsson 
och Marie dacke. 

FraMtidens 
ForskningsLedare
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Marie dacke är forskaren som kan 
övertala planetariet i Johannesburg 
att härbärgera 50 dyngbaggar med 
tillhörande dynga. hon drar sig inte 
heller för att imitera spindlarnas 
uppvaktningsdans i SVTs natur-
program. Och nu har hon fått en 
flygande start för sina studier på 
humlor.

Hon är i Indien när hon får ett samtal 
från Sverige. Linjen är mycket dålig och 
hon hör bara ordet ”glädjande”. Hon 
hänger ut genom fönstret för att få bätt-
re mottagning. Till slut förstår hon: hon 
är en av dem som fått utmärkelsen Fram-
tidens Forskningsledare.

– Det hade varit en nervös väntan på 
beskedet, berättar Marie Dacke, forskar-
assistent vid Biologiska institutionen, 
Lunds universitet. 

Hennes ledarkvaliteter märks direkt. 
Hon känns närvarande och fokuserad 
och hon utstrålar positiv energi. Glädje i 
det man gör är viktigt för Marie Dacke, 
och ett av hennes mål är att få dela med 
sig av glädjen. 

– Jag vill intressera fler för det som jag 
själv tycker är intressant. Jag vill få andra 
att bli fascinerade och exempelvis tänka 
att flugan man just skulle slå ihjäl fak-
tiskt kan göra häftiga saker.

HäftigA SAKer får hon nu visa på Lunds 
universitets biologishow. Som ledare för 
showen har hon fyllt den med upplevel-
ser med hjälp av multimedia. Där får hon 
nu utlopp för både sin fantasi och sitt in-
tresse för tekniska prylar samtidigt som 
publiken låter sig fascineras. Popularisera 
och visualisera naturvetenskap gör hon 
även som biologisk expert i Kunskaps-
kanalens program Studio natur. 

– Vi är tre experter som svarar på tit-
tarfrågor och demonstrerar djurens bete-

enden i olika experiment. En gång dan-
sade jag spindlarnas uppvaktningsdans!

Spindlarnas dans blev hon intresserad 
av när hon gjorde sitt examensarbete för 
Dan Nilsson i Syngruppen i Lund. Hon 
skulle studera hur spindlar navigerar.

– Det var lite jobbigt, minns Marie 
Dacke, spindlar är nervösa djur och de 
blev så lätt störda. 

exAmeNSArbetet blev dock så lyckat att 
det gav henne en artikel i den prestige-
fyllda tidskriften Nature. En andra ar-
tikel i Nature följde snabbt när hennes 
intresse för hur smådjur hittar rätt väg 
förde henne till Sydafrika. Där studera-
de hon hur de nattaktiva sydafrikanska 
dyngbaggarna navigerar efter polariserat 
ljus från månen.

– Dyngbaggarna är lugna och trevli-
ga djur att arbeta med så jag fortsatte att 
arbeta med dem under hela min dokto-
randtid.

efter DiSPUtAtiONeN, när Marie Dacke 
skulle iväg på en post doc, ville hon dock 
prova på att arbeta med andra djur och 
andra frågeställningar. Därför tog hon 
med hela familjen till Australien för att 
studera bin. Under vistelsen lärde hon sig 
allt om hur man tränar dessa insekter och 
hur man filmar dem med höghastighets-
kameror. När hon åkte hem visste hon 
att hon ville fortsätta studera både navi-
gering och flygkontroll hos flygande in-
sekter. 

Idag studerar Marie Dacke bland an-
nat hur humlor och getingar kan navi-
gera i luften utan att krocka med saker. 

– Humlor är perfekta – man köper 
dem i en papplåda som kommer med 
posten, de är lätta att hålla inne på labbet 
och de är inte så känsliga för störningar 
som spindlarna. Getingarna däremot får 
vi studera i fält.

Biologisk expert med intresse för småkryp

t
Marie Dacke är biologisk expert i Kunskaps-
kanalens program Studio natur. 

Marie Dacke har studerat hur de nattak-
tiva sydafrikanska dyngbaggarna (nedan)
navigerar. Ovan utför hon studier på pla-
netariet i Johannesburg, där hon flyttade 
in med 50 baggar och massor av dynga!
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Denna forskning ingår i ett spän-
nande samarbete med ingenjörsinrikta-
de forskare i Indien. På sikt är målet att 
skapa små flygande robotar som ska kun-
na ersätta paketbilar i våra hårt trafike-
rade storstäder. 

– Det lär nog dröja många år innan 
det blir verklighet, tror Marie Dacke.

Andra, oväntade upptäckter som rör 
dyngbaggarna i Sydafrika är däremot på 
gång redan nu.

– Vi var helt säkra på att dyngbaggar-
na behövde månljus för att navigera, det 
hade vi visat redan 2003, berättar hon. 
Men så – när vi nu testade igen – kun-

Immunteknologen Johan Malm-
ström och atomfysikern Johan Mau-
ritsson blev glatt överraskade av 
utmärkelsen till Framtidens Forsk-
ningsledare och ska nu utvidga sina 
forskargrupper.

Johan Malmström forskar kring den rätt 
så vanliga bakterien ”Streptococcus 
pyogenes” som i normala fall ger hals-
fluss.

– För det mesta är bakterien ofarlig, 
men ibland kan den orsaka allvarliga sjuk-
domar som till exempel blodförgiftning 
och vi vill ha svar på varför så att vi kan 
hjälpa till att ta fram läkemedel som häm-
mar den utvecklingen, säger han.

Johan Malmström har precis etablerat 
sin forskargrupp och är nu glad över möj-
ligheten att kunna rekrytera fler forskare. 

Han vill också bredda sin forskning över 
fakultetsgränserna.

– Att jobba tvärvetenskapligt är viktigt. 
Framgången står och faller med att man 
jobbar med andra kompetensområden än 
sina egna, säger han.

Atomfysikern Johan Mauritsson sysslar 
med grundforskning, vilket han menar är 

Lovande forskningsledare 
ska utvidga sina forskargrupper

t

ovanligt när det gäller utmärkelser av det 
här slaget.

– Det kanske beror på att vi håller på 
med ett nytt ämne som är hett och vi har 
redan fått fram spännande resultat. Just 
nu rider vi på en framgångsvåg och har 
fått in flera bidrag och utmärkelser.

Johan Mauritsson och hans grupp fors-
kar kring korta ljuspulser och hur dessa 
kan användas till att studera elektroner. 

– Vi vill se elektronernas rörelse, mäta 
dem och gärna försöka styra dem, säger 
han. 

MaRIE WhITE

Immuntekno-
logen Johan 
Malmström 
– en av fram-
tidens forsk-
ningsledare.

Atomfysikern 
 Johan Maurits-
son – en av 
fram tidens 
forsknings-
ledare.

de baggarna plötsligt navigera helt rakt 
även i mörker! 

Skillnaden visade sig vara att denna 
natt syntes Vintergatan som ett vitt ly-
sande band över himlen. Bekräftelsen på 
att dyngbaggarna faktiskt kan navigera 
med hjälp av Vintergatan fick de genom 
att göra försök i planetariet i Johannes-
burg. 

– På planetariet var alla fantastiskt 
tillmötesgående. De gjorde plats för vår 
stora försöksuppställning och vi fick flyt-
ta in med 50 baggar och massor av dynga. 
Föreställ dig hur det luktade den veck-
an vi var där! 

Ett fullspäckat arbetsliv med spän-
nande forskning, många resdagar, sho-
wer och tv-inspelningar. En fritid med 
husrenoveringar och umgänge med man 
och två barn. Hur hinner och orkar hon?

– Jag sitter aldrig ner, säger Marie 
Dacke med ett skratt. När jag tycker det 
jag gör är roligt ger det mig mer energi. 
En man som inte jobbar heltid är dock en 
förutsättning för att hinna med så myck-
et. Ett stort tack till honom.

tAcKSAm är HON även för de tio miljo-
ner kronor som följer med utmärkelsen 
från SSF. Nu kan hon fortsätta att bygga 
upp sin egen forskargrupp och forska på 
det hon tycker är roligt. 

– Jag blev jätteglad för utmärkelsen för 
det innebär att jag kan vara kvar i Lund, 
säger Marie Dacke.

PIa ROMaRE

”På sikt är målet att skapa små flygande 
robotar som ska kunna ersätta paketbilar 
i våra hårt trafikerade storstäder.” 
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historikern Ulrika holgersson har 
varit fascinerad av klassfrågor så 
länge hon kan minnas. Som liten 
flicka lekte hon rollekar där hon 
själv var omväxlande piga och fin 
dam, och som vuxen har hon sut-
tit klistrad framför ”herrskap och 
tjänstefolk” och andra kostymdra-
mer från BBC. Nu har hon just skri-
vit en bok om den moderna synen 
på begreppet klass.

Klass förekom på 1970-talet i demonstra-
tioner och brandtal. Unga människor 
från arbetarklassen kunde skryta med 
sina rötter, medan de som var från med-
el- eller överklass snarare försökte dölja 
sin härkomst.

Efter vänstervågen försvann begrep-
pet klass från den politiska agendan. Ny-
liberalism och borgerligt uppsving sat-
te de individuella projekten i fokus, och 
ingen ville längre se sig som del av ett kol-
lektiv. Men nu är klassperspektivet till-
baka, om än i en ny form.

– Romaner som Svinalängorna och 
Snabba cash berättar om olika delar av 
det svenska klassamhället. Det gör ock-
så filmer som Darling och Bröllopsfoto-
grafen. Och på kultursidorna har vi haft 
heta debatter om klassmarkörer som 
märkesväskor och teppanyakihällar, sä-
ger Ulrika Holgersson.

Skillnaden är att klassbegreppet nu i 
regel har breddats. Ulrika Holgerssons 
bok heter t.ex. ”Klass – feministiska och 
kulturanalytiska perspektiv” för att mar-
kera att det inte längre bara är det ekono-
miska perspektivet som gäller. 

– Det gamla marxistiska klassbegrep-

nya perspektiv 
på kLass

t

Ulrika Holgersson studerar svenska hembiträdes-
filmer på 1930- och 40-talen ur klassperspektiv.  

foto: ingela björck
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pet hade den manlige industriarbetaren 
som centralfigur. Kvinnorna syntes näs-
tan inte alls. Hembiträden till exempel 
kunde slita hur mycket som helst men an-
sågs i strikt marxistisk mening ändå inte 
tillhöra arbetarklassen, eftersom deras ar-
bete inte räknades som produktivt. Gifta, 
hemarbetande kvinnor hade heller ingen 
egen klasstillhörighet utan klassades ef-
ter sina män, berättar Ulrika Holgersson.

Hon anser inte att en klasstillhörig-
het avgörs bara av ens ställning i pro-
duktionssystemet, utan snarare skapas 
genom bl.a. kläder, beteende och vanor. 
Helst skulle hon vilja ha ett kategorilöst 
samhälle där man kan gå in och ut ur 
olika roller som när hon själv lekte med 
sina rollspel som liten. (En lek som för 
övrigt inte helt tagit slut: som vuxen har 
hon låtit sig fotograferas som hembiträ-
de respektive fin dam på omslaget till sin 
avhandling).

Ulrika Holgersson är ”praktiskt taget 
uppvuxen i ett förstamajtåg”, med en 
pappa som var socialdemokratisk heltids-
politiker och en mamma som också var 
starkt politiskt engagerad. Hon är därför 
djupt präglad av tanken på alla männis-
kors lika värde.

– Den tanken är inte lika självklar för 
alla idag, vilket oroar mig. Hierarkier där 
somliga anser sig förmer än andra ska-
par ett samhälle fullt av motsättningar, 
menar hon.

SjäLv är HON trOgeN sin uppväxt: hon 
har suttit för (s) i fullmäktige i sju år, va-
rit ledarskribent på Arbetet och (s)-krö-
nikör i Skånska Dagbladet. Att vara poli-
tiskt engagerad och samtidigt forska om 
samhällsfrågor ser hon inte nödvändigt-
vis som något problem.

– Inom humaniora och samhällsve-
tenskap finns ingen neutral forskning. 
Alla forskare har ju sina olika utgångs-
perspektiv. Det viktiga är att man är tyd-
lig med sin utgångspunkt och håller sig 
till de vetenskapliga metoderna!

I sin avhandling studerade hon klass 
och genus i förra sekelskiftets veckopress 
för kvinnor, framför allt Svensk Dam-
tidning. Dess noveller, reportage och in-
sändare handlade inte alls bara om de 

borgerliga  kvinnornas 
liv. Tvärtom fann 
 Ulrika  Holgersson i 
tidning arna en näs-
tan manisk strä van 
att beskriva andra 
kvinnor i hierarkis-
ka och generalise-
rande termer. Här 
fanns t.ex. insän-
dare med klasskritik 
där borgerliga hem-
mafruar klagar över 
klumpiga pigor som kros-
sar porslin och tar emot gardis-
ter på rummet. Tjänsteflickorna å sin sida 
klagar över tyranniska husmödrar, och 
sömmerskorna är missnöjda med fina 
fruar som aldrig betalar sina räkningar 
i tid. 

De kvinnliga skribenterna kan dock, 
oavsett klass, enas om arbetets värde. En 
borgerlig kvinna kan mycket väl lovor-
da flitiga arbetarkvinnor som strävar för 
sin familjs bästa, och kritisera borgarda-
merna som bara går på societetsbaler. Här 
ser man arvet från både Luther och det 
gamla svenska bondesamhället: det finns 
inte mycket av svart-vit klasskampsreto-
rik i Svensk Damtidning, men däremot 
en gemensam arbetsideologi.

ULriKA HOLgerSSON har nu flyttat sig 
framåt i tiden för att skriva om svenska 
hembiträdesfilmer på 1930- och 40-talen. 
Det är en egen genre med titlar som ”Vi 
som går köksvägen”, ”Kristin kommen-
derar” och ”Brita i grosshandlarhuset”. 

– Dessa filmer var enormt populä-
ra. Alla kunde känna igen sig – anting-
en hade man ett hembiträde, eller så var 
man själv tjänsteflicka eller hade någon 
närstående som var det, säger hon.

Komiken i filmerna bygger ofta på en 
lek med de invanda rollerna. En borgar-
flicka kunde t.ex. ta tjänst som hembi-
träde, eller också kunde ett hembiträde 
komma upp sig. Så långt som den finska 
filmen om hembiträdet Hulda, som slu-
tar som riksdagskvinna, gick dock ald-
rig de svenska filmerna. På svensk bot-
ten handlar det snarare om hembiträden 
som får ett arv eller gifter sig med den 

rika sonen, dvs. gör en klassresa med om-
världens hjälp snarare än med egen kraft.

Ulrika Holgersson har också skrivit 
om kvinnor i Lund i det tredje bandet av 
Lunds stads historia, som utkommer näs-
ta år. Tiden är 1862 och framåt. 

Här möter man ett Lund som inte har 
många likheter med dagens välmående 
tjänstemanna- och akademikerstad. Lund 
kring förra sekelskiftet var en fabriksar-
betarstad där både kvinnor och män ar-
betade t.ex. på Bindgarnsfabriken eller 
på några av de många handskfabrikerna. 
Nästan fyra av tio kvinnor var ogifta, vil-
ket berodde både på ett allmänt kvinno-
överskott och på tanken att män inte skul-
le gifta sig innan de kunde försörja en 
familj, vilket många aldrig lyckades med.

De måNgA OgiftA mäNNeN i Lund led-
de i sin tur till en ganska stor prostitu-
tion, som Ulrika Holgersson beskriver i 
sin historik. 117 kvinnor var inskrivna som 
prostituerade i Lund under den så kallade 
reglementeringsperioden 1877-1907. De 
måste en gång i veckan undersökas av lä-
kare, och fördes genast till ”kurhuset” om 
de var smittade av någon könssjukdom. 
Kurhuset låg på Paradisgatan, som lär ha 
fått sitt namn som ett utslag av makabert 
skämtlynne: ”helvetet där syfilispatienter-
na finnas ligger där”, ska August Strind-
berg ha sagt. Nu är det som bekant i stället 
adressen till stora delar av universitetsled-
ningen och universitetsförvaltningen...

INGELa BJÖRCK

Ulrika Holgersson i rollerna som herrskap 
och tjänstefolk.

t
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Plack – beläggningar i våra blodkärl som kan vara harmlösa, men även orsaka stroke 
och hjärtinfarkt. Placket på den lilla bilden kommer från förgreningen i de kärl som 
går till hjärtat respektive hjärnan. foto lilla bilden: andreas edsfelt. 

– doktoranderna tycker ofta att 
placken är läskiga och luktar här-
sket. Men det är inget jag märker, 
för jag är så van vid dem!

Isabel Gonçalves, hjärtläkare och 
-forskare i Malmö, har länge intres-
serat sig för de små platta belägg-
ningar i våra blodkärl som kallas 
plack. Somliga plack är harmlösa 
men andra är farliga: trasiga plack 
kan orsaka både stroke och hjärtin-
farkt.

Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsa-
ken i Sverige och stroke den tredje van-
ligaste (cancer ligger på andraplatsen). 
Därför är det många forskare vid Lunds 
universitet som studerar åderförkalkning 
och hjärtsjukdom. Några aktuella frågor 
är om man kan urskilja vilka plack som 
är på väg att gå sönder, om man kan stär-
ka sådana instabila plack, och om man 
kan hindra att plack överhuvudtaget bil-
das i ådrorna? 

iSAbeL gONçALveS KOmmer till mötet 
med LUM med andan i halsen, försenad 
av en patient med akut hjärtinfarkt. Ge-
nom en snabb operation lyckades läkarna 
få bort proppen i hjärtats kranskärl så att 
blodet åter kunde strömma obehindrat. 

De flesta plack är faktiskt inte farli-
ga. Ett stabilt, fastsittande plack av mått-
lig storlek gör ingen skada – det är först 
när placken spricker som de blir riskab-
la. Då kan ådrorna täppas till av koagu-
lerat blod, eller så fastnar millimeter- el-
ler centimeterstora plackbitar i hjärtats 
eller hjärnans blodkärl.

– Men att operera ett blodkärl och ta 
bort plack i förebyggande syfte är inte 
heller riskfritt. Därför vill vi hitta sätt att 

pLack 
– hälsohot som måste hållas i schack

avgöra om ett visst plack är så instabilt att 
det bör tas bort eller så stabilt att det kan 
få sitta kvar, säger Isabel Gonçalves.

Hennes forskargrupp försöker förfina 

ultraljudsmetodiken så att bilder tagna 
med ultraljud kan visa egenskaperna i ett 
plack. De hoppas också hitta biomarkö-
rer, dvs substanser som släpps ut från ett 
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plack och skiljer sig mellan farliga och 
ofarliga plack.

Isabel Gonçalves fick i höstas Region 
Skånes pris som årets yngre, framgångs-
rika kliniska forskare. Bakom det fanns 
bl.a. en uppmärksammad studie av ål-
dern på plack. Tillsammans med docen-
ten i kärnfysik Kristina Stenström har 
hon åldersbestämt tio plack som opere-
rats bort från patienters halspulsådror. 
Undersökningen har gjorts med kol-14-
metoden och utnyttjat den avancerade 
accelerator-masspektrometer som finns i 
Lund (en av bara två i sitt slag i Sverige).

– Idén till studien kom när jag åkte 
hiss tillsammans med professorn i medi-
cinsk strålningsfysik Sören Mattsson. I 
vårt samtal beklagade jag mig över att 
ingen vet hur gamla plack kan bli. ”Ja-
men det kan vi ta reda på”, sa han. ”Sko-
jar du?” sa jag. ”Inte alls!” sa han, berät-
tar Isabel Gonçalves förtjust.

Åldersbestämningen visade att plack-
en byggts upp under 15 års tid eller mer, 
och att de förändras mycket långsamt.

– Man har ju hoppats kunna krympa 
plack med hjälp av läkemedel. Men när vi 
nu ser hur gamla de är, så förstår vi varför 
detta inte lyckats, säger hon.

StAtiNer, ett läkemedel som tusentals 
svenskar tar mot höga kolesterolvärden, 
har setts som ett möjligt sätt att krympa 
plack. Statinerna har verkligen minskat 
dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar. Men 
Isabel Gonçalves tror inte att det beror 
på att de minskar plackens storlek utan 
på att de gör ”kappan”, plackens yttersta 
ärrvävnad, mer stabil. Kanske kan de nya 
kunskaperna om plackens ålder ge möj-
lighet att göra statinerna ännu bättre, el-
ler designa helt nya läkemedel.

I Lund studerar Annelie Shami just 
plackens omgivande ärrvävnad. Hon är 
doktorand i professor Anna Hultgårdh-
Nilssons forskargrupp på BMC, men 
samarbetar också med Isabel Gonçalves 
grupp på CRC i Malmö. 

När det gäller plack skulle man vilja 
att denna skyddande ärrvävnad blir så re-
jäl och stabil som möjligt. I andra sam-
manhang vill läkarna inte alls ha ärrväv-
nad i blodkärlen – som när man sätter 
in en s.k. stent för att vidga ett tilltäppt 

kärl. Den åtgärden brukar fungera bra i 
början, men så småningom kan ny ärr-
vävnad växa ut över stenten och proppa 
igen blodkärlet på nytt.

– Därför behöver vi veta mer om ärr-
vävnaden. Vi skulle vilja veta både vad 
som får den att växa och bli stabil och 
vad som skulle kunna bromsa tillväxten, 
förklarar Annelie Shami. 

StUDierNA gör HON på en särskild sorts 
”åderförkalkningsmöss” på vilka man 
kan undersöka hur ärrvävnaden i åd-
rorna bildas. Möss får i normala fall inte 
sådan ärrvävnad, så de här mössen har 
forskarkollegan Åke Oldberg tagit fram 
med genteknik. Och inte ens åderför-
kalkningsmössen får i normala fall plack 
i alla blodkärl, så man måste sätta in en 
liten ring runt deras halsartärer för att 
åstadkomma plack.

– Då får man något som är mycket 
likt människoplack, fast pyttelitet, säger 
Annelie Shami. Hon tycker det är spän-
nande att följa hela skalan, från studier 
i provrör till djurförsök och studier av 
mänskliga patienter.

Hon tror också att det behövs oli-
ka behandlingsmetoder och läkemedel. 
Dels är ingen patient den andra lik, dels 
har olika delar av världen olika förutsätt-
ningar att tackla hjärt-kärlsjukdomarna.

I Malmö pågår sedan länge ett upp-
märksammat arbete med två olika  medel, 
ett vaccin mot hjärtinfarkt och ett anti-
kroppsbaserat medel mot åderförkalk-
ning. För denna forskning står professor 
Jan Nilsson.

     Plack
”Ett åderförkalkningsplack kan liknas vid 
ett infekterat sår som aldrig läks. Det är 
en inflammerad massa där mjukt fett och 
hårda kalkbitar trängs med stabil ärrväv-
nad jämte tomma, ruttna fickor där vävna-
den börjar dö. Celler från immunförsvaret 
försöker reparera kärlet, men lyckas istället 
mest överaktivera immunförsvaret och för-
värra inflammationen. Ett tunt skyddande 
lock av ärrvävnad är det enda som kapslar 
in placket och hindrar det från att läcka ut 
i blodet. Om locket brister får det förödan-
de konsekvenser”.

Ur webbartikel av Annelie Shami

– Det antikroppsbaserade medlet, 
som ska stoppa plackbildningen hos pa-
tienter med hjärt-kärlsjukdom, har kom-
mit längst. Där är så kallade fas 2-studier 
på en mindre grupp patienter nu igång, 
berättar han.

Vaccinet mot hjärtinfarkt är tänkt att 
hjälpa immunförsvaret bekämpa det ko-
lesterol som fastnar i blodkärlen och bil-
dar plack. Hos patienter med hjärtin-
farkt visar det sig att immunförsvaret 
ofta överreagerat, så att det uppstått en 
skadlig inflammation i blodkärlet. Vac-
cinets mål är därför att få fram en så ef-
fektiv och lagom reaktion som möjligt. 
Här pågår fortfarande säkerhetsstudier, 
där man undersöker medlets effekt på 
djur och mänskliga celler. Om dessa ut-
faller bra kan de första försöken på pa-
tienter starta nästa år.

TExT & FOTO: INGELa BJÖRCK
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Hjärtläkaren och -forskaren Isabel Gonçalves 
studerar olika egenskaper hos plack.

Doktoranden Annelie Shami studerar plack-
ens omgivande ärrvävnad.

t
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– I USa försöker man väcka medbor-
garna till insikt om landets hotade 
läge på världsmarknaden genom 
att förolämpa dem. Man säger till 
amerikanerna att ”USa är det nya 
Europa”, berättar Peter van der 
hijden.

han kommer från EU-kommissi-
onens generaldirektorat för forsk-
ning och innovation och är en av 
föreläsarna på aCa-konferensen 
”What’s new in Brussels?” 

ACA står för Academic Cooperation As-
sociation. Varje år i januari samlar ACA 
medlemsuniversiteten till en EU-konfe-
rens som fångar in nyheter och trender 
inom forskning och högre utbildning. 
LU har ett tjugotal representanter på plats, 
ledda av prorektor Eva Åkesson. 

Konferensdeltagarna skrattar åt van 
der Hijdens anekdot om USA som det 
nya Europa, men ingen är förvånad. Eu-
ropa fungerar utmärkt som skräckexem-
pel för amerikanerna och det har man 
haft klart för sig rätt länge inom EU. 

När Lissabonfördraget togs fram vid 
millennieskiftet var målet att till år 2010 få 
upp Europa i nivå med USA när det  gäller 

EU ligger i startgroparna för ett nytt ramprogram – det åttonde i ordningen. 
 Utbildning, forskning och framför allt innovation ska hjälpa Europa ur krisen  
– det är man enig om. Samtidigt finns en risk att forskningsanslag inte plussas 
på i den grad många hoppats. Konkurrensen om resurserna lär öka. 

Inom högre utbildning skärps ambitionerna. Fler ska läsa vidare och även 
 studera i ett annat land, det är målet.

LUM följde med Lunds universitets internationella policyråd Interpol och 
 fakulteternas internationella handläggare till Bryssel för att fånga upp nyheter 
och  trender. Och här hemma har vi träffat studenter som utnyttjat EU-programmen.

innovationer 
ska rädda eUropa

På trendspaning i Bryssel

tMingel vid ACA-konferensen i Bryssel i januari.
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flödet av kunskap och forskare inom Eu-
ropa bli en realitet, menar van der Hij-
den.

– Vi måste börja arbeta ihop. Många 
universitet fungerar som slutna butiker. 
Det är de som redan jobbar där som får 
de nya forskartjänsterna. Öppen rekryte-
ring bör bli obligatorisk. På alla plan be-
höver universitet och företag arbeta mer 
tillsammans – nätverka, bli partners, 

dela personal, institutioner, utrustning, 
finansiering och enas om regelverk som 
underlättar detta.

Målet är att EU ska få fram en mil-
jon nya forskarjobb till år 2020 och ha så 
attraktiva och välutrustade forsknings-
miljöer att man lockar till sig de bästa 
och skarpaste hjärnorna i hela världen. 
Idag väljer många av dessa hjärnor USA. 
EU vill också lyfta forskarutbildningen 
i Europa: fler ska doktorera och kvali-
teten höjas bland annat genom att göra 
utbildningen mer internationell, inter-
disciplinär och intersektoriell, dvs. ut-
bildningen ska kunna ske i samarbete 
mellan akademi, näringsliv och andra 
organisationer.

viSiONeN Om en innovationsunion förut-
sätter att både samhället som helhet och 
universiteten moderniseras, säger Peter 
van der Hijden.

– Det handlar inte bara om att sam-
spela med omvärlden utan också om att 
erbjuda en bra arbetsmiljö. Europeiska 
universitet behöver bli bättre på att ta 
hand om sin personal.

EU vill inrätta en fond för tilläggspen-
sion till europeiska forskare för att under-
lätta mobilitet och samarbeten. Sådana 
pensionssystem finns inom multinatio-
nella företag som Shell och Unilever och 
även belgiska rörmokare har ett liknande.

– Kan rörmokarna så kan väl vi, säger 
Peter van der Hijden.

TExT & FOTO: BRITTa COLLBERG

     LU och eU

•    LU deltar i 137 forskningsprojekt fi-
nansierade av EU

•   Forskare vid LU koordinerar 13 samar-
betsprojekt

•   LU har elva anslag (grants) från Europe-
iska forskningsrådet ErC: sex så kall-
lade avancerade anslag och fem star-
tanslag.

•  LU får 487 miljoner kronor i EU-bidrag 
från ca 100 projekt. Ett genomsnitt-
ligt projekt drar därmed in ca 4,8 mil-
joner svenska kronor. (Enligt Vinnovas 
senaste siffror ligger dock EU-anslagen 
till LU ännu högre i dag, på totalt ca 58 
miljoner euro.)

•    Det största LU-deltagandet finns i 
inom hälsa, IT, miljö, forskningsin-
frastruktur samt inom mobilitetspro-
grammet People, som är öppet för alla 
forskningsområden.

Uppgifterna är delvis baserade på Vinno-
vas sammanställning från oktober 2010.

     åttonde 
     ramprogrammet 

Från mars till juni pågår så kallad öppen 
konsultation kring utformningen av åt-
tonde ramprogrammet där sätten att för-
verkliga framtidsstrategin EU 2020 blir 
mer konkreta. Den som har synpunk-
ter ska alltså framföra dem nu, för att 
ha chans att påverka EU-kommissionens 
förslag som läggs fram för Europaparla-
mentet i slutet av året. Åttonde rampro-
grammet ska börja 2014. Det pågående 
ramprogrammet gäller i sju år. nytt för 
denna omgång är att programmets in-
riktning kommer att ligga fast tio år fram-
åt, uppdelad i två femårsintervall. 

forskning, utbildning och ekonomisk till-
växt. Målet har inte uppnåtts och nu för-
ändrar och skärper EU sina föresatser.

förrA året formulerade EU en ny fram-
tidsstrategi för det kommande decenniet 
– EU 2020. Här handlar det mindre om 
enbart forskning och mer om forskning 
kopplad till innovation. Forskning ska 
göra direkt nytta i näringslivet och sam-
hället och lyfta ekonomin. Det är bara 
genom brett samarbete som Europa kan 
bidra till lösningen på framtidens stora ut-
maningar som klimatfrågan, en åldran-
de befolkning, fattigdom och ungdoms-
arbetslöshet och få till stånd en ”smart 
tillväxt”. Också utbildning ska kopplas 
hårdare till arbetsmarknadens behov och 
tydligt leda till jobb, enligt strategin och 
de sju så kallade flaggskepp där den bryts 
ner och konkretiseras något.

Ett av dessa flaggskepp har som mål 
att EU ska bli en ”Innovationsunion”. 
Och allt mer av forskningspengarna 
kommer att gå till projekt med etiketten 
”innovation” förklarar Peter van der Hij-
den på ACA-konferensen.

– Bakgrunden är dels den ekonomis-
ka krisen, dels att europeiska universi-
tet och högskolor underpresterar. Inom 
akademin bemöter man påståendet om 
underprestation med förnekelse, bortför-
klarar den som nonsens. Men underpres-
tation är vad det handlar om, säger van 
der Hijden och trycker fram nästa po-
werpoint-bild.

Jämfört med t.ex. USA och Japan har 

fortfarande för få av Europas unga en 
högskoleexamen. För få vuxna är hem-
tama och bekanta med universiteten och 
deras verksamhet, för få nya forsknings-
rön kommer till nytta på marknaderna 
och alltför få forskarutbildade arbetar i 
små och medelstora företag. Dessutom 
befinner sig inte tillräckligt många av de 
europeiska universiteten i världsklass. 

eUrOPA är sammanfattningsvis för ”low 
tech”. Många unga européer hoppar av 
skolan innan de är klara och ungdoms-
arbetslösheten är hög. EU måste vända 
trenden. ERA – the European Research 
Union – som sattes som mål redan i Lis-
sabon – behöver förverkligas och det fria 

” europeiska universitet och högskolor 
underpresterar. inom akademin bemöter man 
påståendet om underprestation med förnekelse.”

t

t
t

t
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det är en allmän trend hos europe-
iska studenter att försöka korta ner 
de långa studietiderna. I kombina-
tion med ungdomsarbetslösheten 
bidrar det till att många avstår från 
utlandsstudier. Nu funderar EU på 
att utöka samarbetena med länder 
utanför Europa för att locka fler 
att resa ut. Målet är att var femte 
europeisk student ska göra en del 
av sin utbildning i ett annat land – i 
Europa eller någon annanstans i 
världen.

Ungefär en fjärdedel av de europeiska 
studenterna är ointresserade av att ge-
nomföra en del av sin utbildning i ett 
annat europeiskt land. Men även bland 
de cirka femtio procent som vill resa ut 
är det många som avstår. Vanliga skäl 
är svårigheter med att tillgodoräkna sig 
utländsk utbildning hemma men ock-
så språk- och finansieringsproblem, vi-
sar nya rapporter som presenterades på 
ACA-konferensen i Bryssel.

EU vill öka nätverkandet och utbytet 
mellan medlemsländerna. Ökad mobi-
litet och mer internationella universitet 
ses som en kvalitet. Men trots Erasmus-
programmets framgångar går det på vis-
sa håll trögt med att få studenter, lärare 

och annan personal att skaffa erfarenhe-
ter vid andra lärosäten. Det gäller särskilt 
studenter från studieovana miljöer. Bäst 
på att åka ut är studenter från de övre 
samhällsskikten som läser på högt ran-
kade lärosäten.

Cirka hälften av alla europeiska stu-
denter säger alltså i enkäter att de skulle 
vilja studera utomlands – men bara fem 
procent gör det. Skillnaderna är stora mel-
lan länderna. Bara Estland, Belgien och 
Österrike skickar ut lika många studenter 
som man tar emot, medan Skandinavien, 
England, Irland och Spanien tar emot fler 
utbytesstudenter än man skickar ut. 

ett HiNDer för StUDeNtmObiLitet är 
alltså bland annat svårigheten att tillgo-
doräkna sig utlandsstudierna när studen-
ten återvänder hem. Trots att de flesta 
lärosäten har upprättat avtal, så kallade 
Learning agreements, så visar det sig att 
bara två tredjedelar av studenterna kan 
tillgodoräkna sig utlandsstudierna hem-
ma.

Ett sätt att angripa problemet är att 
mindre grupper av europeiska lärosäten 
går samman i s.k. kvalitetsnätverk.

 – Då blir det lättare att kontrollera 
olika kurser och utbildningars innehåll 
och nivå och att komma överens, mena-

var FeMte stUdent 
ska stUdera UtoMLands

de Filip Van Depoele från Europakom-
missionens genraldirektorat för utbild-
ning och kultur. 

Men Bert Vandenkendelaire från Eu-
ropeiska studentunionen ESU var tvek-
sam. 

– Om det innebär att utbudet av län-
der som studenterna har att välja mellan 
minskar, så kan det få motsatt effekt, me-
nade han.

En ESU-undersökning visar att euro-
peiska studenter gärna vill åka ut, men 
inte vara begränsade till Europa utan 
ha möjlighet att studera på många håll 
i världen.

– Internationalisering lyfts ofta fram 
som en kvalitet men Erasmus-utbyte-
nas rykte att de ger mer ”mjuka värden” 
i form av erfarenhet och kontakter, än 
rena akademiska meriter, är något som 
man måste arbeta vidare med, sa Bert 
Vandenkendelaire. Lärosätena behöver 
ta till sig andan i Lissabon-strategin och 
tydligare markera att man värderar ut-
landsstudier.

BRITTa COLLBERG

fOtNOt: Learning Agreement är en detalje-
rad studieplan som undertecknas av studen-
ten, Lunds universitet och värduniversitetet 
för att underlätta ett framtida tillgodoräk-
nande av utbytesstudierna.

EUs mål: 

Petter Pilesjö vid GIS-centrum 
koordinerar universitetets Eras-
mus Mundus-utbyten till Iran, Irak, 
Jemen, Egypten och Gulfstaterna. 
hans erfarenhet är att lundastuden-
terna inte är särskilt intresserade av 
utbyten – åtminstone inte till länder 
utanför Europa, USa och australien. 

Svårt att få LU-studenter att åka ut
– Vid senaste ansökningsomgången 
fanns drygt tio stipendier till Egypten, 
men bara en student anmälde sitt intres-
se, berättar Petter Pilesjö. Den studenten 
fick givetvis stipendiet och kom tillbaka, 
mycket nöjd med sina studier i fysik vid 
American University of Cairo.

Samma sak gäller stipendier till Gulf-

länderna. Även dit finns ett drygt tiotal 
stipendier, men endast ett fåtal sökande. 

Vad är det då som avhåller studenter-
na att åka på de generösa utbytena med 
Erasmus Mundus Corporation Window, 
som innebär full kostnadstäckning un-
der upp till ett års tid?

– Ja, jag tror inte att det beror på att ut-
landsstudier har bristande meritvärde hos 
arbetsgivarna – tvärtom, säger Petter Pi-
lesjö. Snarare handlar det om trender och t
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När Shilpy Madan från New delhi 
damp ner i Lund i augusti kändes 
staden ganska ödslig och lunda-
borna tämligen kyliga. Men i takt 
med att den verkliga temperaturen 
sjönk och Lund täcktes av snö, fann 
sig 21-åriga Shilpy Madan allt mer 
tillrätta. 

– Kylan och snön var bara spän-
nande, tycker Shilpy som har ett 
tvåårigt Erasmus Mundus-stipendi-
um på masterprogrammet i mate-
matisk statistik.

Shilpy Madan läser vid Delhi universi-
tet, som är partner i det Erasmus Mun-

– I Lund ägnar vi kanske två månader 
åt ett paper som vi skulle arbetat med ett 
helt år hemma.

Lundainstitutionen är välutrustad 
och de svenska lärarna bra på att förkla-
ra och ge grafiska exempel som gör att 
man ganska snabbt lär sig att köra t.ex. 
olika statistiska program, säger hon.

– Det betyder att jag vet exakt vad jag 
förväntas kunna göra när jag om två år är 
klar med min examen och tar jobb i in-
dustrin som matematisk analytiker.

HUr HAr Det vArit att bo och leva i Lund 
då? Ja, i början alltså lite svårt. Svenskar-
na är inte så lättpratade, inte som indier-
na, tycker Shilpy Madan.

 – Varje gång jag försökte få igång en 
konversation genom att ställa en fråga, så 
fick jag ett exakt svar. Sedan tog samtalet 
slut och inget mer blev sagt.

Det fungerar bättre nu. På utbild-
ningen umgås hon mest med internatio-
nella kursare och på fritiden med en hel 
del andra indier som hon träffat, men på 
korridoren på Sparta där hon bor har hon 
fått svenska vänner.

KANSKe åKer HON Hem över sommaren, 
om hon får praktikplats på något före-
tag. Annars reser hon kanske runt i Euro-
pa. Det vore spännande att se fler länder.

– Det är verkligen bra för mig att 
vara här i Lund. Jag har utvecklats som 
människa, för att jag lärt mig ta hand 
om mig själv, laga min egen mat till ex-
empel. Därhemma är det mina föräld-
rar som sköter om matlagning och an-
nat, säger Shilpy.

TExT & FOTO: BRITTa COLLBERG

dus-konsortium för utbyte med Indien 
som koordineras från Lund. Shilpy fick 
syn på stipendieaffischen på anslagstav-
lan vid hemmauniversitetet.

– Jag blev jätteintresserad och sökte 
till Lunds universitet, dels för att Lund 
är koordinator och högt rankat – det kol-
lade jag på nätet – dels för att Lund är 
känt för sin framstående matematikin-
stitution.

Det vAr Lite tUfft att hänga med i stu-
dierna i början, erkänner hon. Takten är 
mycket högre än i Indien. I gengäld är 
undervisningen mer tillämpad, mindre 
teoretisk. 

ointresse: studenterna har det bra i Lund, 
de kanske inte vill åka ifrån en partner etc.

Han tror också att utbyteslandet har 
betydelse; den som läser exempelvis en 
Master i Business Administration har ing-
et större intresse av att åka till ett univer-
sitet som rankas lägre än det egna, med-
an en socialantropolog kan ha ett annat 
intresse av att komma till en viss region. 

Ett annat problem är att få ut informa-
tionen om att det finns stipendier att söka. 

När det kallas till infomöte kommer bara 
ett fåtal. Det bästa sättet att lansera utbyte-
na hade, enligt Petter Pilesjö, varit via nöj-
da återvändare, men även om de studen-
ter som åkt varit mycket nöjda så är de få. 

Utbytets längd spelar också roll. Tidi-
gare fanns bara möjlighet att åka under 
en länge tid, men nu har de som har hand 
om Erasmus Mundus hörsammat stu-
denternas önskemål om kortare utbyten. 

ULRIKa OREdSSON

     erasmus mundus
Lunds universitet koordinerar fyra pro-
gram och är partner i ytterligare flera 
utbytesprogram inom EUs globala pro-
gram Erasmus Mundus Action 2. To-
talt har drygt 400 studenter, lärare och 
forskare kunnat åka ut och eller kom-
ma till Lunds universitet på utbyten ge-
nom Erasmus Mundus Action 2 sedan 
programmen startade.

Högre studietakt i Lund
än hemma i Indien

Shilpy Madan från New Dehli har ett tvåårigt Erasmus Mundus-stipendium på masterpro-
grammet i matematisk statistik. 

tt
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Efter två år som post doc i Eng-
land har marinbiologen Johan 
hollander återvänt till Lunds 
universitet och en treårig forska-
ranställning.

– det är tack vare bidrag från 
EUs Marie Curie-program. det 
var ganska omfattande att söka, 
men absolut värt besväret, säger 
Johan hollander.

Inom Naturvetenskapliga fa-
kulteten är man glad för de möj-
ligheter som ges genom Marie 
Curie – ett program som av allt 
att döma kommer att fortsätta i 
stort sett som nu.

Johan Hollander fick möjlighet att 
vistas två år vid University of Shef-
field där han ingick i forskaren Ro-
ger Butlins grupp. 

– Ska man åka ut med Marie Cu-
rie-stipendium måste man själv söka 
upp en värd. Jag hade träffat Roger 
på en konferens och vi skrev ansökan 
tillsammans med hjälp av massor av 
mailande och skypande. Ansökan var 
på cirka 25 sidor.

mArie cUrie-StiPeNDierNA är myck-
et förmånliga och konkurrensen om 
dem är stor, berättar Johan Hollander. 

– Jag hade 31.000 kronor i månads-
lön plus 3.000 extra för omkostnader. 
Därtill kom 7.000 kronor i forsk-
ningsbidrag.

Johan Hollander forskade på art-
bildning och fenotypisk plasticitet i 
marin miljö och ingick alltså i But-
lins grupp på ett drygt tiotal personer. 
Genom arbetet har han skaffat sig ett 
professionellt internationellt nätverk 
inom sitt område. Ytterligare ett nät-
verk fick han genom att dela arbets-
rum med åtta andra post docs från 
USA, Tyskland, Spanien, Frankrike 
och Australien.

– De hade olika forskningsinrikt-
ningar, men vi lärde känna varandra 
och blev vänner, säger Johan Hol-
lander.

Marie Curie-stipendiet har hjälpt 
honom extremt mycket i hans karri-
är, och också att återvända hem. Efter 
post doc-tiden sökte han och fick ett 
av Marie Curie-programmets ”repa-
trieringsstipendier”. Det betyder att 
han från april har en treårig forska-
ranställning på Avdelningen för ak-
vatisk ekologi vid Lunds universitet.

– EU betalar hälften av min lön 
och institutionen hälften. Det är kon-
struerat så för att EU vill vara säker 
på att institutionen verkligen vill ha 
forskaren, berättar Johan Hollander. 

mArie cUriePrOgrAmmet har va-
rit en stor succé för Naturvetenskap-
liga fakulteten som helhet och vidgat 
forskarnas vyer, berättar Anna von 
Barth, internationaliseringsansvarig 
på fakulteten.

– Samtliga våra institutioner är på 
något sätt involverade i programmet 
som syftar till att uppmuntra europe-
iska forskare att stanna i Europa sam-
tidigt som de bästa forskarna i världen 
ska lockas till Europa. 

PrOgrAmmet förUtSätter rörlig-
het över nationsgränserna och sedan 
1996 har 50.000 forskare varit mobila 
inom programmet, berättar hon.

Naturvetarna är delaktiga inom 
många delar av programmet och både 
koordinerar och ingår som partner i 
flera olika nätverk.

– I Bryssel gavs inga signaler om 
att större förändringar planeras inom 
programmet. Men man talade om att 
avbyråkratisera och förenkla ansök-
ningsförfarandet och det välkomnar 
vi.

TExT & FOTO: BRITTa COLLBERG

 

Marie Curie-stipendiet 
har hjälpt karriären framåt

Johan Hollander fick möjlighet att vistas två år vid 
University of Sheffield och har nu fått en treårig 
forskaranställning vid LU – allt med hjälp av Marie 
Curie-programmet .
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Vad händer sedan? Efter tiden på Lunds universitet. de som jobbar med 
alumner inom universitetet vill inte gärna se något ”efter”. En gång 
lundastudent – alltid lundastudent. Medvetandet om värdet av kon-
takt med sina gamla studenter blir allt större. Föregångslandet är USa 
och där startas nu ”Lund University Foundation” och i vår blir det flera 
alumnträffar med tidigare lundastudenter som dragit västerut. 

           Läs också om kulturvetarnas alumnträffar här i Lund och om 
statsvetarna som samlar sina alumner i riksdagshuset i Stock-

holm. Men man behöver faktiskt inte vara gammal lunda-
student för att intressera sig för Lunds universitet. det är 
hans Eliasson ett levande bevis på. Läs om varför en bygg-
mästare från Göteborg väljer att stötta just Lund.
   

alumner och vänner till Lunds 
universitet har i samarbete med 
universitetet startat en ny stiftelse i 
USa – Lund University Foundation. 
det är en fristående stiftelse som 
ska uppmuntra och göra det lättare 
att ta emot donationer till univer-
sitetets forskning, utbildning och 
närliggande verksamheter. ameri-
kanska givare får skattelättnader 
när de ger gåvor till en organisation 
som Lund University Foundation. I 

ledningen sitter forskare och 
entreprenörer med intresse 
för Lunds universitet. 

Många gamla lundastudenter som 
dragit västerut vill ha kontakt med och 
stötta sitt gamla universitet, berättar 
universitetets fundraisingchef Ulrika 
Nilsson.

– Framgången för Lund University 
Foundation bygger på att vi får kontakt 
med våra amerikanska alumner. Vi arbe-
tar nu med att bygga ”alumncommuni-
ties” i USA, dvs. nätverk som förenar gam-
la studenter och stärker banden till Lund. 

i December hölls en första alumnträff i 
Kalifornien på Stanford University. Fle-
ra i Lund University Foundations styrel-
se fanns på plats, t.ex. ordföranden Gö-
ran Eriksson, verksam i Los Angeles och 
alumn från LTH, samt Arthur Bienen-
stock, professor emeritus i fysik och ma-
terialvetenskap vid Stanford Universi-
ty och rådgivare till Stanfords ledning. 
Bienenstock, som är hedersdoktor vid 
Lunds universitet och ledamot av Kung-
liga svenska vetenskapsakademin (IVA), 
bidrar med värdefull erfarenhet av hur 
Stanford arbetar med fundraising.

LU startar 
stiFteLse i Usa

TEMA aLUMn

Ska göra det enklare att ta emot donationer
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”Givande att donera pengar 
till forskning och utbildning 
om hållbart byggande”
han bor och arbetar i Göteborg 
och har själv aldrig varit student i 
Lund. ändå har hans Eliasson, en av 
universitets donatorer och leda-
mot i rådgivande kommittén, ett 
stort intresse för Lunds universitet. 
Senast i januari donerade familjens 
stiftelse 150.000 kronor till den 
nystartade internationella stipen-
diefonden Lund University Global 
Scholarship Fund. 

– Det var egentligen ett initiativ för att 
hjälpa Landskrona som gjorde att jag 
kom i kontakt med Lunds universitet 
från början, svarar Hans Eliasson på frå-
gan om hur samarbetet inleddes. 

Hans Eliasson är koncernchef för ett 
av Sveriges största familjeägda bygg- och 
fastighetsbolag, Gullringsbo Egendo-
mar. Två av koncernens bolag, Svenska 
Hus och MVB, är sedan 2002 aktiva i 
Landskrona. Tillsammans med Interna-
tionella Miljöinstitutet och Allan Lars-
son föreslogs åtgärder för hur byggandet 
skulle kunna bli mer miljöanpassat. Idé-
erna som generades slog aldrig igenom 
i Landskrona kommun. Däremot gav 
forskningsprojektet upphov till kompe-
tenscentrumet och nätverket DeLabs, 
som i sin tur har låtit idéerna leva vidare 
i Lund och Malmö. 

HANS eLiASSON UPPSKAttADe den inle-
dande kontakten med universitetet och 
bestämde sig för att fortsätta samarbetet. 
Eftersom han sedan länge varit intresse-
rad av miljöfrågor inom byggbranschen, 
engagerade han sig särskilt i LTH:s och 
Internationella Miljöinstitutets verk-
samheter och deras arbete med hållbar 
utveckling. 

– Det kändes som jag hade gjort det 
mesta inom näringslivet och arbetet med 
universitetet gav mig nya erfarenheter, 

säger Hans Eliasson som menar att han, 
förutom nya personliga kunskaper och 
kontakter, också har fått glädje av sam-
arbetet rent professionellt. 

– Engagemanget inom hållbart byg-
gande har i större utsträckning upp-
märksammats av våra företags samar-
betspartners. Dessutom känns det förstås 
glädjande att kunna bidra till ämnets ut-
veckling i stort, tillägger han. 

HeLeNA PerHAg, fundraiser vid Lunds 
universitet, ser universitetets samverkan 
med näringslivet som en stor fördel för 
forskningen. 

– Filantropin ger möjlighet att forska 
inom områden som inte är prioriterade 
strategiskt sett av staten. En input från 
näringslivet möjliggör lösningar på fram-
tida problem och frågeställningar som vi 
inte känner till idag, menar hon. 

Under åren har Hans Eliassons samar-
bete med universitetet resulterat i ett fler-
tal projekt. Exempelvis inrättades 2006 
en ny professur inom området ”Byggande 
och byggnader i ett hållbarhetsperspek-
tiv” vid Internationella Miljöinstitutet. 
Professuren möjliggjordes tack vare en do-
nation på tio miljoner kronor från Svenska 
Hus Företagen AB, där Hans  Eliasson vid 

– Donationer är avdragsgilla i USA 
och Lund University Foundation hop-
pas kunna dra fördel av det – en ansökan 
ligger hos amerikanska myndigheter att 
stiftelsen ska betraktas som nonprofit, 
dvs. ideell, berättar Ulrika Nilsson.

LUs vicerektor Sven Strömquist be-
rättade vid Stanford-träffen i decem-
ber om universitetets utveckling och 
de stora infrastruktursatsningar som 
görs framöver, t.ex. forskningsanlägg-
ningarna ESS och Max IV och om den 
forskning de kommer att möjliggöra. 

– De är unika för Lund och stärker 
oss internationellt. Samtidigt behö-
ver vi göra andra kompletterande sats-
ningar. Vår forskning har alltid varit 
internationell, utbildningen blir det 
allt mer. Vi vill bli bättre på att sam-
arbeta med omvärlden och näringsli-
vet och behöver stärka vår finansiering 
om vi ska kunna konkurrera interna-
tionellt om anslag, studenter och fors-
kare. Här spelar våra alumner en viktig 
roll och vi välkomnar alla bidrag och 
initiativ från våra gamla studenter, sä-
ger Ulrika Nilsson.

DeN 10 mArS är det dags för nästa 
alumnevent, då i New York på Har-
vard Club. På plats finns då Maria 
Tufvesson Shuck, lundajurist som läst 
en master på Harvard och som också 
ingår i styrelsen för Lund University 
Foundation. LUs vicerektor Carl Bor-
rebaeck, med särskilt ansvar för inn-
ovation, kommer att berätta om nya 
forskningsområden vid universitetet, 
bland annat om Ideon Life Science 
Village med sitt cancercenter. Ytterli-
gare en alumnträff blir det i New York 
under våren och fler kommer att följa.

– Generellt arbetar vi brett i USA 
med att lyfta fram Lunds universitet, 
dess forskning och utbildning. I sam-
band med en temasatsning på livsstil 
som svenska ambassaden i Washing-
ton planerar under 2011, vill vi lyfta 
fram relevant och nyskapande forsk-
ning inom humaniora och teologi, be-
rättar Ulrika Nilsson.

BRITTa COLLBERG

Hans Eliasson har engagerat sig särskilt i 
LTH:s och Internationella Miljöinstitutets 
 arbete med hållbar utveckling. 

t



32                          LUM nr 2 | 2011

Statsvetaralumner träffas 
– i riksdagen!
håller statsvetarna på att margi-
naliseras i den offentliga debat-
ten? har de lämnat walk over 
till journalisterna? det är frågor 
som ska debatteras den 25 mars 
när statsvetaralumner från Lund 
träffas för andra gången – den 
här gången i Sveriges riksdag. 

– Eftersom många av våra före detta 
studenter har jobb i Stockholm kän-
des det naturligt att förlägga åter-
träffen där, säger Jakob Gustavsson, 
studierektor vid Statsvetenskapliga 
institutionen. Och vilken plats pas-
sar en statsvetare bättre än Riksdags-
huset?

Jakob Gustavsson och administra-
tören Tobias Carlsson arbetar med 
den relativt nystartade alumniverk-
samheten. 

– Vi vill göra utbildningen mer yr-
kesanpassad och då är det ovärderligt 
för oss att ha en bra dialog med alum-
nerna, säger Jakob Gustavsson. Våra 
nybörjarstudenter har ofta dålig in-
blick i vad man kan arbeta med efter 
studierna, och vi som är lärare och 
forskare vid universitetet kanske inte 
alltid är bäst på att visa dem vägen. 

Att StAtSveteNSKAPLigA institutio-
nen har nytta av att behålla kontakten 
med alumnerna kan tyckas ganska 
självklart, men vad får då alumner-
na i utbyte?

På schemat den 25 mars står för-
utom umgänge, mat och nätverkan-
de också en aktuell debatt på temat 
Statsvetarna i den offentliga debatten 
– lyskraft eller marginalisering? I pa-
nelen sitter Ursula Berge, samhälls-
politisk chef på Akademikerförbun-

det SSR, Mats Bergstrand, tidigare 
redaktör på DN-debatt och numer 
konsult på JKL samt statsvetarna Jen-
ny Madestam och Magnus Jerneck. 

DebAtteN om statsvetarnas eventu-
ella marginalisering initierades av 
Mats Bergstrand då han i en stats-
vetenskaplig jubileumsantologi häv-
dade att journalisterna håller på axla 
rollen som de främsta analytikerna 
av svensk politik. En av orsakerna 
till detta var, menade han, att stats-
vetare allt oftare skriver på engelska 
vilket för med sig att forskarämnena 
tenderar att bli internationella snara-
re än nationella. Varför ska man be 
en svensk statsvetare analysera det 
svenska riksdagsvalet när han eller 
hon kanske snarare expert på ”varför 
väljarströmmarna i Portugal ändras 
över tid” raljerar Mats Bergstrand i 
artikeln.

i HöStAS OrDNADeS den första alum-
niträffen, på plats i Lund. Det var 
bra uppslutning och Tobias Carls-
son är nöjd med att institutionen re-
dan knutit 700 före detta studenter 
till sig, trots att alumnverksamheten 
har varit igång i mindre än ett år. En 
sak som förvånade var att hälften av 
alumnerna hade jobb i den privata 
sektorn. 

– Det finns ju en allmän föreställ-
ning om att det är den offentliga sek-
torn som efterfrågar den kompetens 
som statsvetare har att erbjuda, säger 
Tobias Carlsson. Men det är en före-
ställning som vi verkar ha anledning 
att ompröva.

ULRIKa OREdSSON

tidpunkten för donationen var vd. Tan-
ken var att professuren, som då var den 
första i sitt slag, skulle sätta fart på arbe-
tet med att få Sverige att bygga hållbart. 

Utöver professuren skapades samma år 
även ett forum för hållbart byggande, be-
stående av representanter från Lunds uni-
versitet, Lunds och Landskronas kommu-
ner samt Region Skåne. Forumet ska verka 
som idébank och stimulera kunskapsupp-
byggnad, vilket i förlängningen ska ska-
pa nya forskningsprojekt inom området. 

Innan Hans Eliasson blev koncernchef 
för Gullringsbo Egendomar var han bl.a. 
vd för Kullenberg Förvaltnings AB och 
styrelseledamot i styrelserna för Industri-
ell Ekonomi på Chalmers, Bohusbanken 
samt EA Rosengren AB. Hans långa erfa-
renhet inom näringslivet har varit till stor 
nytta i arbetet med universitetets rådgi-
vande kommitté, som framförallt verkar 
för att utveckla universitetets samverkan 
med samhället i övrigt.

för tre år SeDAN blev Hans Eliasson 
hedersdoktor vid LTH för sina insat-
ser inom universitetet, och så sent som 
i januari i år donerade han 150.000 kro-
nor till universitetets nystartade stipen-
diefond för utomeuropeiska studenter. 
I slutet av året startade han dessutom –
tillsammans med Thomas B. Johansson, 
Lena Neij och Maria Wall – Stiftelsen för 
energieffektivt byggande som årligen do-
nerar en halv miljon kronor till forskare 
och studenter. Nu hoppas Hans Eliasson 
på ett nytt projekt där han varit delaktig. 

– Det planeras en ny masterutbildning 
i energieffektivt byggande som är tänkt 
att starta nästa år, säger han. Om allt går 
som det ska kommer utbildningen att för-
läggas på Campus Helsingborg och blir i 
så fall den första i sitt slag i Sverige. 

– Sammantaget har samarbetet med 
personer och organisationer inom uni-
versitetet varit mycket stimulerande och 
utvecklande, förhoppningsvis för alla 
parter. Jag hoppas att fler i min situation 
kunde få uppleva detta och uppmanar 
därför kollegor i näringslivet att ta lik-
nande initiativ, säger Hans Eliasson. 

aNNa KNUTSSON

TEMA aLUMn
t



LUM nr 2 | 2011     33

En sittande statsminister till Eko-
nomihögskolan – full pott till Stiftel-
sen Partnerskap! 

Statsminister Fredrik Reinfeldt 
berättade hur Sverige hanterat och 
rest sig ur den ekonomiska krisen. 
detta gjorde han för forskare, 
lärare och företag på Stiftelsens 
årliga kontaktkonferens. 

– Jag har onekligen höjt ribban 
och förväntningarna inför nästa års 
konferens, säger Katarina andrén, 
nytillträdd vd för Stiftelsen Partner-
skap.

Stiftelsen Partnerskap arbetar för sam-
verkan mellan näringsliv och Ekonomi-
högskolan. Det gör de på flera olika sätt. 
Den årliga kontaktkonferensen är ett ex-
empel. Ett annat är databasen där 4.000 
studenter har lagt in sina CV. Persona-
len på Karriärcentrum hjälper medlem-
marna i stiftelsen att använda databasen 
till rekrytering av ny personal, att hitta 
studenter för uppsatsskrivning, eller till 

att nå ut med information. Fadderverk-
samheten där medlemsföretag är faddrar 
åt civilekonomprogrammets årsklasser är 
ytterligare ett. 

– Det är mycket upp till fadderföre-
tagen hur aktiva de vill vara i undervis-
ningen – som föreläsare, i grupparbeten 
och i uppsatsskrivning. Vi ser ett engage-
mang som en viktig tillgång eftersom det 
ger en verklighetsanpassning av under-
visningen, säger Katarina Andrén.

HON meNAr Att möjligheterna till sam-
verkan är många och att Stiftelsens erbju-
dande måste bli tydligare och mer kända 
för medlemmarna.

– Exempelvis använder knappt hälf-
ten av de cirka 50 medlemsföretagen 
möjligheten att använda en lärare som 
bollplank eller som föreläsare för led-
ningsgruppen, säger Katarina Andrén.

Ett av medlemsföretagen, PwC, arbe-
tar med revision och konsultation, och är 
fadder för Civilekonomprogrammets av-
gångsklass. 

– För vår verksamhet är det viktigt 
att ligga i framkanten av vad som hän-
der och ett nära samarbete med akade-
min underlättar. Ekonomihögskolan är 
vår största rekryteringsbas. Vi är faddrar 
för avgångsklassen och kommer att hop-
pa på en ny klass till hösten, säger Eva 
Carlsvi, partner på PwC. 

evA cArLSvi meNAr att aktiviteter som 
anordnas av olika organisationer inom 
Ekonomihögskolan och för näringslivet 
ibland kunde samordnas lite bättre, och 
att framförhållningen för föreläsningar 
ibland kunde vara längre. 

Under 2011 kommer Katarina An-
drén att arbeta för att sprida kunskap 
om alla tjänster stiftelsen erbjuder, så att 
nya medlemmar ansluter och befintliga 
medlemmar förstår och använder sig av 
de möjligheter det innebär att vara med-
lem i Partnerskapet.

TExT & FOTO: MaRIE WhITE

Läs mer om Partnerskapet på 
www.ehl.lu.se/partnerskapet

partnerskap FÖr 
FÖretagskontakter

 Statsminister Fredrik Reinfeldt gästade Stiftelsen Partnerskap i februari, något som stiftelsens vd Katarina Andrén var mycket glad över.
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Sorlet stiger snabbt när gamla 
studiekamrater möts igen runt buf-
fébordet i Kulturanatomen. det är 
premiär för alumnträff för kulturve-
tare, arkeologer och historiker.

– Vi satsar på alumnverksamhe-
ten för att vi vill ta ett större ansvar 
för hur det går för våra studenter 
ute i arbetslivet, säger Mattias 
Persson, studievägledare och en av 
arrangörerna bakom alumnkvällen.

Träffen är ett första steg mot en mer liv-
lig och organiserad alumnverksamhet. 

Inspirerande föreläsningar, en dignande 
buffé och trubadur står på menyn. Det 
luktar kantarellpaj och kanske också en 
del nostalgi. Att det finns ett sug efter att 
återvända till universitetet är uppenbart, 
det är trångt runt borden. 

Många av de intensiva diskussioner-
na över vinglasen handlade om vad som 
hände sen, efter studierna, och det ver-
kar finnas lika många vägar som studen-
ter. Någon har startat eget företag och 
säljer japanska kulturupplevelser, någon 
frilansar som journalist och en tredje blev 
marknadsförare. 

Vad hände sen då, efter examen? 
Frida Eriksson startade secondhand-
bokhandel på nätet. Efter ett år är 
försäljningen igång och bokletarens 
tävlingsinstinkt går inte att stänga 
av. Varje dag går jakten på de rätta 
böckerna – över loppisar, dödsbon 
och auktioner.

Frida Eriksson sitter bland travar av 
böcker i sitt lilla kontor i liten gul barack 
som ligger insprängd på Ideon, mellan 
företagskomplexen som skjuter i höjden. 
Skötebarnet som får näring i Lunds uni-
versitets inkubator heter Litteretro och 
är ett bokantikvariat på nätet. Littere-
tro sysselsätter inte bara Frida Eriksson 
utan också sambon Simon Bolding som 
agerar spårhund. Han dammsuger Skå-

Frida startade 
nätantikvariat

hUManister 
MÖts på nytt

– Kontakten med alumnerna är nog 
extra viktig för oss humanister eftersom 
våra studenter går vidare till så väldigt 
många olika arbetsplatser. Vi vet att 80 
procent av dem som tar ut en examen är 
etablerade på arbetsmarknaden inom ett 
halvår, men vi vet inte var de hamnar, sä-
ger Mattias Persson.

En av tankarna bakom att alumnverk-
samheten ska vitaliseras och organiseras 
är att nuvarande studenter ska kunna få 
bättre information om mångfalden av 
möjliga karriärvägar. 

 Sannela Vestrin är en av de före detta 

TEMA aLUMn

För ett år sen tog Frida Eriksson examen efter skrivarlinje, litteraturvetenskap och förlags- 
och bokmarknadskunskap. Nu driver hon sitt eget nätantikvariat.
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ne på allt från goda romaner till kauka-
siska kokböcker.

– Vi är boknördar helt enkelt, Simon 
letar böcker, jag skriver om dem och skö-
ter försäljningen. Vi hade samma dröm, 
så det var bara att sparka igång efter ex-
amen. 

För ett år sen tog Frida Eriksson ex-
amen efter skrivarlinje, litteraturveten-
skap och förlags- och bokmarknadskun-
skap. Förläggarbranschen är stenhård 
och för Frida var valet enkelt, hon vil-
le bli sin egen och det skulle handla om 
böcker. För Frida går igång på tryckt text 
på papper. Hon kan bli lycklig av att kän-
na lukten av papper när hon slår upp en 
bok, av ett tidstypiskt omslag eller käns-
lan av att ha hittat just den där boken som 
någon letat så länge efter.

– Jag gillar friheten som egen företa-
gare, även om den kan vara skrämman-
de. Dessutom slipper jag mycket stress ef-
tersom jag styr helt över min tid. 

Frida Eriksson skriver personligt om 
sina senaste bokfynd i en blogg på Litte-

     fridas boktips
happy Sally av Sara Stridsberg
– För att den handlar om simmerskan Sal-
ly Bauer, den första skandinaven som sim-
made över Engelska kanalen, och vad en 
människa är beredd att göra för att nå sina 
mål. Egentligen vill jag rekommendera allt 
av Sara Stridsberg för hon skriver på ett så 
poetiskt språk.

den motvillige resenären av Jenny diski
– Det är en slags självbiografisk reseskild-
ring, där Jenny Diski reser bland annat till 
nya Zeeland. Men mest är det en inre resa 
och hon reser för att få vara ifred, och bo-
ken gör att man börjar reflektera över sig 
själv och vad som egentligen skulle hända 
om man bara försatte sig i stillhet.

Barndomsstolen av Ulf Karl Olov Nilsson
– En rolig, intelligent och lättillgänglig dikt-
samling av psykoanalytikern och poeten 
Ulf Karl Olov nilsson. Jag upptäcker alltid 
något nytt när jag slår upp den.

Frida startade 
nätantikvariat

retros hemsida och ser till att sätta igång 
bokdiskussioner på nätet bland sina läsa-
re. Hon vill att kunderna ska känna det 
som att de går in i ett verkligt antikva-
riat där det finns en trevlig bokhandlare 
och andra litteraturintresserade att dis-
kutera med. 

Försäljningen har gått över förväntan 
under Litteretros första år, ändå säger Fri-
da att den osäkra ekonomin är det enda 
som är negativt med egenföretagandet, 
ibland känns det som en liten klump i 
magen. 

I mars är det dags att lämna inkuba-
torn efter ett inbäddat år och ge plats till 
nya studenter med företagaridéer. Efter-
som Frida Eriksson har en annan klump 
i magen så går flyttlasset med alla böck-
erna  hem till huset i Väggarp.

– Eftersom jag ska ha barn så får Lit-
teretro gå på lite lägre varv ett tag. Men 
efter mammaledigheten blir det nya tag 
för att nå drömmen – en riktig boklåda 
som finns både på nätet och nere på stan.

TExT & FOTO: JENNy LOFTRUP

studenterna som har återvänt till univer-
sitetet för en kväll. Hennes karriär har ta-
git krokiga vägar sedan hon läste konst-
vetenskap och kulturadministration i 
Lund. Hon har arbetat som teaterpro-
ducent, receptionist och ekonomiassis-
tent och idag jobbar hon som kulturse-
kreterare i Malmö. Hon gillar kvällens 
upplägg.

– För mig är det här ett bra tillfälle att 
träffa folk som jobbar i branschen och 
dessutom får jag gå på intressanta före-
läsningar och hämta in lite ny inspira-
tion, säger hon.

NäStA Steg för alumnverksamheten vid 
område HT blir en större alumnträff 
som ordnas samtidigt som HT-dagar-
na i april. Efter den träffen hoppas Mat-
tias Persson att alumnverksamheten ska 
blomstra i mindre skala ute på institu-
tionerna eller till och med på ämnesnivå.

– Det finns en lockande nostalgi i att 

träffa gamla kurskamrater och lära-
re igen och jag tror många kan tänka 
sig att ge tillbaka som t.ex. mentorer på 
den nivån, säger han.

Plötsligt pratas det överallt om hur 
viktig alumnverksamheten är. Handlar 
det inte i förlängningen om donationer 
och pengar?

– För oss har det inget att göra med 
pengar, men det får gärna leda till men-
torskap och praktikplatser. Och så är det 
viktigt att få veta vad som varit använd-
bart från våra kurser ute i arbetslivet och 
om det finns saker som fattas i våra ut-
bildningar.

TExT & FOTO: JENNy LOFTRUP

t

Mattias Persson är 
studievägledare 
och en av arrang-
örerna bakom 
alumnkvällen.
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I år fyller Lunds Tekniska högskola 
50 år. En kickoff med smakprov från 
årets många jubileumshändelser 
sparkade nyligen igång firandet. 
Några av årets aktiviteter kommer 
att vara särskilt inriktade mot LTh:s 
alumner. 

En hel del har hänt sedan LTH starta-
de 1961. Mycket av den goda stämning-
en finns kvar, men studiemiljöerna för 
studenter och medarbetare har förbätt-
rats. A-huset på campusområdet genom-
går just nu en rejäl uppfräschning och 
återinvigs i höst. På tur står E-huset och 
Matteannexet.

På kickoffen häromveckan invigdes 
50-årsfirandet genom att LTH:s rektor 
Anders Axelsson tillsammans med stu-
denterna Jesper Roth och Wilhelm Ek-
lund klippte band – i form av jubileums-
slipsar från 2001, då LTH fyllde 40 år.

åretS StOrA ALUmNHäNDeLSe är de 
hemvändardagar den 23 och 24 septem-
ber som just nu håller på att planeras. 
Då välkomnas tidigare studenter för att 
se hur lärosätet ser ut idag. Många alum-
ner har till exempel inte sett Kårhuset 
och det som förr var universitetsbiblio-
tekets avdelning UB2 är numera studie-
centrum.

Det råder ingen tvekan om att LTH 
är fortsatt framgångsrikt. I den senas-
te ungdomsbarometern från undersök-
ningsföretaget Universum hamnar LTH 
näst högst upp i Sverige när det gäller 
gott rykte samt hög standard på under-
visningen. 

– Att säga att LTH är en pigg 50-åring 
är ett understatement. Vi har bra eko-
nomi, högt söktryck, duktiga studenter 

JUbiLeUMsår 
Med aLUMnFokUs

med höga ingångsbetyg och så vidare. 
Med ESS, Max IV och Ideon Life Sci-
ence Village som närmaste grannar så ser 
framtiden spännande ut. Det är extra kul 
att fira födelseår när allt är uppåt, säger 
LTH:s rektor Anders Axelsson.

TExT & FOTO: aNdERS FRICK

     jubileumsafterwork
En jubileumsbetonad afterwork med fors-
karföredrag är en av årets många aktivite-
ter. Den arrangeras varje tisdagskväll i läs-
veckorna med syftet att på ett lättsamt 
sätt ge en inblick i aktuell forskning på 
LTH. Studenter, medarbetare, alumner och 
övrig allmänhet är välkomna. Aktuellt före-
dragsämne finns på www.lth.se/jubileum 

t

LTH drog igång sitt 50-årsfirande med en jubileumskickoff.

LTHs rektor Anders Axelsson med 
LTHs jubileumslogo.

TEMA aLUMn
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– För bara några år sedan hade 
Medicinska fakulteten många 
tomma lokaler på BMC. Idag står 
vi däremot med nästan proppfulla 
byggnader. att astraZenecas gamla 
område görs om till Ideon Life Sci-
ence Village skulle kunna lösa våra 
lokalproblem på ett ekonomiskt 
mycket bra sätt, säger fakultetens 
vicedekanus Ingemar Carlstedt.

Han betonar det ekonomiska, eftersom 
det funnits en oro inom fakulteten för nya 
kostnader. Ingen vill dra på sig nya stora 
underskott, efter de hårda besparingar fa-
kulteten genomgått för att få ekonomin 
i balans. Men så ska det inte heller bli.

Ideon Life Science Village

instant 
Forskningsby

– Vi har inte gjort några som helst 
ekonomiska åtaganden. Universitetet 
ska inte bidra med kapital till Ideon Life 
Science Village utan bara hyra lokaler 
på marknadsmässiga villkor. Och ingen 
forskargrupp ska tvingas att flytta dit, 
understryker Ingemar Carlstedt.

Carl Borrebaeck, vicerektor för inno-
vation och ledare för cancerforsknings-
centret Create Health, är entusiastisk av 
delvis andra skäl. Han vill inom Ideon 
Life Science Village skapa ett av Euro-
pas främsta cancerforskningscentrum, 
där forskningen är kompletterad med 
hela värdekedjan av kemister, pre-klini-
ker, biologer, kliniker och läkemedelsut-
vecklare.

– I Ideon Life Science Village kan uni-
versitetet, Region Skåne och näringsli-
vet samla viktiga verksamheter som alla 
berör cancerforskning. Det skulle bli en 
kombination som det knappast finns ma-
ken till i Europa och som ger oss möjlig-
het att gå hela vägen från grundforskning 
till läkemedelsutveckling. Det är en väl-
digt spännande vision som berör många 
olika intressenter, säger Carl Borrebaeck.

Hans egen enhet, som växt starkt på 
senare år, ska flytta dit för att kunna 
växa ytterligare. Förhoppningen är att 
de nu omkring 100 personerna på Crea-
te  Health ska bli minst dubbelt så många 
efter flytten. Det finns också många an-
dra verksamheter som kunde gynnas 

AstraZenecas anläggning ska förvandlas till forskningsbyn Ideon Life Science Village. Anläggningen omfattar en mindre obebyggd tomt på 
bortre sidan av motorvägen och ett stort område mellan Tunavägen och Norra Ringen i Lund.

t
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både av att ingå i en ny konstellation och 
att kunna expandera: Sven Påhlmans 
”strategiska” cancerforskningsnätverk 
BioCare, gen- och proteinteknikerna i 
serviceorganet SCIBLU, forskarskolan i 
läkemedelsvetenskap Fläk, universitetets 
egen innovationsverksamhet...

– Vem som vill flytta får vi se i slutän-
dan. Målsättningen är att få verksamhe-
ter som kompletterar varandra och där 
samtidigt positiva samverkanseffekter 
kan uppstå, säger Carl Borrebaeck. 

Det vAr i mitteN på januari som nyheten 
om Ideon Life Science Village publicera-
des. Den innebär i korthet att AstraZe-
neca säljer sin anläggning i Lund för 450 
miljoner kronor till en stiftelse. Stiftel-
sens grundare byggmästare Mats Pauls-
son donerar 100 miljoner kronor av sitt 
privata kapital, medan resten lånas upp av 
stiftelsens helägda fastighetsbolag. Bola-
get hyr sedan ut lokalerna till marknads-
mässiga hyror, och överskottet sätts in i 
forskning och innovationsverksamhet.

– När universitetet hyr av Akademiska 
Hus betalar vi också en marknadsmässig 
hyra. Men där går allt överskott, ungefär 
var fjärde betalad krona, in i statskassan. 
Här kommer överskottet att gå till forsk-
ning och företagande i Skåne. Det är en 
helt unik uppläggning! säger universi-
tetsstyrelsens ordförande Allan Larsson. 

Medfaks dekanus Bo Ahrén tycker att 

den nya forskningsbyn ger fantastiska 
möjligheter som det nu gäller att utnytt-
ja på rätt sätt. Man måste bland annat se 
till att existerande verksamheter inte ska-
das av att någon viktig grupp försvinner.

– Om till exempel en stor grupp flyt-
tar från Malmö till Ideon Life Science 
Village, så bör det inte behandlas som 
en förlust utan som en chans för malmö-
forskningen att bygga ut sina profilom-
råden, säger Bo Ahrén. 

HAN Ser meDfAKS StyrKA bland annat 
i kopplingen till två stora välutrustade 
sjukhus. När dessa sjukhus nu blir mer 
specialiserade och inte gör precis samma 
arbete, så bör den medicinska forskning-
en gå åt samma håll och öka sin profile-
ring. 

Viktigt är också, menar Bo Ahrén, att 
Ideon Life Science Village inte blir en iso-
lerad ö. 

– Vi måste se till att det uppstår sam-
verkan mellan forskarna där och sjukvår-
den. Den nära kopplingen till kliniken 
är en väldigt viktig framgångsfaktor som 
man inte får förlora, understryker han.

En stor del av den utrustning som 
finns hos AstraZeneca ska stå kvar tills 
vidare, så att man kan bedöma vad som 
passar för fortsatt användning. Byggna-
derna själva håller också på att bedömas. 
Av de 30.000 kvadratmeter som idag ut-
gör laboratorier hos AstraZeneca, så är 

     ideon Life 
     Science village
Det här är vad som ska rymmas inom 
Ideon Life Science Village.
•  Ett forskningscentrum med Create 

Health och andra cancerforsknings-
grupper från LU, samt Region Skå-
nes biobank och andra närliggan-
de verksamheter. Hit kommer också 
en ny professur, donerad av Göran 
Grosskopf, vars inriktning bestäms i 
samråd med Medicinska fakulteten. 
Ansvarig för planeringen av forsk-
ningscentret är Ingemar Carlstedt.

• En bioinkubator för nya företag 
inom livsvetenskaperna. Ansva-
rig för planeringen: Evy Lundgren-
Åkerlund.

•  Ett ”Science Support Centre” och en 
företagspark för företag som behö-
ver nya lokaler eller som startas av 
tidigare anställda vid AstraZeneca. 
Ansvarig: Kerstin Jakobsson.

•  Life Science Foresight Institute, en 
verksamhet för framtids- och om-
världsanalys. Ansvarig: Stina Gest-
relius ( se artikel  på nästa sida).

•  Medicon Skills Centre, verksamhe-
ter som arbetar med rekrytering 
och kompetensutveckling. Ansva-
rig: Allan Larsson.

Dessutom finns planer på en platt-
form för investerare som stödjer arbe-
tet, bostäder för studenter och fors-
kare m.m. Harald Lindström på Region 
Skåne har det övergripande ansvaret 
från regionalt håll.

     Anläggningen
AstraZenecas anläggning omfattar en 
mindre obebyggd tomt på bortre si-
dan av motorvägen och ett stort om-
råde mellan Tunavägen och Norra 
Ringen. I det senare finns fyra labo-
ratoriebyggnader, ett djurhus, en pi-
lotanläggning för tillverkning av lä-
kemedel för kliniska prov, kontor, en 
konferensanläggning, en hörsal, en 
idrottshall och en matsal. Totalt är 
det 80.000 kvm byggnadsyta, varav ca 
30.000 kvm laboratorier och 50.000 
kvm kontor och konferenslokaler.

t
t

t

Ett blivan-
de centrum 
för fruktbara 
möten? Mat-
salen i Astra-
Zeneca-
anläggning-
en bara vän-
tar på att bli 
fylld med 
forskare och 
innovatörer.
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– I Sverige finns idag inget forsk-
ningsinstitut som tar uppdrag i 
omvärldsanalys inom life science. 
det finns globala konsultfirmor, 
men inga dit små och medelstora 
företag kan vända sig och få hjälp 
till ett överkomligt pris.

Det säger Stina Gestrelius, känd profil i 
läkemedelsindustrin kring Öresund och 
tidigare vice vd för Medicon Valley Al-
liance. Hon ansvarar för uppbyggnaden 
av Life Science Foresight, ett forsknings-
institut för omvärldsanalys och fram-
tidsstudier tänkt att ligga i Ideon Life 
 Science Village.

På området läkemedel och medicinsk 
teknik brukar det ta lång tid för nya idéer 
att nå ut på marknaden, eftersom säker-
hetskontrollen är så hård. Under tiden 
kan mycket förändras. Det gäller inte 
bara tekniken och produkterna på mark-
naden utan också t.ex. hälsovårdens or-
ganisation och möjligheten att få en pro-
dukt subventionerad av sjukvården.

– Små bolag vet ju att de ska skaffa sig 
patent. Men dessvärre skrivs en del pa-
tent så att de inte täcker de tillämpning-
ar som senare visar sig mest intressanta. 
Ofta ändras marknadsförutsättningar-
na och det tillkommer många konkur-
renter. Alla de över 200 tilltänkta bröst-
cancermedel som just nu testas kliniskt 
kan t.ex. knappast få plats på markna-
den, menar Stina Gestrelius. 

Enligt hennes erfarenhet klarar sig av-
knoppningsföretag från industrin bätt-
re än företag som startas utifrån ett aka-
demiskt forskningsfynd. Skälet är, tror 
hon, att de förra före avknoppningen 
kunnat använda det stora företagets kun-
skaper för att göra ett bättre grundarbete 
utifrån ett identifierat behov. 

– Visst finns det massor av informa-
tion tillgänglig på olika håll, men det gäl-
ler att vaska fram det som är relevant och 
sedan sammanställa det och presentera 
det på ett överskådligt sätt. Ofta behövs 
tillgång till speciella databaser och ut-
värderingsverktyg. Att göra en bra om-
världsanalys kräver mycket kunnande, 
säger Stina Gestrelius.

tANKeN är att Life Science Foresight 
ska arbeta med både korta uppdrag och 
med långsiktig forskning om utveck-
lingen inom t.ex. skräddarsydd medi-
cinering, nätbaserad vård, hälsomat, 
nya patientbeteenden och ny hälsopoli-
tik. Forskningen ska förhoppningsvis få 
anslag från de vanliga forskningsfinan-
siärerna inklusive EU. Uppdragen kan 
komma inte bara från små och medel-
stora företag, tänker man sig, utan ock-
så från t.ex. landsting, försäkringsbolag 
och investerare.

15–20 anställda med kunskap om det 
biovetenskapliga området anses lagom 
för institutet. Deras kunskaper kan efter 
behov kompletteras med de ekonomiska 

det enligt Ingemar Carlstedt ungefär en 
tredjedel som lämpar sig väl för biome-
dicinsk forskning. Det motsvarar hälf-
ten av BMC, som totalt har en yta på ca 
20.000 kvadratmeter laboratorier. In-
flyttningen kan ske redan om ett år.

För Ingemar Carlstedt kan Ideon Life 
Science Village lösa fakultetens väntade 

kunskaperna hos Institutet för hälsoeko-
nomi IHE. Det är ett institut som länge 
funnits i Lund och gärna vill samarbeta 
med Foresight. 

iDéN meD fOreSigHt har fått starkt stöd 
av bl.a. branschorganisationerna Läke-
medelsindustriföreningen. Swedish Med-
tech och Sweden Bio samt av Medicon 
Valley Academy och andra intressenter i 
Öresundsregionen. Nu återstår det kan-
ske viktigaste: att få gehör hos politiker-
na i Stockholm. Med hänvisning till vad 
andra forskningsinstitut får i statsanslag 
hoppas Foresight på 30 miljoner kronor 
per år under uppbyggnaden. Man tror sig 
kunna dra in lika mycket från näringsli-
vet genom uppdragsforskning.

– Finansieringen är den olösta frågan, 
som vi ska ägna det här året åt, säger Sti-
na Gestrelius. Hon sticker inte under stol 
med att det varit lättare att få pengar till 
Foresight om institutet legat i vilken an-
nan stad som helst än Lund, som med 
Max IV och ESS redan ses som extremt 
lyckligt lottat. Men hon hoppas att klok-
heten ska vinna över de politiska hänsy-
nen, så att den goda idén med Foresight 
kan få stöd – trots att den kommer från 
Lund.

TExT & FOTO: INGELa BJÖRCK

lokalproblem. Trångbodda grupper i till 
exempel BMC kan flytta dit, och Regi-
on Skåne tar gärna hand om eventuella 
tomma lokaler i BMC.

– Fakultetens forskning har ju varit 
framgångsrik och har därför växt kraf-
tigt. Från att ha haft för mycket loka-
ler har vi nu nästan ingen plats över. Att 

bygga nytt skulle ta flera år och ge myck-
et större kostnader, men här kan vi flyt-
ta in nästan direkt, säger han och skojar 
om Ideon Life Science Village som forsk-
ningens motsvarighet till pulverkaffe:

”Instant Scientific Centre – Just Add 
People”!

INGELa BJÖRCK

Hon ska hålla koll på 
omvärlden inom life science 

 Stina Gestrelius ansvarar för uppbyggnaden 
av Life Science Foresight.
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iNtrANät. Statsvetenskapliga insti-
tutionen ansluter sig till intranätet, 
Live@Lund. det är ett nätverk som 
redan används av Ekonomihögsko-
lan, och avgörande för statsvetarna 
har varit att användarna enkelt kan 
lösa alla sina arbetsuppgifter på ett 
och samma ställe i Live@Lund. 

– I ett fungerande intranät kan man sam-
la och göra arbetsuppgifter – som t.ex. 
sköta den dagliga kommunikationen 
med studenter, ändra i sin hemsida och i 
sina forskningsarbeten, läsa interna an-
slagstavlor eller förteckningar över forsk-
ningsseminarier – enkelt och inom nät-
verkets ramar, säger Mikael Sundström, 
webbansvarig på Statsvetenskapliga in-
stitutionen.

Han är kritisk till att universitetets 

olika system är i disharmoni och ser oli-
ka ut. Detta gör det svårt att skapa just 
sammanhållna intranät som gör det lätt 
för användarna.

– Det har slösats mycket pengar på 
att bygga upp portaler och intranät som 
sedan inte används, säger Mikael Sund-
ström.

Statsvetarna ansluter sig till ekonomernas intranät
Samhällsvetenskapliga fakulteten stöd-

jer de institutioner som vill gå med, men 
det är helt upp till institutionerna att be-
stämma när och om man vill göra det. 

– Kostnaden för att använda Live@
Lund är inte helt självklar eftersom den 
är beroende av hur mycket support vi väl-
jer till. Ekonomihögskolan har redan ta-
git den fasta kostnaden för utvecklingen 
av systemet. Vi är den första institutio-
nen som migrerar över och någon färdig 
modell finns därför inte i dag, säger Mi-
kael Sundström. 

Statsvetenskapliga institutionen på-
börjar anslutningen till Live@Lund un-
der våren, och intranätet är huvudsakli-
gen riktat till forskare och lärare. 

MaRIE WhITE

    

Mikael Sund-
ström, webb-
ansvarig på Stats-
vetenskapliga 
institutionen.
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LU SERVICE
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kontakt:
Sölvegatan 14, hus I
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i den bästa av världar vet varje människa var le-
vern och gallblåsan sitter i kroppen, och oroar sig 
därför inte för gallsten när det hugger till i vän-
ster flank. I den världen vet också varje chef på ett 

sjukhus varför byggnaderna och verksamheten ser ut 
som de gör och vilka framgångar och misslyckanden 
de inneburit, och får hjälp av det i sitt arbete med att 
utveckla verksamheten.

Men vi lever inte i den bästa av världar, och det är 
vanligt att en mamma inte vet vad en läkare menar 
med ”blindtarmen”. Och jag har träffat på både kirurg-
chefer och sjukhuschefer som inte vet vilken icke-akut 
operation som är den vanligaste av alla, dvs. grå starr. 

mer UtbiLDNiNg är ett bra motmedel mot detta, men 
det är många som ryser vid den tanken, för skolan pas-
sade dem inte, en gång i världen. Men när Johanssons 
gamla mor har fått ont i bröstet och ligger i en sjuk-
hussäng vill han oftast veta mer. Det skall han enkelt 
kunna få i den utställning Sydsvenska Medicinhisto-
riska Sällskapet och jag vill ordna i den gamla långa 
förbindelsegången mellan södra och norra sjukhusom-
rådet i Lund; oanvänd och tom sedan decennier. Vi 
funderar på att kalla den för ”Livets Gång”. Och när 
chefen vill visa sina medarbetare varför sjukhuset el-
ler avdelningen ser ut som den gör och varför hon/han 
är särskilt nöjd med något visst, då vill vi att hon/han 
skall kunna gå med dem till ”Livets Gång”. 

vi viLL förmeDLA HiStOrieN om livet på ett enkelt 
och intressant sätt, men också berätta om verklighe-
tens komplikationer, som sjukdom, behandlingar och 
livets slut. Men inte för att skrämmas och inte blod-
drypande dramatiskt, utan för att visa att hälsan och 
samhället är mycket bättre nu än förr. Mycket, mycket 
bättre. Men all verksamhet kan alltid bli bättre, och vi 
vill också gärna kunna kittla besökaren med en glimt 

av framtiden, även om vi vet att spådomar ofta kan slå 
fel.

Intresserad personal har alltid och överallt samlat på 
minnessaker på sin arbetsplats, och redan för 100 år se-
dan började man bevara sådant på Lasarettet i Lund, 
som det då hette. Det var på vippen att allt detta släng-
des när det 
forna medi-
cinhistoris-
ka muse-
et på St Lars 
stängdes år 
2006. Skånes 
med margi-
nal största 
arbetsgivare 
(och kanske 
också Sveri-
ges) var nära att slänga bort minnet av allt man gjort 
i snart 250 år, en stor och framgångsrik verksamhet 
som vi i dag lägger nästan tio procent av samhällets re-
surser på. Skulle inte det arbetet vara värt att minnas? 
Som väl var besinnade sig de styrande i Region Skåne 
när de blev påminda om att de också har ett ansvar för 
det kulturella i samhället, och lät bevara det viktigaste i 
samlingarna. Detta vill vi nu bygga vidare på.

jAg viLL NAtUrLigtviS OcKSå att Medicinska fakulte-
ten och universitetet engagerar sig i Livets Gång. Mer 
än hälften av all tids biomedicinskt vetande har ska-
pats under den senaste mansåldern. Det är nu hög tid 
att bearbeta insikten om vad som hänt medan de som 
var med ännu finns kvar. Men det är ännu klent med 
kanaler för att samla och förmedla detta. Låter inte 
detta som ett bra projekt för fakulteter och universitet?

BERNdT EhINGER

PrOFESSOr EMErITUS

En medicinsk upplevelse vill Berndt Ehinger och Sydsvenska Medicinhisto-
riska Sällskapet bjuda på – med en permanent utställning i den gamla för-
bindelsegången vid Valvet. En ”Livets Gång” som nyfikna tonåringar lika väl 
som belästa professorer eller vem som helst gärna går till för att få en aha-
upplevelse och för att få veta lite mer om människan, kroppen, livet och dess 
komplikationer. 

En medicinsk upplevelse 
med hjälp av historien

”vi vill förmedla historien 
om livet på ett enkelt och 
intressant sätt, men också 
berätta om verklighetens 
komplikationer, som sjukdom, 
behandlingar och livets slut.” 
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UtbiLDNiNgSKvALitet. De två senaste 
decennierna har den faktiska tilldelning-
en per student halverats. Hur detta går 
ihop med universitetets vision om en ut-
bildning av högsta kvalitet har vi myck-
et svårt att se.

År 1988 var den faktiska tilldelningen 
per student och 10-poängskurs (numera 
15 hp) 6.900 kronor. Med dagens pen-
ningvärde, beräknat utifrån prisbasbe-
loppet, skulle summan motsvara nästan 
12.000 kronor. År 2009 var tilldelning-
en för motsvarande kurs 6.545 kronor. 
Exemplet är hämtat från ämnet ekologi. 
De absoluta beloppen kan skilja sig mel-
lan olika ämnen; trenden är dock den-
samma. 

mOt DettA KAN StäLLAS att den årliga 
lönekostnaden (inklusive LKP) för en 
lektor 1988 var ca 250.000 kronor, vilket 
i dag skulle motsvara ca 400.000 kro-
nor, medan den 2009 hade ökat till drygt 
750.000 kronor. Vi kan alltså konstatera 
att resurstilldelningen inte på långa vä-
gar har följt med den allmänna kostnads-
utvecklingen. I stället har den under den-
na tidsperiod i det närmaste halverats, 
samtidigt som kostnaden för lärarlöner 
nästan har fördubblats. Ekvationen med 
ökad kvalitet och ekonomiska resurser 
går inte ihop.

SOm eN KONSeKveNS har kursledningen 
tvingats vidta en rad åtgärder. Förutom 
att lektorer och professorer har fått ersät-
tas med doktorander, har antalet labora-
tioner, fältstudier, seminarier och studie-
besök minimerats. Det innebär att både 
den ämnesmässiga och den generella fär-
dighetsträningen under lång tid succes-
sivt har minskat. Detta har i sin tur lett 

till en ständigt försämrad utbildnings-
kvalitet.

Av DeN erSättNiNg som universitetet får 
per student är det bara en mindre del som 
når ner till kurs- och program nivå. Res-
ten används för att finansiera en rad verk-
samheter, både på central nivå och fakul-
tetsnivå.  Vissa, som studievägledning, 
bidrar i högsta grad till utbildningskva-
liteten och är givetvis något som vi värnar 
om. Men det finns också andra där kopp-
lingen är mer tveksam. Vi har på senare 
år exempelvis upplevt en kraftig ökning 
av antalet projekt som har initierats, både 
centralt och nationellt, vilket har fått till 
följd att personalens tid i allt större om-
fattning tas i anspråk – utan att det kom-
penseras. Det är inte svårt att inse att det 
i slutändan är studenterna och deras ut-
bildning som blir lidande.  

Vi är många lärare som vill bidra 
till en ökad utbildningskvalitet. Men 

med de allt kärvare ekonomiska förut-
sättningar som ges är detta i dag ty-
värr en omöjlighet. Lunds universitets 
vision riskerar därför att stanna vid 
bara vackra ord. Om målet att nå hög-
sta kvalitet är allvarligt menat krävs det 
att universitetet dels reviderar det egna 
fördelningssystemet, dels aktivt verkar 
för att statsmakterna ökar utbildnings-
anslaget. Vi hoppas att den nuvarande 
universitetsledningen är beredd till bå-
dadera. 

KaRIN haLL, aNdERS LUNdQVIST, 

SUSaNNE PELGER, EVa  WaLdEMaRSON, 

OLa WENdT, CLaES WOhLFaRT, 

KENNETh WäRNMaRK OCh  

haNS-ERIK ÅKERLUNd

MEDLEMMAr I nATUrVETEnSKAPLIGA 

 FAKULTETEnS PEDAGOGISKA AKADEMI

Läs debattinlägget i sin helhet på 
www.lu.se/lum/debatt 

Ökad kvalitet i utbildningen 
– bara tomma ord?

Mer självstudier 
blir resultatet 
när anslagen till 
utbildningen 
inte ökar i sam-
ma utsträck-
ning som kost-
naderna. 
foto: kennet 
ruona
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iNterNUtbiLDNiNg. Nu finns 
arbetsmiljö med i universitetets 
ledarskapsutbildning. Och det 
är framför allt den psykosociala 
arbetsmiljön som lyfts fram – 
frågor som handlar om hur man 
mår på sin arbetsplats. Utbild-
ningen i dessa frågor är ett steg 
i att kvalitetssäkra Lunds univer-
sitet.
 
– Universitetet är ganska bra på den 
fysiska arbetsmiljön, med belysning 
och sådant. Men den psykosocia-
la har inte riktigt fått genomslag ti-
digare, säger personalkonsult Jenny 
Palmgren vid Avdelningen för arbets-
rätt och anställningsfrågor. Hon me-
nar att det länge funnits ett behov och 
en efterfrågan på utbildning inom ar-
betsmiljöområdet. 

AvDeLNiNgScHef Kjerstin Ekström 
från samma avdelning menar att det 
är viktigt att universitetets personal 
trivs på sina arbetsplatser. Trivs per-
sonalen, är det också lättare att rekry-
tera bra medarbetare och få medarbe-
tarna att stanna kvar. Att man satsar 
på arbetsmiljön just nu menar Kjer-
stin Ekström har att göra med att uni-
versitetet nu är i ett förändringsskede 
och att det då är lättare att få gehör 
för nyheter. 

– Det finns en benägenhet till för-
ändring som inte funnits tidigare, sä-
ger hon, och berättar att tankarna på 
mer utbildning i psykosocial arbets-
miljö kom upp redan 2008 i samband 
med arbetet med de nya reglerna för 
rehabiliteringsarbete vid LU.

– Då stötte vi på frågeställningar 
som rörde arbetsklimatet på arbets-
platsen.

Prefekterna var de allra första att 
gå arbetsmiljökursen i höstas. I de-
cember inkluderades den även i den 
övriga ledarskapsutbildningen. Må-
let med höstens kurs var dels att ge 

Mona Hansson och Kjerstin Ekström är 
idégivarna till kursen. – Vi kontaktade 
Per Wickenberg och han köpte idén di-
rekt, säger Kjerstin Ekström.

Ledare lär om arbetsmiljö
Svar: 
”En viktig fråga 
som förtjänar 
att debatteras”
UtbiLDNiNgSKvALitet. Författarna lyfter 
upp en viktig fråga som förtjänar att debat-
teras: Utbildningens kvalitet och minskad 
ersättning från staten. 

Universitetsledningen har i olika sam-
manhang lyft upp behovet av ökade så kall-
lade prislappar för utbildningen. Det gjor-
des i samband med utbildningsminister Jan 
Björklunds besök i höstas och det görs i bud-
getunderlaget som lämnas in till regering-
en. Ett första steg i rätt riktning har tagits 
genom att ersättningen per helårsstudent 
till utbildningsområdena humaniora, sam-
hällsvetenskap, teologi och juridik, den s.k. 
HSTJ-prislappen, har ökat. Ökningen mås-
te följas av motsvarande ökning av helårs-
prestationen och sedan av övriga prislappar.

Det är också universitetsledningens am-
bition att så mycket pengar som möjligt ska 
gå till kärnverksamheten. Vid Ekologiska 
institutionen är mer än hälften av ansla-
get kvar till lön och drift när lokalkostna-
der och stödverksamhetens kostnader på in-
stitutions-, områdes- och gemensam nivå är 
betald. De siffror som nämns i artikeln är 
svåra att kommentera. 

En översiktlig beräkning av tilldelning-
en till Naturvetenskapliga fakulteten, i för-
hållande till styrelsens utbildningsuppdrag, 
visar att tilldelningen är 84.350 kr per hel-
årsstudent. Det ekonomiska utfallet för 
Ekologiska institutionen 2010 visar att 54 
procent av kostnaderna inom grundutbild-
ningen är direkt lön och drift. Det borde 
innebära att 45.550 kr går till undervisning 
vilket blir ca 11.400 kr per 15 poängskurs (ti-
digare 10 p). Skillnader mellan tilldelning 
till institutioner och kurser kan vara avväg-
ningar som görs på fakultets- och institu-
tionsnivå. Universitetsförvaltningen deltar 
gärna i fortsatta diskussioner om hur myck-
et av ersättningen som blir kvar till kärn-
verksamheten.

PER ERIKSSON, 

EVa ÅKESSON OCh 

MaRIaNNE GRaNFELT

deltagarna en teoretisk genomgång av 
hur man genomför ett aktivt arbets-
miljöarbete vid sin arbetsplats, dels ge 
verktyg för att göra en handlingsplan 
med psykosociala riskområden iden-
tifierade och åtgärder föreslagna. 

– Teori i all ära, men hur omsät-
ter man teorin till praktiskt arbete vid 
den egna arbetsplatsen? säger Kjerstin 
Ekström.

SiLviANA HeD, föreståndare för 
Konsthögskolan i Malmö, gick kur-
sen i höstas. Hon menar att den gav 
henne en bra teoretisk genomgång av 
vad som ingår i det psykosociala ar-
betet för en verksamhet, men efter-
lyser mer fokus på konkreta verktyg.

– Det psykosociala arbetet är om-
fattande och för att komma igång kan 
man behöva tips och förslag på ”best 
practise”, säger Silviana Hed.

Ur kursvärderingen från höstens 
kurs kom det fram att just verktygen 
kan behövas vässas lite. Under delkurs 
två kommer därför Arbetsmiljöhög-
skolans Per Wickenberg, som samord-
nar kursen, fylla på med ny forskning 
och finslipa verktygen. Tanken är att 
deltagarna efter kursens slut ska ha 
med sig en handlingsplan för sin egen 
verksamhet och ett nätverk att fortsät-
ta att bolla de här frågorna med.

TExT & FOTO: MaRIE WhITE
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på gång
27 febrUAri Konserter vid Odeum. Kon-
sert och mästarklass med Musikhögskolans 
sångklass, Britta Johansson och Conny Anto-
now. Fri entré. Kl 15.00 Palaestra et Odeum, 
Kapellsalen, Lund

28 febrUAri Seminariet för tidigmo-
derna studier: Kläder och mode. Arbets-
metoder och arbetsledning i tillverkningen av 
kvinnlig dräkt 1770–1830, Pernilla rasmussen 
(Modevetenskap, Helsingborg). Madame La 
Mode och hushållningen i 1700-talets offent-
liga samtal, Agneta Helmius (Modevetenskap, 
Helsingborg). Kl 15.15 i sal 212, Kulturanato-
men, Biskopsgatan, Lund. Info: David.Duner@
kultur.lu.se eller 046-2220961.

1 mArS MässING – arbetsmarknads-
dag. MässInG är ett forum där studenter får 
möjlighet att möta företag och där företag 
får möjlighet att marknadsföra sig samt träffa 
framtida medarbetare. Kl 10.00–14.30, Cam-
pus Helsingborg.

1 mArS Föreläsning i pensionärsuni-
versitetet. Professor Göte Hansson: ”Afrika 
– utbildning för utveckling”. Kl 14.00 i Pingst-
kyrkans stora samlingssal, St Södergatan 25, 
Lund.

1 mArS Karriärseminarium: Bli bäst på 
test! Om hur arbetspsykologiska test används 
och tolkas. Stefan Lindstam, legitimerad psyko-
logi föreläser om arbetspsykologiska tester. Det 
finns möjlighet att utföra personlighets-, be-
gåvnings- och logiska tester samt få feedback 
på dessa. Kl 15.00 Ekonomihögskolan, Lund.

1 mArS Filosoficirkeln. Fil dr Magnus 

Wennerhag: ”Sociala rörelser i en globali-
serad värld”. Om politikens förändrade vill-
kor. Kl 19.30 i Palaestra, Lund

2 mArS Venture Labs starta eget-
serie: Lär dig bokföring. Föreläsare: Sten 
Lawesson, Unicell. Grundläggande bokfö-
ring för nybörjare. Kl 14.15, Ekonomicentrum, 
EC2:169, Lund.

3 mArS Karriärseminarium: Test- och 
urvalsmetoder – vad är nyttan? Vilka tes-
ter och urvalsmetoder används ofta av företag 
som ett komplement till intervjuer? Seminari-
et leds av vår karriärledare Christer Ekdahl. Kl 
8.00. Eden 21, Lund.

3 mArS Öppna digitala lärresurser 
(OER) – en resurs för lärande. Vad innebär 
öppna digitala lärresurser för studenters läran-
de och utbildningens utformning? Deltag var 
du vill! Lund, Malmö, Alnarp, Skara, Umeå el-
ler Uppsala! Eller via nätet (AdobeConnect). 
Programmet börjar med lunchmacka och 
mingel kl 12.00. Därefter börjar programmet 
kl 12.45 i Universitetshuset, rum 206, Lund. 
Info: Ebba.Ossiannilsson@ced.lu.se eller Åsa.
Forsberg@lub.lu.se 

3 mArS Lunchmusik i Caroli – Musik-
högskolans kontrabasister. Lärare: Olle Da-
vidsson & Olle Sjöberg, piano. Kl 12.15 i Caroli 
kyrka, Malmö.

3 mArS hans Larsson-samfundets 
årsmöte. ”Vetenskapligt ethos – från kri-
tisk intellektuell till innovativ entrepre-
nör?”. Ett samtal mellan Jan Svensson, nordis-
ka språk, Anna Tunlid, vetenskapshistoria, och 
Lynn Åkesson, etnologi och nuvarande dekan 
vid Humanistiska fakulteten. Kl 18.15 i Kungs-
huset, sal 104, Lund.

Är ateister de nya fundamentalisterna? 
Vem är fundamentalist? Den religiöse el-
ler ateisten? I vilken utsträckning ska vi 
respektera olika religiösa och kulturella 
gruppers seder och bruk och ge dem ut-
rymme och stöd i samhället?  I Debatt i 
Lund tisdagen den 8 mars diskuterar en 
namnkunnig panel vad som är det bästa 
receptet för samlevnad i ett mångkultu-
rellt samhälle. 

I panelen sitter Dilsa Demirbag-Sten, 
debattör och journalist och professorn i 
praktiskt filosofi Per Bauhn. Tillsammans 
har de skrivit boken ”Till frihetens för-
svar”. En kritik av den normativa mång-
kulturalismen. I panelen sitter också Elisa-

beth Gerle, professor i etik och författare 
av boken ”Farlig förenkling – religion och 
politik utifrån Sverigedemokraterna och 
Humanisterna”, där hon argumenterar 
för att det finns en slags ateistisk funda-
mentalism i samhället, som drabbar oli-
ka grupper. Den fjärde paneldeltagaren 
är Ann Heberlein forskare i etik, debattör 
och kulturjournalist. Moderator är Andre-
as Ekström, journalist på Sydsvenskan. 

Välkommen till Café Aten i AF-borgen 
den 8 mars klockan 20.00. AF-medlem-
mar är välkomna öl, smörrebröd och för-
snack redan kl 19. Efter avslutad panel-
debatt följer mingel och fortsatta samtal 
i baren.

Debatt i Lund om fundamentalister

Könskodad design?
Konstvetaren Linda Fagerström har in-
tervjuat tjugo yrkesverksamma svenska 
formgivare och ställt frågor om desig-
nerrollen ur ett genusperspektiv. Är de-
signer ett mans- eller kvinnoyrke, vilken 
betydelse har könstillhörigheten för yr-
kesutövaren, hur märks kön och genus i 
dagens svenska design idag? Svaren re-
dovisas i Kön, genus och design (Vul-
kan). Se även artikel på sid 3.

Språk och samhälle
Vårt språk påverkas av en mängd fakto-
rer: geografiskt ursprung, socialgrupp, 
ålder, kön med mera. De flesta män-
niskor varierar också sitt språk efter si-
tuation och samtalspartner. Om detta 
handlar Introduktion till socioling-
vistik (norstedts) av Gisela Håkans-
son, LU-professor i lingvistik, och stock-
holmsprofessorn Catrin norrby. Boken 
bygger på aktuella forskningsrön.

tankemönster
Ikonografi och mentalitetshistoria är 
två områden som intresserat professorn 
i antikens kultur och samhällsliv Eva 
rystedt. Dit anknyter de drygt 30 bidra-
gen från forskare inom och utanför LU i 
festskriften Tankemönster som utgavs 
vid Eva rystedts pensionering. Essäerna 
omfattar ett brett fält, från renässans-
måleri till antik skatteplanering, hämnd-
begär, tidsuppfattning och homeriska 
körsvenner. Boken kan beställas av Fan-
ni Faegersten på Kansli HT.

villkor för handel
Detaljhandeln i Helsingborgs city är vik-
tig för stadens profil som turiststad, 
men handlarna möter tuffa krav på 
snabb anpassning till nya villkor. Det 
framgår av handelsplats helsing-
borg, där Cecilia Fredriksson och Ida de 
Wit Sandström på Service Management 
intervjuat 25 handlare och kommunala 
tjänstemän. Boken ingår i en kommunal 
skriftserie.

boken
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5 mArS Konsert med akademiska 
kapellet. Stravinskij: Symfonier för blåsare, 
Bartók: rumänska danser och Mozart: Symfo-
ni nr 35, Haffner. Akademiska kapellet under 
ledning av director musices Patrik Andersson. 
Kl 15.00 i universitetshusets aula, Lund.

7 mArS Lunchkonsert på Odeum: Kör-
musik. Ledd av Odeums körledarstudenter. Fri 
entré. Kl 12.15 i Palaestra et Odeum, Kapell-
salen, Lund.

8 mArS Karriärseminarium: anställ-
ningsintervjun – vad ska jag tänka på? 
Karriärvägledare Christer Ekdahl ger konkre-
ta tips på vad du bör tänka på inför och under 
en anställningsintervju. Ta med dig en platsan-
nons som är intressant för just dig som vi kan 
använda som utgångspunkt under övningen. 
Kl 8.00, Eden 21, Lund.

8 mArS arkeologi för alla. Dominic 
Ingemark föreläser under rubriken ”Väldof-
tande döda: parfymflaskor och sminkkärl 
i glas från israeliska klippgravar (eller om 
Baron von Ustinows arkeologiska även-
tyr)”. Kl 15.30 på Archaeologicum, Sandgatan 
1, Stora salen, Lund.

8 mArS Föreläsning. Vårens öppna fö-
reläsningskvällar på CTr inleds med Bo Holm-
berg som föreläser under rubriken ”Educa-
tion and Learning in the Context of Early 
Islam”. Föreläsningskvällarna anordnas av 
masterprogrammet The religious roots of Eu-
rope. Kl 18.15, sal 118, Centrum för teologi 
och religionsvetenskap, Allhelgona kyrkoga-
ta 8, Lund.

8 mArS Filosoficirkeln. Fil dr Ulrika Hol-
gersson: att tänka om klass – feministiska 
perspektiv på ett gammalt begrepps åter-
komst i politik och populärkultur. Om po-
litikens förändrade villkor. Kl 19.30 i Palaes-
tra, Lund.

9 mArS Konferens CSR syd 2011. Syd-
sveriges största konferens med fokus på fö-
retagens och den offentliga sektorns sam-
hällsansvar. Konferensen riktar sig till dig som 
arbetar aktivt med dessa frågor inom närings-
liv, frivilligorganisationer, offentlig sektor och 
forskningsinstitutioner. Arrangörer är Stiftel-
sen TEM i samarbete med CSr Skåne, region 
Skåne och Sydsvenska Industri- och Handels-
kammaren. Info: www.csrsyd.se Kl 8.30 Hil-
ton, Malmö City.

9 mArS Introduktionsdag för nyan-
ställda. Kl 8.30–15.15 i Palaestra hörsal, Uni-
versitetsplatsen, Lund.

9 mArS VentureLabs starta eget-se-
rie: an introduction to entrepreneurship. 
Kl 15.15 Ekonomihögskolan, EC2: 101, Lund. 
För mer information, http://www.venturelab.
lu.se/cal.php?id=124

11 mArS Lunchkonsert på Odeum: 
Musikhögskolans världsmusikklass. Kl 
12.15 Kapellsalen, Palaestra et Odeum, Lund.

12 mArS Konsert. Musikhögskolans 
symfoniorkester & Samuli Örnströmer som di-
rigerar G Fauré: Masques et Bergamasque, F 
Schreker, Kammersinfonie och G nystroem: 
Sinfonia Concertante. Solist: Johanna Larsson, 
cello. Kl 15.00 rosenbergsalen, Ystadsvägen 
25, Malmö.

13 mArS Konserter i Skovgaardsa-
len: Paul Waltman & Bengt Forsberg. Duon 
Paul Waltman, violin och Bengt Forsberg, pia-
no som framför verk av B Lindi, W A Mozart 
och O respighi. Kl 14.00 Skovgaardsalen, Mal-
mö konstmuseum.

15 mArS Filosoficirkeln. Universitetslek-
tor em ruth Lötmarker: ”Les philosophes” 
i fransk politisk debatt. Om politikens för-
ändrade vilkor. Kl 19.30 i Palaestra, Lund.

16 mArS Karriärseminarium: CV och 
ansökningsbrev – hur skriver man? Kl 
14.00, Eden 21, Lund.

16 mArS Karriärseminarium: Karriär i 
tillväxtbolag. Att välja mindre bolag i tillväxt-
fas som första jobb kan ge en karriärutveck-
ling som går snabbare än de mer traditionella 
storbolagen. Adam Feldt (Adomera) berät-
tar om hur han valde bort de mest eftertrakta-
de jobben och istället för partnerskap inom tio 
år blev VD på två. Seminariet fokuserar på hur 
skillnader i bolagskultur och tillväxtfas påver-
kar karriärmöjligheten och hur man ska tänka 
inför första jobbet. Kl 16.00 Ekonomicentrum, 
EC1:135, Lund.

17 mArS Karriärseminarium: Löneför-
handling – så lyckas du! Kl 8.00, Eden 21, 
Lund.

17 mArS Lunchmusik i Caroli – violi-
nister från Musikhögskolan. Lärare: Marika 
Fältskog & Elena Jordan, piano. Kl 12.15 i Ca-
roli kyrka, Malmö.

17 mArS VentureLabs starta eget-se-
rie: Projekt vs Företag. Föreläsare: Kristi-
an Widén, LTH. Kl 15.15, Ekonomihögskolan, 
EC2:101, Lund.

19 mArS Konsert med Musikhögsko-
lans pianister som uppmärksammar ju-
bilaren Franz Liszt. Presentatör: Hans Påls-
son. Kl 15.00, rosenbergsalen, Ystadvägen 
25, Malmö.

20 mArS Konserter vid Odeum: Emeri-
tikapellet 2011. Konsert med bl.a. J.Brahms: 
Symfoni nr 3 f-moll och F. Mendelssohns kon-
sertuventyr ”Hebriderna”. Dirigent: Director 
musices emeritus Per Ohlsson. Kl 16.00 i Uni-
versitetshusets aula, Lund.

22 mArS Karriärseminarium: Test- 
och urvalsmetoder – vad är nyttan? Vil-
ka tester och urvalsmetoder används ofta 
av företag som ett komplement till intervju-
er? Vilka teorier döljer sig bakom? I detta se-
minarium får du även prova på ett mindre 
test. Seminariet leds av vår karriärvägleda-
re Christer Ekdahl och ger många tillfällen till 

minisymposier 
under kemins år
Doktoranderna vid Centrum för molekylär 
proteinvetenskap (CMPS) arrangerar under 
2011 en serie minisymposier med teman 
inom centrets forskningsområden: biokemi, 
biofysikalisk kemi, molekylär biofysik och 
analytisk kemi. Seriens inleddes redan i slu-
tet av förra året. De tre timmar långa sym-
posierna inkluderar ett föredrag av en in-
bjuden gästföreläsare. Den 11 mars är det 
dags för det tredje symposiet, vilket har 
temat chaperonproteiner, proteiner som 
hjälper andra proteiner att få rätt form. Se 
www.cmps.lu.se för löpande information 
om datum och teman.
 

full fart för 
filosoficirkeln 
Universitetets viktigaste populärveten-
skapliga forum?

Varje tisdagskväll halv åtta på Palaes-
tra bjuder Filosoficirkeln på föreläsningar. 
I snitt kommer mellan 150 och 200 perso-
ner varje gång.

– Vi gör i princip ingen reklam för oss 
för då hade det kommit fler besökare än 
vad vi kan ta emot, säger Sven Olsson, 
som leder cirkeln sedan cirka tio år till-
baka. 

Men så har det inte alltid sett ut. I bör-
jan av 2000-talet var besöksantalet nere 
på 50–60 besökare per gång och det 
fanns planer på att lägga ner Filosoficir-
keln. Sedan dess har verksamheten häm-
tat sig. Vad är framgångsreceptet?

– Jag tror att det är intellektuell lust 
som är hemligheten, säger Sven Jönsson. 
Det ska vara kul att komma hit och vi ser 
gärna att det är våra lokala förmågor som 
håller föredrag. 

Dock gästas Filosoficirkeln även av för-
mågor utifrån. Som den 1 februari då för-
re statsministern Ingvar Carlsson höll före-
drag och utfrågades av historieprofessorn 
Sverker Oredsson om hur politikerrollen 
har förändrats de senaste femtio åren.

Se vårens program på http://video.ldc.
lu.se/fc11h1.htm 

 Ingvar Carlsson och Sverker Oredsson.

t
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 diskussion och frågestunder. Kl 8.00 i Eden 
21, Lund.

22 mArS Filosoficirkeln. Professor Len-
nart Schön: Modernitetens sociala och eko-
nomiska konsekvenser – katastrof eller 
välsignelse? Om politikens förändrade 
villkor. Kl 19.30 i Palaestra, Lund.

23 mArS VentureLabs starta eget-
serie: Bolagsformer och riskbedömning. 
Lars-Gunnar Svensson från Ekonomihögskolan 
kommer att berätta om de olika bolagsformer-
na och vilken bolagsform som passar bäst för 
vilka verksamheter. Kl 15.15, Ekonomihögsko-
lan, EC2: 101, Lund.

24 mArS Öppet hus vid Campus hel-
singborg. Passa på att träffa lärare och stu-

denter. Öppet hus äger rum mellan 16.00–
18.00, men redan kl 15.30 startar det med ett 
allmänt informationspass om anmälan, antag-
ning och behörigheter. Info: www.ch.lu.se

25 mArS Buller i blåsväder. Ljudmiljö-
centrum arrangerar ett tvärdisciplinärt fors-
karsymposium för att ge en vetenskaplig ge-
nomlysning av problem runt vindkraft och 
bullerstörningar. Medverkande bl.a. Eja Pe-
dersen, Martin Almgren och Gösta Bluhm. Kl 
9.00–12.00 Palaestra, Lund. Föranmälan till 
projektledare@ljudcentrum.lu.se

25 mArS Seminariet för tidigmoderna 
studier: Ostindien. Info: david.duner@kultur.
lu.se eller 046-2220961. Kl 15.15 sal 202, Kul-
turanatomen, Lund.

Rättelse om kemikonsten
Sid 4 i förra LUM: Bilden längst upp till 
höger föreställer proteiner och röda 
blodkroppar. Fotot är taget av Harald 
Kirsebom, Linda Elowsson och Bo Mat-
tiasson.

tJänster
doktorandanställning i teoretisk kemi. 
ref nr nPA 2011/57, ans 15 mars. Info 046-
2223311.

Biträdande universitetslektor i geobi-
osfärsvetenskap med inriktning mot den 
akvatiska kolcykeln, modellering och pro-
cesser. ref nr 2173, ans 14 mars. Info 046-
2220474.

doktorandanställning i biokemi. ref nr 
nPA 2011/76, ans 1 mars. Info 046-2228246.

Utbildningsbidrag i akvatisk ekolo-
gi. ref nr nPA 2011/65, ans 2 mars. Info 046-
2228367.

doktorand i matematik. ref nr nPA 
2011/55, ans 4 mars. Info 046-2228542.

Universitetslektor i naturgeografi 
med inriktning mot GIS. ref nr 1862, ans 
15 mars.

t

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 

Hans-Uno Bengtsson 
stipendiet

Folkuniversitetet delar ut stipendium till minne 
av Hans-Uno Bengtsson. Stipendiet är ämnat 
för anställda eller studenter vid Lunds univer-
sitet och som gjort goda insatser för att skapa 
möten mellan universitetet och gymnasie- samt 
högstadieungdomar. Kandidater kan nomine-
ras av alla verksamma vid Lunds universitet. 
Stipendiet delas ut vid en ceremoni den 12 maj 
2011.

Stipendiesumma: 20 000 kronor

Sista nomineringsdag: 31 mars 2011
För information gå in på 
www.folkuniversitetet.se/hubstipendiet  

Vid frågor 
Frågor ställs via e-post till 
hub-stipendiet@folkuniversitetet.se

Hans-Uno Bengtsson disputerade i teoretisk fysik 
1983 och blev inom detta ämne riksbekant som 
sommarpratare, föreläsare, pedagog och förfat-
tare. Han dog efter en tids sjukdom våren 2007 
vid 54-års ålder.
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hänt!

Medicinska fakulteten har utsett professor 
anders Palm, Lunds universitet och pro-
fessor Fred h. Gage, The Salk Institute, La 
Jolla, USA till hedersdoktorer. 

Anders Palm är litteraturvetare och eld-
själen bakom ”Medical Humanities” som 
i dag ingår i läkarutbildningen. ”Medical 
Humanities” innebär att kroppen ses uti-
från ett humanioraperspektiv så väl utifrån 
som ett rent medicinskt sådant. 

Professor Fred H. Gage är en av värl-
dens ledande neuroforskare. Under 
1980-talet var han gästforskare vid Lunds 
universitet, och har sedan dess hållit kon-

25 FebrUari 
Jeanette Purhagen i livsmedelsteknologi: 
”Staling and starch retrogradation in specialitiy 
bread”. Kl 13.00 i hörsal C, Kemicentrum, Ge-
tingevägen 60, Lund. 

Vamsi K. Moparthi i kemi: ”The evolu-
tion of respiratory chain complex i from smal-
ler functional modules”. Kl 10.15 Kemicen-
trum, hörsalen B, Lund. 

anna Jonsson i biomedicin med in-
riktning endokrinologi: ”Genetic variants 
and the risk of type 2 diabetes”. Kl 9.00 Jubi-
leumsaulan, Medicinskt forskningscentrum, 
ing 59, Skånes Universitetssjukhus i Malmö

28 FebrUari 
Laura Mendoza Fernandez i bioteknik: 
”Laccases from new fungal sources and some 
promising applications”. Kl 13.00 i hörsal B, 
Kemicentrum, Lund.

2 Mars 
Camilla Löf i pedagogik: ”Med livet på sche-
mat. Om skolämnet livskunskap och den risk-
fyllda barndomen”. Kl 10.15, sal D 138, Lärar-
högskolan, nordenskiöldsgatan 10, Malmö 
högskola.

3 Mars 
Jessica von Einem i ekologi: ”Effects of dis-
solved humic matter on phytoplankton”. Kl 
9.30 i Palaestra, Universitetsplatsen, Lund.

Följande disputationer har ägt rum:
Luca Urciuoli i teknisk logistik: ”Security in 
physical distribution networks – a survey study 
of Swedish transport operators”. 

Mehrzad Kaiadi i förbränningsmoto-
rer: ”Diluted operation of a heavy-duty natu-
ral gas engine – aiming at improved efficiency, 
emissions and maximum load”. 

andreas dahl i aerosolteknik: ”Aerosol 
measurements as applied for exposure charac-
terization”.  

Matilda Ulmius i tillämpad biokemi: 
”Characterisation of dietary fibre properties 
to optimise the effects on human metabolism 
and the transcriptome”.  

Salma But i klinisk medicin med inrikt-
ning kirurgi: reproductive factors and breast 
cancer. Parity, breastfeeding and genetic pre-
disposition in relation to risk and prognosis”. 

Cecilia andersson i klinisk medicin med 
inriktning lungmedicin: ”new aspects of 
tissue mast cells in inflammatory airway di-
seases”. 

Johan Borg i folkhälsovetenskap med 
inriktning socialmedicin: ”Assistive tech-

dispUtationer

ADvANceD grANtS. neuroforskaren 
Patrik Brundin och diabetesforskaren 
Leif Groop har bägge fått s.k. advanced 
grants från European research Council, 
ErC. Dessa anslag är eftertraktade efter-
som de ger frihet att satsa på spännande 
men osäkra egna forskningsprojekt.
 
HeDerSDOKtOrAt. Två lundaprofes-
sorer har utsetts till herdersdoktorer vid 
Åbo Akademi. anders Jarlert som er-
känsla för sin grundläggande kyrkohisto-
riska forskning samt för sina insatser att 
befrämja det nordiska samarbetet på den 
teologiska forskningens och kyrkans fält. 
axel hadenius utses till politices heders-
doktor för sin avgörande betydelse för 
den statsvetenskapliga forskningen vid 
Åbo Akademi. Promotionen äger rum den 
20 maj.

LUNDeNSAre. allan Larsson har av 
Grandiosa sällskapet utsetts till ”Årets 
lundensare”. Valet är unikt eftersom de 
som hittills fått priset varit bosatta i Lund. 
Han får priset för att han satt Lund på den 
internationella kartan med bl.a. ESS samt 
för hans insatser för att Astra Zenecas lo-
kaler ska komma till bästa nytta. 

ArgeNtiNSKt. Docent, överläkare hå-
kan Brorson, Plastikkirurgiska kliniken, 
SUS Malmö, har av argentinska läkaresäll-
skapet utsetts till professor vid EGAMA 
(Escuela de Graduados de la Asociacion 
Medica Aargentina) i Buenos Aires

iNvALD. Professor Peter Gärdenfors, 
kognitionsvetenskap, har blivit invald i 
priskommittén för priset i ekonomiska ve-
tenskaper till Alfred nobels minne. 

rettigSKA PriSet. Docent anna-So-
fia Maurin, teoretisk filosofi, har fått ret-
tigska priset för sin internationellt upp-
märksammade forskning i filosofi med 
inriktning mot metafysik och ontolo-
gi. Prissumman är 200.000 kronor. 

mAx-LAb. Det na-
tionella synkrotron-
ljuslaboratoriet i Lund 
har fått en ny före-
ståndare efter Nils 
Mårtensson som 
återvänder till sin pro-
fessur i Uppsala. Det 
är professor Sine 
Larsen från Köpen-
hamns universitet, 
som efter mångårig ledamot i MAX-labs 
styrelse nu blir chef.
 

takten med neuroforskningen i Lund och 
varit en supporter och inspiratör för fors-
karna.

Humanistiska fakulteten har utsett pro-
fessor Tony Spearing, även känd som 
William r. Kenan Jr., University of Virginia, 
Charlottesville, USA. Han är en av världens 
främsta experter på engelskspråkig med-
eltidslitteratur. Professor Spearing har en 
nära relation till Lunds universitet där han 
varit fakultetsopponent, föreläsare och 
även varit delansvarig då International As-
sociation of University Professors of Eng-
lish höll sin konferens 2007.

Hedersdoktorer i medicin och humaniora 2011

nology, human rights and poverty in develo-
ping countries. Perspectives based on a study 
in Bangladesh”. 

Johanna Ekström i laboratoriemedicin 
med inriktning medicinsk mikrobiologi: 
”Diversity of skin infections”. 

anna Katharina dahlman i klinisk med-
icin med inriktning urologisk cancerforsk-
ning: ”Translational perspectives on MSMB 
and CrISP3 expression and regulation in pro-
state cancer”.
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...chef på Zoologiska museet, vars publika utställningar 
nu ska rivas efter nästan hundra års verksamhet.

varför stängs 
Zoologiska museet?
– Universitetet anser sig uppenbarligen inte ha råd till att 
ha kvar de publika utställningarna. Samlingarna kommer 
därför att rivas, packas ner och magasineras på Arkivcenter 
Syd på Gastelyckan, där de tyvärr bara blir tillgängliga för 
forskare. Renoveringsarbetet påbörjas i oktober 2012. Då 
ska alla publika och övriga magasinerade samlingar vara 
ute ur huset så att humaniora istället kan ta över lokalerna. 

hur länge har det funnits och hur många föremål handlar 
det om?
– Grunden till museets samlingar lades 1735 och vi är där-
med, såvitt bekant, landets äldsta zoologiska museum. Nu-
varande lokaler blev inflyttningsklara hösten 1916, då upp-
byggnaden av dagens utställningar också påbörjades. Syftet 
var att skapa en studiesamling – en funktion som den fort-
farande har. Sedan 1930-talet har också allmänheten haft 
tillträde.  

– Det finns mellan 3.000–4.000 utställda föremål, men 
det är bara en bråkdel av det som finns i våra magasin. To-
talt sett finns det över tio miljoner djur i de vetenskapliga 
samlingarna.

hur ska man få ner alla stora skelett?
– De stora skeletten, såsom valarna som nu är upphängda i 
taket, kommer att klippas isär och läggas ner i lådor. Min-
dre monterade skelett kommer att placeras i särskilt tillver-
kade trälådor.

det finns en värdefull insektssamling – hur tar man till 
vara på den? 
– Hela den mycket omfattande och vetenskapligt mycket 
värdefulla entomologiska samlingen kommer att flyttas till 
Ekologihuset, dit också museets hela personal ska. Resten 

av de zoologiska samlingarna, dvs. allt som inte är insek-
ter, magasineras på Gastelyckan. Jag hade gärna sett att allt 
hade koncentrerats till norra campusområdet där övrig bio-
logi nu finns, men det är tyvärr inte möjligt. 

När är sista chansen att ta del av samlingarna?
– Museets utställningar kommer att vara öppna under hela 
våren, men därefter är det ovisst hur länge. 

Varför är samlingarna unika och vad kan man ha för nytta 
av dem?
– Samlingarna är mycket stora och de entomologiska inne-
håller ett stort antal så kallade typexemplar för nybeskriv-
na arter. Därför är de internationellt kända och viktiga för 
forskningen. Föremålen utgör ett arkiv eller ett tidsdoku-
ment bakåt i tiden. Det är också en viktig referenspunkt 
för dagens forskare, gällande forskning kring påverkan och 
förändringar i naturen, såsom miljögifter, utdöenden och 
nyinvandring av arter.  

hur känns det?
– Det känns bra att våra vetenskapliga samlingar kommer 
att hamna i mer välägnade magasin än dagens. Däremot 
känns de väldigt vemodigt, med ett stort inslag av uppgi-
venhet och misslyckande, och förunderligt att ett så stort 
universitet som Lunds har en så njugg inställning till nå-
got som andra ledande universitet runt om i världen skul-
le vara väldigt stolta över att visa upp. Det känns märkligt 
med tanke på att LU vill framstå som ett ledande universi-
tet på alla områden. Dessutom tycker jag att besparingsar-
gument rimmar illa med återkommande rapporter om ett 
växande överskott.
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