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BLöt fest

Bättre arbetsvillkor 
enligt ny plan

Godhet
– arv eller miljö? 
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KarnevaaaL!
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Trots namnet blev Rätt och fel-kar-
nevelen anno 2010 mest rätt. Fem-
tusen engagerade studenter, ca 
100.000 besökare om dagen, vack-
ert väder, underhållning av hög 
klass både av studenter och till-
resta artister – allt borgade för en 
rungande tredagarsfest! Det enda 
felet var möjligen att karnevölen 
började ta slut redan på lördags-
eftermiddagen... 

FoTo: Mikael RiseDal

Glädjeyra på universitetsplat-
sen vid invigningen av 2010 års 
karneval.

En av alla glada musiker som 
spelade sig genom karnevalen.
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Baren Underbar bar kortkort... Poff på cirkusen!

Hur känns en banannäsa, månntro? På Barnevalen kunde man få provkänna.

Revyn – som alltid med stilig dekor och stor balett.

Rufus Wainwright förgyllde fredagskvällen från Stora scenen.

Hörru polisen, är det riktigt säkert att du har vaccinerat dig 
mot svininfluensan?

Ingen cirkus utan clowner!

Inte ens kungahuset kunde motstå årets Lundakarneval.



LUM nr 6 | 2010     5

CA
RO

LINA
 REGI

NA

Ur innehåLLet

6 Stora personalsatsningar
Lunds universitet kunde vara bättre på att ta hand om sin personal. 
Det tycker vicerektor Ingalill rahm Hallberg, som har arbetat fram 
ett nytt personalpolitiskt program som är färdigt att sjösättas. 

8 Teologerna möblerar om
För drygt ett år sedan fick Centrum för teologi och religionsveten-
skap skarp kritik av HSV, som bl.a. ifrågasatte examensrätten inom 
såväl grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. nu möter man 
kritiken genom att starta ett nytt kandidatprogram och lägga ner 
forskarutbildningen inom fyra ämnen. Inom resten av ämnena bil-
dar man forskarskolor med Uppsala universitet. Samarbetet med 
Svenska kyrkans pastoralinstitut får dessutom en ny form. 

20 Hur skapas en god människa?
Den bosniske bonden Fadil Fejzic blev världskänd efter en artikel i 
new York Times 1996. Mitt under brinnande inbördeskrig hade han 
under ett och ett halvt år lämnat mjölk för att rädda ett spädbarn 
i det serbiska motståndarlägret. Två kända sociologer debatterade 
om bondens godhet kom sig av arv eller miljö. Lundasociologen Eva 
Kärfve ansluter i sin nya bok ”Det moraliska spelet” till diskussionen 
och en av hennes före detta studenter har sökt upp Fadil Fejzic.

23 Professor på språng
LU-professorn Thomas Laurell har många järn i elden: 
Mångmiljon anslag från Vinnova och andra forskningsfinansiärer. 
Framgångsrik forskning om prostatacancer-diagnostik och cellsor-
tering som intresserar en mängd bioteknikföretag. Ett labb på LTH 
och två på BMC. Och nu ytterligare en professur – i Sydkorea. 

32 Internationella utmaningar
Internationaliseringen utmanar universitetet som organisation. 
Kommer konkurrensen om forskningsmedel att öka ytterligare och 
blir det ännu mer extern styrning? Eller kommer universitetet kan-
ske att återgå till en mer inifrånstyrd modell med stabilare forsk-
ningsfinansiering? Det är frågor som diskuteras i sista delen av 
LUMs serie om internationaliseringsprocessen.
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PerSoNALfråGor. en attrak-
tiv  arbetsplats där man möts med 
 respekt, uppskattas och har ut-
vecklingsmöjligheter, samt känner 
glädje och stolthet över att tillhöra 
lunds universitet. 

Det önskar vicerektor ingalill 
Rahm Hallberg ska bli resultatet av 
det personalpolitiska program som 
hon nu sjösätter i samarbete med 
sin projektgrupp.

När rektor Per Eriksson tillsatte en vi-
cerektor med särskilt ansvar för med-
arbetarskap och ledarskap, markerade 
han vikten av just dessa frågor. Och när 
Ingalill Rahm Hallberg nu presenterar 
det omfattande personalpolitiska pro-
gram som handlar om personlig utveck-
ling och professionella arbetsvillkor, även 
kallat ”Pupan”, är det resultatet av led-
ningens markering.

– Och vi har ett stenhårt jobb fram-
för oss med att uppfylla de ambitioner vi 
har, säger hon.

Ingalill Rahm Hallberg menar att 
de flesta företag och organisationer vet 
att personalen är ens dyrbaraste investe-
ring och om man får sina medarbetare 
att känna sig uppskattade så gör de ett 
bra jobb.

– Men denna insikt är inte lika ut-
bredd inom universitetsvärlden. Här rå-
der fortfarande på sina håll mentaliteten 
du-ska-ändå-vara-tacksam-för-att-du-
får-jobba-här, säger hon. 

Nu ska det bli ändring på det – åt-
minstone på Lunds universitet, om man 
får tro Ingalill Rahm Hallberg. Och det 
gör man, hon är mycket övertygande, 
rak och tydlig. Med personalen menar 
hon inte bara de tillsvidareanställda utan 
även tidsbegränsat anställda, stipendia-
ter och gästlärare. Hur man tar emot och 
behandlar icke svensktalande och andra 
som tillfälligt kommer till Lunds univer-
sitet är viktigt för anseendet utåt. Inåt är 

introduktionen för nyanställda lika vik-
tig och den brister på många håll, menar 
vicerektorn. 

Vidare saknas det en kontinuerlig av-
sättning och plan för kompetensutveck-
ling för alla, och inte minst för den ad-
ministrativa personalen som dessutom 
oförtjänt råkat illa ut under den senas-
te tiden, tycker Ingalill Rahm Hallberg.

– Missnöjet med hur de indirekta 
kostnaderna slår har många gånger spillt 
över på administratörerna, konstaterar 
hon. Stödfunktionen är mycket viktig – 
man måste ha respekt för varandras värl-
dar och uppgifter.

eN ANNAN uPPGIfT blir att städa upp 
bland dagens alla policies, riktlin-
jer och föreskrifter som har med per-
sonal, arbetsmiljö och arbetsvillkor att 
göra. Ingalill Rahm Hallberg talar om 
ett sammanhållet personalpolitiskt pro-
gram med styrdokumenten samlade och 
med verktyg som exempelvis stresshan-
tering och karriärrådgivning.

Inledningsvis blir den planerade med-
arbetarenkäten till alla anställda, en vik-
tig utgångspunkt för det fortsatta ar-
betet. I enkäten kommer sådant som 
arbetsinnehåll, utvecklingsmöjligheter 
och ledarskap att tas upp. 

– Den är till för att hitta vilka områ-
den som ska utvecklas och inte för att 
kritisera. Med medarbetarenkäten som 
bas ska Lunds universitet bli en attrakti-
vare arbetsplats inom tre år, säger Inga-
lill Rahm Hallberg. 

Hon betonar vikten av att ha en bered-
skap för att hantera de eventuella miss-
förhållanden som kommer fram vid en 
sådan enkät – liksom att följa upp en-
käten. 

– Vi planerar att arbeta i cykler om 
tre år vilket innebär att vi gör en ny en-
kät var tredje år. 

Men redan idag vet man att många 
tycker att rutinuppgifter skymmer ut-
vecklingsmöjligheterna och Ingalill 
Rahm Hallberg berättar att det årligen 
inom universitetet handläggs 4.500 per-

Trivs på jobbet!
nytt personalpolitiskt program lyfter medarbetarfrågorna

Efter ett och ett halvt års arbete sjösätter vicerektor Inglill Rahm Hallberg nu ett nytt perso-
nalpolitiskt program. foto: kennet ruona
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sonalärenden och 20.000 timanställ-
ningar. Det rör sig om tröga anställ-
ningsprocesser som tar lång tid och som 
dessutom innebär att man tappar perso-
nal på vägen, menar vicerektorn. 

– Arbetet med en ny anställningsord-
ning kommer att starta omgående, säger 
hon. Och behovet av en ny sådan hade 
funnits även utan autonomipropositio-
nen. 

VIdAre HoPPAS Ingalill Rahm Hallberg 
att även de enskilda utvecklingssamtalen 
mellan personalen och deras närmaste 
chefer ska visa vilka behov av kompetens-
utveckling som finns ute i organisatio-

PerSoNALfråGor. om nu autono-
mipropositionen ger alla  lärosäten 
frihet att utforma sina karriär-
gångar på egen hand, hur blir det 
då vid lunds universitet? Vad gör 
universitets- och fakultetsledning-
arna, och vad har de yngre forskar-
na för möjlighet att göra sina rös-
ter hörda?

Det undrade deltagarna i ett möte ord-
nat av Future Faculty, ett nätverk av yng-
re forskare och lärare vid Medicinska fa-
kulteten.

medLemmArNA I fuTure fAcuLTy är 
disputerade, men har inga fasta tjänster 
utan tidsbegränsade anställningar av oli-
ka slag. Vissa av dem har fyraåriga fors-
karassistenttjänster, i huvudsak betalade 
av externa forskningsmedel. 

– Det är en typ av tjänst som är be-
kväm för universitetet eftersom den inte 
omfattas av lagen om anställningsskydd. 
Efter fyra år utlöses den härliga automa-
tiska katapulten som gör att man aldrig 
behöver ta något långsiktigt arbetsgivar-
ansvar, sa Future Facultys Håkan Tores-
son sarkastiskt. Han är, med Henrietta 

Nielsen, projektadministratör för verk-
samheten.

Som systemet nu ser ut, så föredrar Fu-
ture Faculty en anställningsform kallad 
biträdande lektor med 20 procents un-
dervisning och resten forskning. Även en 
tjänst som biträdande lektor är fyraårig, 
men till skillnad från forskarassistent-
tjänsterna finns här ingen katapult: den 
som klarat de uppsatta målen för tjäns-
ten blir automatiskt befordrad till lektor 
vid universitetet.

efTerSom uNIVerSITeTeT tar ett större 
arbetsgivaransvar för biträdande lektorer 
måste en större del av deras tjänster beta-
las av fakultetsmedel. Därför skulle anta-

Yngre medicinforskare 
vill ha anställningstrygghet

Håkan Toresson 
är projektadmi-
nistratör för Fu-
ture Faculty på 
Medicinska fakul-
teten. foto: mika-
el risedal

nen. Hon räknar med att en budget för 
detta kommer att upprättas och menar 
att en stor arbetsplats rimligen skall av-
sätta medel för kompetensutveckling. 
Hon pekar också på hur stor egen kom-
petens Lunds universitet har när det gäl-
ler utbildningsinsatser.

– Vi kan använda oss av exempelvis 
Ekonomihögskolans och Samhällsve-
tenskapliga fakultetens kompetens, sä-
ger Ingalill Rahm Hallberg och ser att 
ett sådant arrangemang även kan stärka 
identitetskänslan bland personalen inom 
universitetet. 

Arbetet med det nya personalpolitis-
ka programmet hanteras av i första hand 

två grupper. En styrgrupp som leds av 
Ingalill Rahm Hallberg med ytterligare 
elva ledamöter – dels representanter från 
fakulteterna men även centrala personer 
vars verksamhet är relevant för ändamå-
let som kommunikatörer, miljöchefen, 
företagshälsan med flera. Samt en ope-
rativ ledningsgrupp som är lite mindre 
och leds av personalchefen Nils Hell-
man. Han får ytterligare en medarbeta-
re till hjälp i detta arbete som nyrekry-
teras i höst. 

När det gäller arbetet med medarbe-
tarenkäten och ny anställningsordning 
tillsätts särskilda projektgrupper.

MaRia linDH

let nya tjänster bli färre – kanske 2–3 nya 
tjänster som biträdande lektor vid Med-
icinska fakulteten per år, mot 8-10 nya 
tjänster som forskarassistent enligt da-
gens system. 

Deltagarna i Future Facultys möte 
menade ändå att fördelarna skulle över-
väga.

– Det är viktigt med en förutsägbar 
karriärgång, och att man vet att man 
kan få stanna om man uppfyller de krav 
som ställts för tjänsten, tyckte flera av 
dem.

När deT GäLLer fINANSIerINGeN på-
pekade Håkan Toresson att många 
icke tillsvidareanställda yngre forskare 
idag drar ett tungt lass inom grundut-
bildningen. Future Faculty har gjort en 
undersökning som visar att yngre fors-
kare står för nära en tredjedel av sche-
matimmarna på biomedicin- och läkar-
programmen. Det är ett system som inte 
gynnar kvaliteten, menar man, eftersom 
det blir dålig kontinuitet och risk för av-
hopp i sista minuten om forskaren får 
tidsnöd och måste prioritera sin forsk-
ning.

– Omräknat till lektorat skulle det 
krävas tio lektorat för att täcka upp för 
den insats de yngre forskarna gör idag. 
Här finns alltså en grundplåt till nya 
tjänster, menade Håkan Toresson.

inGela BJÖRCk
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orGANISATIoN. Centrum för  teologi 
och religionsvetenskap, CTR, pre-
senterar ett nytt kandidatprogram 
och lägger ner forskarutbildning-
en inom fyra ämnen. inom resten 
av ämnena bildar man forskarskolor 
med Uppsala universitet. Vidare får 
samarbetet med svenska kyrkans 
pastoralinstitut en ny form. 

Detta är direkta följder av HsVs 
kritik för ett drygt år sedan då man 
bl.a. ifrågasatte examensrätten 
inom såväl grund-, avancerad och 
forskarutbildningsnivå.

Inom grundutbildningen kritiserades 
både progressionen (utvecklingen) och 
fördjupningen. Dessa faktorer var svå-
ra att mäta, ansåg HSV, bland annat på 
grund av den mängd och bredd av äm-
nen som CTR erbjuder. Utbildningen 
ansågs inte heller överensstämma med 
Bolognaprocessen, vilket försvårar mo-

biliteten för särskilt de svenska teologi-
studenterna. 

Därför erbjuder man nu från och med 
nästa höst ett nytt kandidatprogram med 
ett omstrukturerat kursutbud som dels 
gör det lättare att mäta progression och 
fördjupning, dels harmonierar med lan-
dets övriga lärosäten och överensstäm-
mer med Bolognaprocessens intentioner. 
Programmet har nu endast ett huvud-
område ”religionsvetenskap och teolo-
gi” och inom detta finns fyra speciali-
seringar (istället för nuvarande tretton) 

som återkommer på avancerad nivå. 
Redan i höst erbjuds ett fullt utbyggt 

masterprogram, med endast fyra speci-
aliseringar som såväl innehållsligt som 
formellt visar en tydlig progression. 

INom forSkAruTBILdNINGeN kritisera-
des tretton ämnen, främst för att de var 
för små för kritiska massor. Fyra av dessa 
försvinner nu: judaistik, migrationsve-
tenskap med religionsvetenskaplig in-
riktning, religionspsykologi och religi-
onssociologi. Övriga nio ämnen förstärks 
genom att man bildar forskarskolor till-
sammans med Uppsala universitet.

Det nuvarande samarbetet med Svens-
ka kyrkans pastoralinstitut upphör, vil-
ket innebär att CTR inte längre kommer 
att ge kurser i samarbete med institutet 
och inte heller kommer den lärarledda 
praktiktiden under grundutbildningen 
att förläggas till Svenska kyrkan. 

Fredrik Lindström, dekanus för Teo-
logiska fakulteten, betonar att examens-
rättens ifrågasättande inte hade något 
med samarbetet med Pastoralinstitutet 
att göra – liksom att kvaliteten på de dok-
torsavhandlingar som kommit från de 
kritiserade ämnena aldrig har ifrågasatts.

– Kritiken gällde att forskarmiljöerna 
var för små och därigenom sårbara, och 
det håller jag med om. Men vi beklagar 
ändå att vi inte har resurser och ekonomi 
för att behålla forskarutbildningen inom 
alla våra ämnen.

ATT mAN INTe LäNGre erbjuder forskar-
utbildning inom de fyra ämnena som nu 
läggs ner innebär dock inte att man inte 
kan forska i dem.

– Man kan alltid välja en specialiserad 
inriktning inom ett bredare ämne som 
exempelvis religionshistoria med inrikt-
ning på judaistik, exemplifierar Fredrik 
Lindström. 

Dessa ämnen försvinner inte heller 
på grundutbildningsnivå, utan tvärt-
om förstärks till exempel religionssoci-
ologin med en ny lektor. Förstärkningar 
blir det på fler håll – redan har nya lekto-
rat inom religionshistoria och Nya testa-
mentets exegetik utlysts och inom ämnet 
teologi planeras en utlysning till hösten. 

Fredrik Lindström är mycket glad 

Efter HSV-kritiken

Teologerna 
avvecklar 
och utvecklar

Stora förändring-
ar är på gång vid 
Centrum för teo-
logi och religions-
vetenskap. foto: 
petra francke

Dekanus Fredrik 
Lindström lovar att 
ingen ska lämnas i 

sticket när fyra fors-
karutbildningsäm-

nen nu läggs ner. 
foto: mikael risedal
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över samarbetet med Uppsala uni-
versitet eftersom det gör det möjligt 
att behålla specialiseringen inom ut-
bildningen på forskarnivå. Han me-
nar att samarbetet är en positiv effekt 
av HSVs kritik. 

LITe Värre är deT då med samarbe-
tet med Pastoralinstitutet som sorte-
rar under Svenska kyrkan. Här ifrå-
gasattes huruvida studenterna måste 
bekänna sig till den tro som råder 
inom kyrkan om de gick vissa kurser 
som CTR gav i samarbete med Pasto-
ralinstitutet. Detta ansågs i så fall inte 
förenligt med ett universitetets frihet. 
Och något mer sådant kurssamarbe-
te mellan CTR och Pastoralinstitutet 
blir det alltså inte. Även landets övri-
ga teologiska och religionsvetenskap-
liga institutioner upphör att ge kurser 
tillsammans med Pastoralinstitutet.

– CTR måste ta hänsyn till hur det 
ser ut på det nationella planet – nu 
som tidigare, kommenterar Fredrik 
Lindström.

Han menar dock att universitetet 
måste kunna samarbeta med idéburna 
organisationer som Svenska kyrkan, 
precis som man samarbetar med nä-
ringsliv, myndigheter och kommuner.

– Kravet på yrkesrelevant utbild-
ning minskar sannolikt inte framöver 
och vi får försöka hitta nya former för 
ett sådant samarbete utan att överge 
vår självständighet, säger han.

forSkArSkoLorNA startar redan i 
höst och nedläggningen av de fyra fors-
karutbildningsämnena sker med ome-
delbar verkan. Man är angelägen från 
CTR att göra övergången så bra som 
möjligt för doktorander och lärare.

– Ingen ska lämnas i sticket utan 
alla ska komma så bra ut som möjligt, 
lovar Fredrik Lindström. 

Samma sak gäller för grundutbild-
ningen. De studenter som går enligt 
den nuvarande ordningen kommer 
att slussas in i det nya programmet. 
Övergångsregler med ett femårsper-
spektiv finns utarbetade inom både 
grund- och avancerad nivå. 

MaRia linDH

NySATSNINGAr.  naturvetenskapliga 
fakulteten lägger drygt 16 miljoner 
kronor på en satsning kopplad till 
den kommande synkrotronljusan-
läggningen MaX iV. Dessutom sat-
sas drygt fem miljoner kronor på 
den nya utrustningen för Dna-sek-
vensering.

Vid fakultetsstyrelsens junisammanträ-
de beslöts vilka satsningar som ska gö-
ras med pengarna från myndighetskapi-
talet på Naturvetenskapliga fakulteten. 
För åren 2010–2014 rör det sig om ett 
kapital på sammanlagt cirka 30 miljoner 
kronor. Fakultetsledningen har tidigare 
fått rektors uppdrag att minska myndig-
hetskapitalet, och under våren har cirka 
25 projektansökningar behandlats i såväl 
fakultetens ledningsråd som styrelse.

Den största satsningen, 16 miljoner till 
MAX IV, går till att knyta den akademis-
ka verksamheten vid fakulteten närmare 
den kommande anläggningen.

deN NäST STörSTA uTdeLNINGeN, drygt 
fem miljoner, används för att anställa 
teknisk personal som ska driva en anlägg-
ning för kartläggning av DNA-materia-
let i arvsmassan hos olika organismer.  
Biologiska institutionen fick tidigare i 
år drygt sex miljoner kronor från Crafo-
ordstiftelsen för att kunna köpa utrust-
ningen för DNA-sekvensering, och för 
att kunna utnyttja denna utrustning op-
timalt krävs mer personal.  

Annat som pengarna från myndig-

hetskapitalet går till är bl.a. en apparat 
som kan mäta halten av ämnet iridium 
i meteoritnedslag samt till matematiska 
verktyg.  Medicinsk strålningsfysik,  teo-
retisk högenergifysik och beräkningsbi-
ologi är andra områden som får pengar.

– Efter utdelningen av dessa med-
el kommer fakulteten att ha kvar cirka 
fem miljoner av kapitalet som buffert för 
framtida oförutsedda kostnader, säger 
dekanus Torbjörn von Schantz.

Rangordningen av alla inkomna an-
sökningar har gjorts med hjälp av ett 
antal kriterier, som att det ska vara ny 
verksamhet, att det är institutionsöver-
skridande satsningar och att projektet 
inte medför långsiktiga ekonomiska åta-
ganden efter 2014. 

eN AV LedAmöTerNA i styrelsen, profes-
sor Cecilia Emanuelsson vid Kemiska in-
stitutionen, ansåg vid styrelsemötet att 
det fanns en viss slagsida i fördelningen 
av pengar mellan olika ämnen. Emanu-
elsson menar att en förhållandevis stor 
andel av pengarna går till fysik.

Torbjörn von Schantz håller inte med 
om kritiken. Han medger att det har 
funnits en otydlighet i hur urvalsproces-
sen skulle läggas upp, men anser sig vara 
mycket nöjd med slutresultatet.

– Det har varit en stimulerande process 
där vi efter år av besparingar äntligen haft 
möjligheter att göra nya satsningar inom 
hela fakulteten på spännande projekt med 
stora utvecklingsmöjligheter, säger han.

lena BJÖRk BliXT

n-fakulteten delar ut 30 miljoner 
av sitt myndighetskapital  

Naturvetarna 
satsar 16 miljo-
ner kronor på 
att anpassa sin 
verksamhet till 
den komman-
de Max IV-an-
läggningen. 
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ekoNomISk forSkNING. Den isländ-
ske finansministern och oeCD-eko-
nomen adrian Blundell-Wignall var 
två av deltagarna vid svenska nät-
verket för europaforskning i eko-
nomi, snees  konferens i Mölle som 
leddes av lars oxelheim vid eko-
nomihögskolan. Under fyra dagar 
i slutet av maj träffades ledande 
forskare, politiker och  företrädare 
för näringsliv och förvaltning för 
att diskutera frågor som på olika 
sätt anknyter till den europeiska 
 integrationen. lUM var med. 

Det var den tolfte Möllekonferensen i 
ordningen, numera med drag av topp-
mötet i Davos eller Almedalsveckan även 
om det inte torgförs några politiska bud-
skap och allt här i Mölle handlar om Eu-
ropa. I år hade konferensen omkring 140 
deltagare, varav tio forskare från Lunds 
universitet och Ekonomihögskolan. Och 
i stort sett alla deltagare har redan bokat 
in nästa års möte i Mölle.

– Det är roligt att se hur den här kon-
ferensen växer i betydelse och att det 

kommer så många internationella delta-
gare, säger professor Lars Oxelheim, ord-
förande i SNEE och den som har arrang-
erat Möllekonferensen under alla år.

Öppningstalare i år var den isländ-
ske finansministern Gylfi Magnusson 
och hans anförande handlade om vad 
Island förväntar sig av ett medlemskap 

Internationella toppolitiker 
mötte forskare i mölle 

i EU. Han menade bland annat att det 
är ganska dyrt för ett land som befolk-
ningsmässigt är jämförbart med Malmö 
att utveckla egna regelsystem. Han kom 
naturligtvis också in på kollapsen i den 
isländska banksektorn. Han ansåg också 
att det är viktigt att det som Island fak-
tiskt har byggt upp, exempelvis inom fis-

Ovan: Adrian Blundell-Wignall 
från OECD talade om den pågå-
ende krisen i Europa. Till höger: 
Den isländske finansministern 
Gylfi Magnusson var också på 
plats i Mölle. Här tillsammans 
med Lars Oxelheim.

Mölle ger en pittoresk inramning till den årliga, internationella konferensen som arrangeras av Svenska nätverket för Europaforskning i ekonomi.
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kerinäringen, kan bibehållas om lan-
det blir medlem i EU.

Samma dag diskuterade Nordiska 
rådets direktör Jan-Erik Enestam, som 
tidigare har haft flera olika minister-
poster i Finland, hur Europa ska hitta 
en väg för uthållig tillväxt och Adri-
an Blundell-Wignall från OECD ta-
lade om den pågående krisen i Europa.

BLuNdeLL-WIGNALL VAr en av dem 
som innan finanskrisen 2008 med 
närmast skrämmande träffsäkerhet 
beskrev utvecklingen i både USA och 
Europa. Han gav denna gång en gan-
ska dyster bild av möjligheterna att 
klara den skuldkris som många län-
der nu är inne i. Han menade också att 
det behövs stora reformer av lagstift-
ningen inom den finansiella sektorn, 
bland annat genom att skilja av den del 
av bankernas verksamhet som sysslar 
med kreditgivning från den del som 
sysslar med finansiella placeringar.

de föLjANde Tre dAGArNA hade ett 
fullspäckat program där ett femtio-
tal papers presenterades med efterföl-
jande diskussioner. Dessa papers tog 
bland annat upp europeisk demogra-
fi, innovation, skatter, arbetsmarknad 
och många andra ämnen. Bland del-
tagarna från Lund fanns bl.a. Lennart 
Schön, professor i ekonomisk histo-
ria, som talade om långa innovations-
cykler och förhållandet mellan Kina 
och Europa. En annan ekonomisk 
historiker från Lund, professor Jonas 
Ljungberg, deltog med ett paper som 
berörde innovation och den makro-
ekonomiska utvecklingen i Europa.

– Det är väldigt värdefullt att på 
det här sättet träffa såväl andra fors-
kare som politiker och förvaltnings-
folk, säger Jonas Ljungberg. Här får 
man möjlighet att hålla sig ajour med 
det som händer och kan knyta viktiga 
kontakter. Kontinuiteten, att arrang-
emanget hålls varje år, betyder ock-
så mycket liksom att olika röster ges 
möjlighet att komma till tals här. 

TeXT oCH FoTo: 

MaTs BRanGsTRUp

BIBLIoTek. ska biblioteken vid 
 naturvetenskapliga fakulteten 
slås samman till ett enda gemen-
samt bibliotek? en färsk utred-
ning vänder och vrider på den 
frågan. Ärendet diskuterades ny-
ligen i fakultetens styrelse. Beslut 
kommer att tas i höst.

För en tid sedan presenterade geologi-
professor Per Möller sin utredning om 
biblioteksverksamheten vid Naturve-
tenskapliga fakulteten. Uppdraget fick 
han i egenskap av biblioteksnämndens 
ordförande. För närvarande finns fem 
bibliotek inom fakulteten. Per Möllers 
utredning konstaterar att enhetsföre-
trädare för tre av biblioteken inte vill 
se en sammanslagning till större en-
heter, medan två företrädare anser att 
en sammanslagning skulle vara posi-
tiv. Samtliga fem enheter anser sig vara 
underbemannade.

– Naturvetenskapliga fakulteten 
har en biblioteksorganisation som är 
långt ifrån optimal och kostnadseffek-
tiv, säger Per Möller i sin utredning.

koSTNAderNA är de HöGSTA jämfört 
med övriga fakulteter, och tiden för un-
dervisning till studenter är jämförelse-
vis liten. Personalutbildning och kom-
petensutveckling ligger i bottenskiktet. 
Å andra sidan framhåller utredningen 
värdet av den nuvarande decentralise-
rade organisationen, som erbjuder stu-
dieplatser nära den egna institutionen. 
En nackdel med en centralisering är att 
studenternas anknytning till sina äm-
nesinstitutioner minskar.

Även bland prefekterna finns oli-
ka åsikter om den bästa lösningen för 
framtiden. Vissa tycker att en sam-
manslagning till ett centralt bibliotek 
kan vara positiv så länge det finns kvar 
studieplatser på de enskilda institutio-
nerna. Andra prefekter menar att en 
värdefull kontakt med studenterna går 

förlorad eftersom institutionerna geo-
grafiskt ligger ganska långt ifrån var-
andra. Flera av biblioteken finns dess-
utom i nya och välanpassade lokaler, 
och på exempelvis Biologiska biblio-
teket är samtliga bibliotekarier i bot-
ten utbildade biologer, något som upp-
skattas av studenterna.

Vid det senaste fakultetsstyrelse-
mötet diskuterades frågan om de fem 
bibliotekens framtid. Karin Jönsson, 
områdesbibliotekarie på Samhällsve-
tenskapliga fakulteten, redogjorde för 
erfarenheterna av samhällsvetarnas 
bibliotekssammanslagning.

– De traditionella arbetsuppgif-
terna automatiseras allt mer. Nu ser 
informationslandskapet helt annor-
lunda ut eftersom vi har gått från det 
tryckta till det elektroniska, säger Ka-
rin Jönsson och menar att biblioteks-
verksamheten måste anpassa sig efter 
dessa förändringar.

Karin Jönsson anser att samman-
slagningen av biblioteken inom hen-
nes fakultet har varit enbart positiv. 
Bibliotekarierna jobbar nu tillsam-
mans på det gemensamma biblioteket 
istället för utspridda på flera mindre 
biblioteksenheter. En tjänst försvann 
i samband med sammanslagningen, 
kvar är tio tjänster. 

Torbjörn von Schantz, dekan på 
Naturvetenskapliga fakulteten, kon-
staterar att det finns kritiska röster till 
ett centraliserat bibliotek både inom 
ledningsrådet och inom fakultetssty-
relsen. Samtidigt betonar han att ut-
redningen av biblioteksorganisationen 
inte i första hand har haft som syfte att 
spara pengar. Han menar att service-
nivån till studenter och forskare, lik-
som bibliotekspersonalens arbetssitu-
ation, är de viktigaste faktorerna att 
ta hänsyn till. Beslut om fakultetens 
framtida biblioteksorganisation kom-
mer att tas i höst.

lena BJÖRk BliXT

ett natfak-bibliotek 
– eller flera...



12                          LUM nr 6 | 2010

ArkeoLoGI. Med nya frågor och me-
toder kan arkeologer i lund göra 
upptäckter i gammalt stoff. exem-
pelvis slå fast att det mäktiga kyrk-
tornet i östgötska Bjälbo förmodli-
gen lät uppföras av ingrid Ylva, mor 
till Birger Jarl som föddes för åtta-
hundra år sedan.

Forskaren ingrid Gustin skriver 
om tornet i en antologi, som visar 
medeltidsarkeologins förändring 
och förklarar varför ämnet nu heter 
historisk arkeologi.

Medeltidsarkeologin grundades som dis-
ciplin i Lund av Erik Cinthio på 1960-ta-

let. Cinthio var konstvetare och det präg-
lade ämnets inriktning som i hög grad 
kom att handla om byggnader från med-
eltiden, främst kyrkor.

– Att vi nu kallar det för historisk ar-
keologi markerar ett skifte av fokus, från 
period till metod, berättar Mats Ros-
lund, en av redaktörerna för antologin.

HISTorISk ArkeoLoGI är en materiell ve-
tenskap, men rör sig i dag fritt i tid och 
rum.

– Arkeologer sysslar inte bara med 
äldre perioder. Vi rör oss globalt och ända 
fram till vår tid, berättar Jes Wienberg, 
också redaktör.

från period till metod
– medeltidsarkeologerna har blivit 
historiska arkeologer

De historiska arkeologerna utforskar 
den del av kulturarvet som omfattar både 
nedtecknade källor, arkeologi och mo-
nument. Och kulturarvet – det kan lika 
gärna vara ett 1800-talstorp eller ett såg-
verk från 1900-talet som lämningar från 
tidig medeltid.

– Det uppstod ett vakuum kring bon-
desamhället när etnologerna lämnade 

Två av redaktörerna för antologin ”Triangu-
lering. Historisk arkeologi vidgar fälten”: fr.v. 
Mats Roslund och Jes Wienberg. 

svenska och danska forskare där vi samlat 
ihop det vi kommit fram till, säger han.

Boken är bara ett exempel på sam-
arbeten mellan lärosäten på båda sidor 
sundet – ett annat är masterutbildning-
en Master of Applied Cultural Analysis.

– Samarbetet går bättre nu – före bron 
var det ganska trögt. Jag jobbade till ex-
empel som extern lektor i Köpenhamn 
på 70-talet. Det var väldigt roligt, men 
svårt att få både studenter och lärare att 
pendla, säger Orvar Löfgren.

orVAr LöfGreN BeräTTAr att dansk-
svenska samarbeten ser olika ut inom de 
vetenskapliga områdena. Inom naturve-
tenskap, teknik och medicin är de vanli-
ga, medan det går långsammare för hu-
maniora och samhällskunskap. Därför, 
menar han, att samarbeten måste kom-
ma från forskarna själva.

Ökat vetenskapligt samarbete 
över Öresund efter bron
SuNdSSAmArBeTe. Öresundsbron 
har lett till fler vetenskapliga sam-
arbeten över sundet. Men det finns 
fortfarande områden där lunds och 
köpenhamns universitet kan lära 
sig av varandra. 

– Bron leder till ett land där man 
gör saker annorlunda och det är en 
ögonöppnare. För vad är det som 
 säger att vårt sätt är det rätta? säger 
etnologiprofessorn orvar löfgren. 

 
 I år är det tio år sedan Öresundsbron in-
vigdes, och Orvar Löfgren har tillsam-
mans med Fredrik Nilsson lagom till 
jubileet sammanställt antologin ”Regi-
onaterna – Öresundsregionen från vi-
sion till verklighet”.

– Vi insåg på 1990-talet att här har vi 
en chans att följa bron före, under och 
efter. Antologin är ett samarbete mellan 

Orvar Löf-
gren har 
följt utveck-
lingen av 
Öresunds-
regionen 
före, un-
der och ef-
ter bygget av  
Öresunds-
bron.
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det som forskningsfält för att ägna sig 
mer åt vår tid. Nu går vi in med våra me-
toder och perspektiv och utforskar ma-
teriella lämningar också från den perio-
den, förklarar Mats Roslund. 

meN Hur VAr deT då med kyrktornet i 
Bjälbo? Det stora mäktiga tornet med 
sina många kamrar och rum har länge 
konfunderat forskarna. Med en ny den-
drokronologisk mätning har tornet kun-
nat dateras till strax efter 1220. Det pekar 
alltså på att det var den då 10-årige Bir-
ger Jarls mamma Ingrid Ylva som lät byg-
ga det. Ingrid Ylva blev änka vid tiden 
för Birger Jarls födelse. Därmed blev hon 
familjens överhuvud och kunde fortsät-
ta sin döde mans arbete. I laglig mening 
hade änkor samma möjligheter och be-
fogenheter som män. Det förklarar var-
för det så ofta är kvinnor som träder fram 
som grundare av kyrkor och stora jordä-
gare under medeltiden.

TeXT & FoTo: BRiTTa CollBeRG

medIcIN. – Det största missför-
ståndet om minnet är att det är 
lokaliserat i små moduler i olika 
regioner av hjärnan, säger årets 
segerfalkföreläsare, professor 
Joaquin Fuster från UCla. 

Han förklarar att minnesnätverken 
överlappar varandra och förgrenar 
sig. En cell eller grupp av celler kan 
vara del av många minnen och nät-
verk. Det är en plastisk struktur där 
nya associationer skapas och gamla 
förändras. 

– Detta är positivt eftersom det 
tack vare nätverksstrukturen finns 
bra förutsättningar för läkning vid 
skador, säger Joaquin Fuster.

HAN meNAr att det är tur att min-
net inte fungerar som en dator, det 
vill säga att man inte kan definiera en 
plats för allt. Hjärnan liknar istället 
en sökmotor.

– Man letar efter ett innehåll 
 istället för en adress, och den hittar 
det man söker.

Joaquin Fuster sätter likhetsteck-
en mellan kunskap och minne. Och 
på frågan om har har några studie-

tekniktips blir svaret långt. 
– Först och främst så skaffa goda 

vanor, ta raster, motionera, ät och 
sov. Detta skapar stabila förutsätt-
ningar för att koda in information i 
hjärnan. Att råplugga inför en tenta 
skapar stress och ger inte informatio-
nen tid att sätta sig ordentligt. För-
sök att skapa ett stabilt känsloliv. Det 
går inte att skilja det kognitiva livet 
från det känslomässiga – de hänger 
ihop! Man behöver entusiasm i allt 
man tar sig för! 

SjäLV HAr HAN eN intressant me-
tod för att hålla kunskapen om olika 
språk levande.

– Min fru och jag talar till exem-
pel italienska på måndagar, franska 
på tisdagar, spanska på onsdagar, tys-
ka på torsdagar, engelska på fredagar 
och katalanska till helgen. Vi är inte 
så bra på en del av språken och gräl får 
vi skjuta upp till lördag–söndag, men 
vi har verkligen jätteroligt!”

Joaquin Fusters bok ”The Prefron-
tal Cortex” kom ut för första gången 
1980 och är fortfarande en av de vikti-
gaste läroböckerna i neurovetenskap. 

anna appelBeRG

Segerfalkföreläsaren Joaquin Fuster:

Hjärnan – en sökmotor

– Folk måste träffas och lära känna 
varandra. Man måste hitta en sparring-
partner som funkar på andra sidan sun-
det. Då kan forskningsprojekten utveck-
las och sedan leda till något konkret som 
en kurs eller en utbildning.

meN ATT VerkA på två lärosäten över na-
tionsgränser kan ibland ställa till det – 
trots att Bologna genomfördes för några 
år sedan. Orvar Löfgren berättar att det 
finns skillnader bland annat i synen på 
tentamen, inom byråkratin och att det 
kan vara svårt att lägga en budget som 
baseras på två valutor.

– Men det här är problem som går att 
lösa, så istället borde man betrakta olik-
heterna som styrkor, säger han.

Och trots att konkurrensen om stu-
denterna är hård tror inte Orvar Löfgren 
att Lunds universitet och Köpenhamns 
universitet är konkurrenter.

– Det är snarare något som studenter-
na kan dra nytta av. Det finns ett fåtal 
ställen i världen där studenter kan pendla 
mellan två lärosäten i olika nationer som 
är så starka med goda resurser, säger han.

TeXT & FoTo: MaRia enGsTRÖM

UCLA-profes-
sorn och Se-
gerfalkförelä-
saren Joaquin 
Fuster. foto: 
kennet ruona
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Lu I HeLSINGBorG. Campus Helsing-
borg behöver en större kritisk massa 
av studenter, tycker de lokala före-
trädarna. lärarna är mer intresse-
rade av en ökad kvalitet och en ut-
veckling som inte bränner ut dem.

Tio år har gått sedan den gamla gum-
mifabriken i Helsingborg öppnade som 
Lunds universitets filial i Helsingborg. 
Det firades en hel dag på Campus i slu-
tet av maj med en lång rad aktiviteter.

LUM lyssnade på paneldebatten om 
Campus framtidsvision och regionala 
betydelse.

rekTor Per erIkSSoN var i sitt inledan-
de tal mycket nöjd med det ”kanonjobb” 
som bl.a samhälls vetarna gör i Helsing-
borg. Han vill att Skåne ska vara den väl-
komnande regionen och konstaterade att 
Helsingborgs kommun uppfyllde sin del 
av detta genom att lova bostadsgaranti 
åt studenter. I framtiden ställde han i ut-
sikt att en del av läkarutbildningen och 
en förnyad lärarutbildning ska tillkom-
ma i Helsingborg.

I den efterföljande debatten efterlys-
te kommunalrådet Peter Danielsson (m) 
just fler studenter och mer forskning. 
Hans Nelson, ordförande i marknadsför-
eningen i Helsingborgs regionen, tryckte 
ännu hårdare på detta och krävde 10.000 
studenter. (De är idag cirka 3.000 eller 
2.100 räknat i helårsprestationer.)

– Medan Lunds befolkning till 50 pro-
cent är akademiker har Malmö 28 pro-
cent och vi bara 18 procent. Hög skolan i 
Norrköping har på samma tid vuxit till 
den dubbla storleken mot Campus. Vi 
behöver en mer högutbildad befolkning 
och fler high-tech-företag, sa Hans Nel-
son.

Mot detta varnade lektor Ola Tufves-
son, lärare på Service Management. Han 
jämförde med en ballong som blåses upp 
allt hårdare för att sedan cementeras med 
gips. Studenterna blir så många att vi får 
”kalla alla för Emma” och riskerar att 
bränna ut oss.

– Det högskolan kan bidra till i staden 
är mer abstrakt tänkande i entreprenör-
mentaliteten och att länka till den större 
världen, tillade han.

Lotta Hördin från Helsingborgs Dag-
blad hade förståelse för detta krav på en 
måttfull expansion.

Några efterlyste fler lärare som bor i 
Helsingborg och ”syns på torgen”. Men 
Campus rektor Lars Haikola hävdade att 
med ett regionalt perspektiv i en så tät re-
gion som Skåne, så har bostadsorten ing-
en betydelse. 

– Det är bra med lärare från Lund som 
arbetar i Helsingborg och handlar i Ås-
torp, som jag.

 PeTer dANIeLSSoN föreSLoG att Cam-
pus skulle medverka genom forskning i 
den stadsförnyelse som pågår runt om-
kring det under namnet H+.

– Här kan man studera kommunika-
tion, miljö, planering både fysiskt och so-
cialt – en empirisk verkstad utanför dör-
ren!

Ingen avvisade förslaget, inte heller de 
två studenter från Service Management-
utbildningen som satt i panelen: Malin 
Renström och Peo Karlsson, den sist-
nämnde en stockholmare som inte vis-
ste något om Helsingborg för ett år se-
dan, men nu tror att han kommer att 
stanna i staden.

LIVSmedeLSSekTorN och logistik är om-
råden där Campus kan öka sin aktivitet 
i framtiden 

– Det handlar inte bara för Lunds uni-
versitet om att göra det näringslivet vill 
ha, utan också att tala om vad det behö-
ver, påpekade Lotta Hördin.

– För att växa är det viktigt att ha en 
bra utbildning som kompisarna berättar 
om. Den är bra här och ger jobb, men 
studentservicen kunde vara bättre, t.ex. 
i form av en studieverkstad, sa Ola Tuf-
vesson. 

Ett ”utbildningsinstitut för hållbar 
livskvalitet” tog också idégestalt i den 
kreativa debatten.

 TeXT oCH FoTo: 

MaTs nYGRen

foTNoT. Med en ny ingenjörsutbildning, lä-
rarutbildning nästa år och läkarutbildning 
från 2012 så räknar Lars Haikola med att 
Campus Helsingborg växer med 1.500 stu-
denter under tre år. 

 

I debattpanelen satt fr v Lars Haikola, Peter Danielsson, Hans Nelson, Ola Tufvesson, Malin 
Renström, Peo Karlsson och Lotta Hördin.

Lokala företrädare:

– campus Helsingborg
borde växa fortare!
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PoPuLärVeTeNSkAP. Vattenhal-
len science Center är invigd – igen! 
 efter ett halvår med cirka 9.000 be-
sökare har den kompletterats med 
ett nytt vattenkraftverk och med 
lunda astronomernas planetarium, 
som här fått en permanent plats.

Lagom till invigningen tillkännagav 
dessutom Färs och Frosta Sparbank en 
ny donation på 100.000 kronor, vilken 
överlämnades av Lundachefen Helena 
Björkman.

– Planetariet är 32 år gammalt och har 
sedan 2003 bara visats på kulturnätterna. 
Det visades framför allt av Björn Sten-
holm under många år på gamla Astro-
nomiska institutionen vid Stadsparken 
och skulle sedan få en plats i gamla vat-
tentornet efter att astronomerna flyttat 
dit. Men lokalen var alltför kall i första 
hand för personalen, berättade Ingemar 
Lundström.

Dessutom var kupolen ett provisori-
um, först nu har man en specialbyggd 
kupol. Astronomen Anna Arnadottir har 
nu uppdraget att köra planetariet – ett 
program om vår- och sommarhimlen och 
ett barnprogram.

Det nya vattenkraftverket sattes igång 
av Andreas Pedersen, driftchef vid Lunds 
Energi, som donerat pengarna. Det på-
minner lite om LTHs klassiska skulptur 
fontänen Fontänen med den skillnaden 
att den inte läcker som ett såll utan tvärt-

om kan användas för att driva små tur-
biner som ger el åt lampor som lyser upp 
vattenspelet. Skolelever ska kunna bygga 
fördämningar och placera turbiner.

– Nu känns Vattenhallen mer kom-
plett, men färdig ska den aldrig bli, sä-
ger eldsjälen Monica Almqvist som med 
stöd av LTHs ledning har förverkligat sin 
vision, och som samma dag som invig-
ningen skedde även belönades av Folk-
universitetet med Hans-Uno Bengtsson-

planetarium och vattenkraftverk 
nya dragplåster i Vattenhallen

Vattenhallen är nu komplett med planetari-
um och ett nytt vattenkraftverk.

stipendiet för kontaktskapande mellan 
universitet och skola. 

Åtta personer arbetar redan på Vat-
tenhallen med en arbetstid motsvarande 
tre heltidstjänster 

TeXT & FoTo: MaTs nYGRen

Vattenhallens Monica Almqvist tog glatt 
emot Färs och Frosta Sparbanks donation på 
100.000 kronor.

forSkNING. närmare trettio mellan-
östernforskare från Lund åker till Barcelo-
na i sommar för att presentera papers vid 
WOCMES – en av världens största årligt 
återkommande konferenser för Mellanös-
ternforskning.

– Det är en tydlig markering att vi i 
Lund håller på att bli riktigt stora, säger 
Leif Stenberg som är föreståndare för Cen-

Stor lundadelegation till mellanöstern-konferens i Barcelona
trum för Mellanösternstudier vid Lunds 
universitet. Han är glad över att så många 
nappat på centrumets erbjudande om fi-
nansiering av resan.

Såväl seniora forskare som doktorander 
inom islamologi, statsvetenskap, teknisk 
vattenresurslära, mänskliga rättigheter och 
från universitetets centrum för hållbar ut-
veckling – LUCSUS, åker till Barcelona den 

19–24 juli. Leif Stenberg berättar att Cen-
trum för Mellanösternstudier kommer att 
ha en gemensam mottagning tillsammans 
med universiteten i Köpenhamn och Oslo. 
Där kommer lundaforskarna att presentera 
sitt nya masterprogram och det strategiska 
forskningsområdet.

UlRika oReDsson
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uTBILdNING. om ett år startar lTH 
sitt sjuttonde civilingenjörsprogram 
– Medicin och teknik. 

– Det programmet har strålande 
förutsättningar och en ljus framtid, 
hoppas professor leif sörnmo på 
institutionen för elektro- och infor-
mationsteknik, som länge haft det-
ta önskemål. 

Sedan ett flertal nya program drogs 
igång 1998–2003 har det annars varit 
lugnt på den fronten. Men efter initi-
ativ från rektor Anders Axelsson, som 

också efterlyst en sådan utbildning, har 
Leif Sörnmo hållit i förberedelserna och 
planeringen det senaste året och i maj 
godkände LTHs styrelse förslaget. Det 
som återstår i skrivande stund är LU-
rektor Per Erikssons godkännande. An-
dra nyckelpersoner i den processen har 
varit LTHs vicerektor Ingrid Svensson, 
universitetslektor i håll fasthets lära, och 
Tomas Jansson, universitets lektor i elek-
trisk mätteknik.

ProGrAm I medIcINSk TekNIk finns vid 
två svenska högskolor och på LTH som 

nytt civilingenjörsprogram 
riktar in sig på medicin och teknik

LokALer. lTHs snart femtioåriga 
studiemiljöer är ganska sunkiga – 
även om det också finns föredömli-
ga miljöer som studiecentrum, ikDC 
och nya kemicentrum.

Det framgår tydligt av en stor in-
ventering som Teknologkåren har 
gjort. lTHs styrelse avsätter därför 
15 miljoner kronor för att skapa mer 
attraktiva studiemiljöer. 

Det ska i första skedet ske genom ett pi-
lotprojekt i E-huset. Där ska LU Bygg till-
sammans med studenter i huset och arki-
tekt Henrik Jais-Nielsen vid Mats White 
Arkitekter AB ta fram förslag till åtgärder 
som senare kan tillämpas i alla LTHs hus. 
Just nu pågår också en total inre ombygg-
nad av A-huset genom samma arkitekt.

Sunkiga studiemiljöer 
på LTH får ett lyft

specialisering för studenter i bl.a. teknisk 
fysik och elektroteknik.

– Men här handlar det om en ut-
bildning som ända från början är tvär-
vetenskaplig, säger Leif Sörnmo. Till ex-
empel kommer en hel del kurser och ett 

I undersökningen ”Hur mår teknolo-
gen”, som sju teknologkårer gjorde 2007, 
klagade mer än hälften av LTHs studen-
ter på sina undervisnings- och själv-
studie lokaler. Det står i bjärt kontrast 
till LTHs vision om ”en kreativ och lust-
fylld studie- och arbetsmiljö”, påpekar 
studenterna.

Kårens olika studieråd har utvärde-
rat lokalerna i ”sina” hus och listan på 
klago mål blir lång: Brist på projektorer, 
dålig akustik, dålig luft, äckliga toalet-
ter, obekväma föreläsningsbänkar, trå-
kiga miljöer…

Ännu viktigare är bristen på platser 
för självstudier – trots tillkomsten av 
Studie  centrum. Under tentaveckor mås-
te studenten i E-huset vara på plats före 
klockan åtta på morgonen för att hitta en 

sådan plats. Dessutom är bord och stolar 
ofta trasiga. E-studenterna retar sig på att 
”böcker och biblioteket tycks ha högre 
värde än studenter”.

De föreslår att det skapas mer insyn i 
lokalerna som i SOL- och Geocentrum, 
intressantare uteområden och mer in-

Leif Sörnmo är en 
av eldsjälarna bak-
om det nya civilin-
genjörsprogram-

met i medicin och 
teknik.

Datastudenternas fik Idét – sunkigt?
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blick i forskningen. I M-huset vill de 
att tiden då övningssalarna är lediga ska 
anges så att de kan utnyttjas bättre.

På Kemicentrum klagas över trasiga 
datorer i datasalarna och alldeles för lite 
plats för lunchätande studenter – liksom i 
de flesta andra hus. Brist råder på kylskåp 

projektarbete att ske tillsammans med 
medicinstudenter.

Som expert på elektro-kardiologi hör 
Leif Sörnmo till LTHs många interna-
tionellt välkända medicintekniska fors-
kare som samtidigt är lokala”doldisar”. 
Den första veckan i juni stod han för öv-
rigt värd för en inter nationell kongress i 
Lund på sitt område.

– Lunds universitet har bra finansie-
ring för medicinteknisk forskning, stor 
bredd och därför goda förutsättningar 
för en stark utbildning, menar han. Dess-
utom finns det på Ideon cirka 30 företag 
med medicinteknisk inriktning.

HAN HAr INVoLVerAT Medicinska fakul-
teten i planeringen liksom Region Skå-
ne och även förhört sig med flera företag 
i branschen, som ställer sig mycket positi-

va. I planerna finns en kurs i medicintek-
nisk design, där studenterna får bekanta 
sig med både innovations processen och 
branschens strikta regler.

Kursplanerna har bedömts och god-
känts av tre erfarna utomstående bedö-
mare: Leif Smeby, f d utvecklingschef på 
Gambro, professorn i medicinsk teknik 
Magnus Borga, Linköping, och profes-
sorn i produktutveckling Margareta No-
rell Bergendahl, KTH.

– När det gäller namnet får vi vara 
mycket tydliga med att det är en civil-
ingenjörs  utbildning, samtidigt är den 
annorlunda än övriga svenska program i 
medicin sk teknik och mer lik det dans-
ka programmet ”Medicin og teknologi” 
på Danmarks tekniska universitet, DTU. 
På engelska ska det heta ”Biomedical eng-
ineering”, som är ett etablerat begrepp.

och mikrovågsugnar, som där de finns är 
införskaffade av studentkåren.

Ljusa och välkomnande entréer är ett 
starkt önskemål och – om ingen övre 
ekonomisk gräns hade funnits – en stor 
idrottshall på campus. Planerna på bostä-
der på campus välkomnas av studenterna.

– Med välvilligt stöd från LU-led-
ningen kan satsningen bli större om för-
sta etappen faller väl ut, säger rektor An-
ders Axelsson.

TeXT oCH FoTo: 

MaTs nYGRen

Biomekanik, medicinska bilder och 
signaler, fysiologisk modellering, e-häl-
sa, sensorer, entreprenörskap och design 
är exempel på ämnen som ger profil åt 
den femåriga utbildningen.

erfAreNHeTerNA från Danmark är för 
övrigt att programmet är populärt bland 
kvinnor (55 procent förra året). Vid en 
enkät på en gymnasieskola i Lund visa-
de 28 procent av naturvetareleverna ett 
klart intresse för programmet.

Det nya programmet ska ha 40 platser 
och lärarinsatserna beräknas till två hel-
tids tjänster per år. Programmet förvän-
tas rekrytera studenter som annars inte 
skulle söka sig till en teknisk utbildning.

TeXT oCH FoTo: 

MaTs nYGRen

Uppehållsrum för tekniska fysiker – sunkigt?Kök i Hilbert café – sunkigt?Datastudenternas fik Idét – sunkigt?
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dIdAkTIk. – Universitetslärare i na-
turvetenskapliga ämnen ställs inför 
stora språkliga utmaningar, menade 
didaktikern Helge strömdahl som 
varit i lund. orsaken är alla de ord 
med dubbel betydelse – en i män-
niskors vardag, men en helt annan 
i naturvetenskapliga sammanhang. 
Denna språkliga konflikt kan skapa 
problem i undervisningen och göra 
det svårt för studenterna att förstå 
naturvetenskapliga resonemang.

Ord som energi, temperatur, värme och 
kraft kan stöka till det i lärosalarna. 
Till vardags använder sannolikt de fles-
ta människor dessa ord på ett sätt som 
egentligen inte fungerar i vetenskapli-
ga sammanhang. Exempelvis uppfattar 
man ofta att temperatur och värme är 
mer eller mindre samma sak. Bägge or-
den refererar till en kroppslig upplevelse.

– Dessa vardagsföreställningar går 
inte att utplåna, sa Helge Strömdahl, 
professor em. från Linköping vid före-
läsningen om språkets betydelse för lä-
rande och undervisning inom naturve-
tenskap och teknik. 

I naturvetenskapliga sammanhang 

dubbeltydiga ord försvårar 
för naturvetarstudenter

ArBeTSLIVSANkNyTNING. Gästfö-
reläsare, alumner och konsten att 
kommunicera är viktiga ingredien-
ser i geologernas nya handlingsplan 
för mer arbetslivs anknytning i ut-
bildningen. 

Geologernas handlingsplan har sin upp-
rinnelse i en serie workshops som Na-
turvetenskapliga fakultetens pedagog 
Susanne Pelger arrangerade i vintras 
tillsammans med Anders Sonesson på 
CED. Målsättningen var att de delta-
gande institutionerna skulle konkretise-
ra sitt arbete med arbetslivsanknytning 
inom utbildningarna. Workshopdelta-
garna fick bland annat i uppgift att in-

ny plan för mer arbetsliv 
i geologernas utbildningar

– I arbetslivet utanför akademin är man en av 
få geologer och måste kunna prata ett språk 
som alla förstår, säger Charlotte Sparrenbom 
och Mats Eriks son.

är temperatur inte knuten till någon 
kroppslig upplevelse. Istället vilar defi-
nitionen på atomernas och molekyler-
nas rörelser. Och värme är definitions-
mässigt den energi som överförs mellan 
två olika system med olika temperatu-
rer. Temperatur och värme är alltså två 
olika saker. Helge Strömdahl gav många 
exempel. 

– Egentligen kan man inte säga till nå-
gon att ta på sig en varm jacka. Är jackan 
verkligen varm? Vad menar man egentli-
gen? Och man kan faktiskt inte heller an-
vända ord som exempelvis energigivande 
eller energiförbrukande. Då bryter man 
mot termodynamikens första huvudsats 
som slår fast att energi varken kan skapas 
eller försvinna, utan enbart omvandlas.

Helge Strömdahl har dock inga pro-
blem med att man i vardagsspråket an-
vänder den här typen av ord på ett sätt 
som inte är naturvetenskapligt korrekt. 

tervjua ett antal tidigare studenter inom 
sina respektive ämnesområden. Frågor-
na rörde omfattning och kvalitet på ar-
betslivsanknytningen under studietiden.
Mats Eriksson och Charlotte Sparren-
bom är de som har författat geologer-
nas handlingsplan. Planen innehåller 
såväl långsiktiga mål som en nulägesbe-
skrivning och förslag på konkreta åtgär-
der. Mats Eriksson betonar ett par aspek-
ter som kanske inte vid en första anblick 
upplevs som arbetslivsanknytning, näm-
ligen populärvetenskap och tvärveten-
skap.

– De är jätteviktiga i det här sam-
manhanget. Att kunna kommunicera 
sitt ämne till ickegeologer är direkt nöd-
vändigt i arbetslivet, säger han.

Mats Eriksson konstaterar att de se-
naste årens satsning på arbetslivsanknyt-
ning har gett resultat. Nulägesbeskriv-
ningen i handlingsplanen vittnar om att 
den geologiska utbildningen redan har 

Didakti-
kern  Helge 
Strömdahl.
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ett välfungerande kontaktnät med ett 
stort antal inbjudna gästföreläsare. Men 
det finns ändå mer att göra vad gäller att 
vidareutveckla kontakterna med arbets-
livet, menar Mats Eriksson och Charlot-
te Sparrenbom. Nästa steg är att utveck-
la alumnverksamheten.

– Det känns positivt att det verkar fin-
nas ett stort intresse från tidigare studen-
ter att dela med sig av sina erfarenheter, 
säger Mats Eriksson.

HANdLINGSPLANeN innefattar inte bara 
grundutbildningen utan även forskarut-
bildningen. Bland förslagen på konkreta 
åtgärder nämns exempelvis möjligheten 
att samfinansiera doktorandtjänster till-
sammans med en myndighet eller ett fö-
retag, så kallade näringslivsdoktorander. 
Ett annat förslag är att bjuda in alumner 
från forsknings- och utvecklingsavdel-
ningar på företag till doktorandkurser.

TeXT & FoTo: lena BJÖRk BliXT

urVAL. Hur väljer man ut talang-
erna bakom mer än 160 insända 
arkitektprov? Den frågan ställ-
de de tre erfarna arkitekturlä-
rare på lTH under tre dagar nu i 
vår. De utgjorde nämligen juryn 
som sovrade bland aspiranter-
na till lTHs arkitekt utbildning. 
aspiranterna har aldrig varit så 
många som i år.

De inskickade verken kommer un-
der våren in i så många stora kuvert 
att de fyller fyra– fem stora lådor. Att 
hantera och bedöma allihop på en 
gång blir även en fysisk uppgift. Det 
finns en regel om att de arkitektlärar-
na som bedömer verken måste vara 
anonyma, men till LUM säger en av 
dem att det är väldigt lätt att sålla 
ut dem som inte har någon fallen-
het och också att hitta de allra bästa.

– Men att välja bland alla däre-
mellan är det verkligt tunga jobbet. 
Då uppstår det inte sällan oenighet 
mellan oss och långa diskussioner. 

Till slut har man i alla fall lyckats 

välja ut cirka hälften av de inskicka-
de verken. Deras upphovs män bjuds 
in till en andra omgång på LTH i 
mitten av juni då agnarna ytterliga-
re ska skiljas från vetet under två da-
gar. Därefter följer ännu en bedöm-
ningsomgång.

– Hela arkitektprovet genomförs i 
samarbete med KTH, Chalmers och 
Umeå. Just i år har vi samordnings-
ansvaret, berättar Åsa Nilsson, pro-
gramplanerare för arkitektur och an-
svarig administratör på LTH.

Arkitektprogrammet kräver tra-
ditionellt LTHs högsta antagnings-
poäng, det beror på att det är 9 
sökande per plats. I år sökte 649 per-
soner de 72 platserna. 

TeXT & FoTo: MaTs nYGRen

foTNoT: Upp till en tredjedel av de sö-
kande till arkitektutbildningen tas in via 
ett särskilt antagningsprov. Av de res-
terande tas 44 procent in på betyg och 
22 procent på hög skole prov. Alla måste 
givetvis också ha behörighet, d v s rätt 
gymnasiekurser.

knivigt att sålla 
bland hugade arkitekter

Men däremot ser han ett stort behov av 
att man som universitetslärare reder ut 
begreppen med studenterna och tydlig-
gör ords olika betydelser. Många lärare 
tror att studenterna har fått lära sig de na-
turvetenskapliga definitionerna av dub-
beltydiga ord i grundskola och gymna-
sium. 

– Men undersökningar visar att så inte 
är fallet, konstaterade Helge Strömdahl. 
Innan man exempelvis påbörjar en labo-
ration i fysik bör man alltså inleda lek-
tionen med ett slags språklig laboration, 
i stil med ”när jag säger värme, vad tän-
ker ni på då?”.

Helge Strömdahl höll sin föreläsning 
som ett led i en seminarieserie arrange-
rad av Piotr Szybek på Institutionen för 
utbildningsvetenskap. 

lena BJÖRk BliXT

foTNoT. Helge Strömdahl är numera pensi-
onerad, men har tidigare varit förestånda-
re och vetenskaplig ledare för den Nationella 
forskarskolan i naturvetenskapens och tekni-
kens didaktik (FontD), ett samarbete mellan 
elva lärosäten från Malmö högskola i söder 
till Umeå universitet i norr, med Linköpings 
universitet som värduniversitet.

Uppgiften i år bakom de inskickade verken var att göra tre sammanhängande bilder, 
ett slags triptyk i tre gånger A3-format. På dessa ska man välja mellan olika motiv, 
olika medier och olika teknik. Se även www.arkitektprovet.nu
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Berättelsen om en bosnisk bonde 
som i 442 dagar, under pågående 
inbördeskrig, lämnar mjölk för 
att rädda livet på ett spädbarn i 
det serbiska motståndarlägret.

Det är upptakten till sociologen 
eva kärfves nya bok ”Det 
moraliska spelet”.

Hennes kollega Goran Basic, 
själv bosnisk flykting, sökte upp 
bonden som fortfarande lever på 
sin gård utanför Gorazde.

Den goDa 
MännisKan 

i gorazDe

Fadil Fejzics goda gärning 
under inbördeskriget har 
fått stort utrymme i eva 
kärfves nya bok om moral. 
foto: goran basic
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Historien om den muslimske 
bonden dök upp första gång-
en 1996 i en intervju i New 
York Times. I ett och ett 

halvt år, medan kriget pågick som värst, 
hade bonden varje dag lämnat mjölk 
till det serbiska spädbarnet, trots på-
hopp från muslimska grannar. Det var 
en dramatisk historia med starka kon-
traster – i inbördeskrigets urskillnings-
lösa slakt hade journalisten hittat någon 
som satte sig på tvären, en god människa.

Artikeln fick starkt genomslag och 
ekonomiska bidrag strömmade in för 
vidare befordran till bonden, som dock 
inte ville ha ett öre. Han hade bara gjort 
vad han ansåg rätt. 

På nätet utbröt en diskussion mel-
lan två kända sociologer – Randall Col-
lins och Peter Baehr. Collins hävdade att 
bondens godhet var ett resultat av mil-
jön – att han hade blivit uppfostrad att 
ta hand om sin nästa. Medan Baehr me-
nade att det finns en inneboende impuls 
till godhet hos människan och att den 
kanske hade varit avgörande.

LuNdASocIoLoGeN eVA kärfVe som 
skrivit om ont och gott, häxprocesser 
bland annat, följde debatten men ville 
veta vilka bondens djupare drivkrafter 
varit. Med hjälp av en före detta student, 
Goran Basic, doktorand i sociologi, blev 
det möjligt för henne att indirekt inter-
vjua Fadil Fejzic, som bonden heter. 

– Jag hade inte hört talas om Fadil 
Fejzic, men jag återvänder till Bosnien 
på somrarna och erbjöd mig att inter-
vjua honom för Evas räkning, berättar 
Goran Basic som själv tvingades fly från 
Bosnien 1993.

Sommaren 2009 åkte han ner till Go-
razde för att försöka hitta Fejzic – osäker 
på om han fortfarande var i livet. På plats 
berättade Goran Basic historien om man-
nen som räddat ett spädbarn på motstån-
darsidan, men ingen kände till den. Först 
när han frågade efter en bonde med efter-
namnet Fejzic fick han napp. Sedan gick 
det ganska lätt att hitta fram till den lilla 
gården intill floden i Gorazdses utkant.

– Fadil Fejzic stod i stallet och mocka-
de när jag kom, en vital äldre man. ”Går 
det an att få prata en stund?” undrade 
jag. ”Jo, det går bra”, sa Fejzic. ”Slå dig 
ner här”, sa han, och pekade på en pall 
på gården, medan han fortsatte arbeta.

Den första fråga som Basic ställde var 
om Fadil Fejzic hade en aning om varför 
han fått besök: 

– Och det förstod han direkt. Han var 
väl medveten om att han är ganska känd 
i världen utanför Gorazde och Bosnien. 
Men själv tyckte han alltså inte det var 
något märkvärdigt han hade gjort.

deT VIkTIGASTe för fAdIL fejzIc var att 
babyn hade överlevt och det var också 
det han hade velat veta när New York 
Times-journalisten hittade honom i ett 
bedrövligt tillstånd i slutet av kriget. Fa-
dil Fejzics hem hade förstörts av serbiskt 
artilleri, hans ko hade dött och han för-
sörjde sig på att sälja fallfrukt. ”Och bar-
net? Hur mår hon?” undrade Fejzic, när 
han fick höra att journalisten träffat de 
före detta serbiska grannarna, flickans 
farföräldrar.

Och jo, flickan hade överlevt. Hon 
hälsade till och med på Fejzic flera gånger 
efter kriget, berättade han nu, sommaren 

2009. Flickan återvände ända tills hon 
var nio år, så länge som hennes farmor 
och farfar bodde kvar i Gorazde. Farför-
äldrarna hade varit Fadil Fejzics arbets-
kamrater på en vapenfabrik före kriget.

På Sociologen i Lund transkriberades 
den bandade intervjun och översattes till 
svenska. Och Eva Kärfve hittade det som 
hon menar är nyckeln till Fejzics mora-
liska hållning.

– Han är både djupt troende muslim 
och kommunist. Hans farfar och den 
bosnienserbiska babyns farfars far hade 
tillsammans stridit för Tito. Själv föddes 
Fejzic som tredje barnet i syskonskaran 
och modern dog när han föddes. Redan 
som barn fick han lära sig två saker: att 
alla människor har lika värde och att den 
som är svag ska man ta hand om. 

fAdIL fejzIc AGerAde som den barm-
härtige samariten i Bibeln och man kun-
de tro att det var ett utbrott av inre god-
het som fick honom att göra det han 
gjorde, fortsätter Eva Kärfve. Men hen-
nes slutsats är att det först och främst var 
inlärd moral som styrde hans handlande 
och hon ansluter sig därmed till Collins 
”miljöteori” i debatten på nätet.

Alla samhällen bygger på lojalitet med 

Kon som 
gav mjölk 
 under kriget 
är död, men 
 Fadil Fejzic 
har nya kor i 
stallet. foto: 
goran basic

t
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den egna gruppen, fortsätter hon. Fadil 
Fejzic kunde sätta sig över den och om-
fatta även ”de andra” med samma lojali-
tet. Enligt Eva Kärfve bottnar det alltså 
i att han dels lärt sig ta hand om sva-
ga – som han själv blev omhändertagen 
när hans mor dog – dels i den så kallade 
universalismen hos islam och kommu-
nismen. De två ideologierna har präglat 
honom och deras universalism kommer 
till uttryck i att båda värvar nya anhäng-
are, utan hänsyn till nationalitet, hud-
färg, klass, etnisk tillhörighet etc. 

mILjö ocH uPPfoSTrAN programme-
rade alltså på sätt och vis bonden Fej-
zic att göra det rätta, enligt Eva Kärfve. 
Men det betyder inte att alla med en så-
dan uppfostran handlar på samma sätt – 
långtifrån, det visar historien. Inte heller 
utesluter det att det finns något i männis-
konaturen som gör människor benägna 
att ta ett moraliskt ansvar långt utanför 
den egna gruppen. 

– Men uppfostran och moralisk trä-

ning är ändå vår chans att göra världen 
bättre, för vi uttrycker godhet på sätt som 
vi blivit lärda. Det är därför en kvinna, 
till skillnad från ett djur, kan vara en god 
mor och ta hand om sitt barn, även om 
inte moderskänslorna infinner sig. Hon 
har lärt sig att det är så man ska göra. 
Människan är inte utlämnad åt instink-
ten. Inpräntad moral blir ett sätt att för-
söka försäkra sig om att människor ska 
bete sig mänskligt, säger Eva Kärfve.

Fadil Fejzics inlärda moral hjälpte ho-
nom att gå emot den egna gruppen och 
göra det för honom självklara, överordnat 
riktiga. Det är en godhet som ger ringar 
på vattnet. Den räddade babyns far blev 
mördad av bosniska muslimer, men hen-
nes släkt står i evig tacksamhetsskuld till 
en muslimsk bonde. Den familjen kan 
aldrig hävda att ett helt folk är ont och 
skyldigt. 

Hur TäNker Eva Kärfves forskarkollega 
Goran Basic? Han har i uppsatser och 
forskningsrapporter brottats med frågor 
om gott och ont och i någon mån bearbe-
tat sina egna upplevelser; hans släkt kas-
tades ut från nordvästra Bosnien, där ser-
berna verkställde ”etnisk rensning” och 
upprättade koncentrationsläger för mus-
limer, kroater och oliktänkande serber.

Goran Basic håller med Eva Kärfve, 
säger han, så tillvida att moral är något 
som skapas i samspel med andra män-
niskor. 

– Moralen är inlärd och situationsbe-
tingad. Men det är svårt att ge ett enkelt 
svar på vad som avgör i en viss krigssitu-
ation, säger Goran Basic. 

eVA kärfVe medGer att en mängd olika 
faktorer spelar in.

– Men jag tror inte att en enstaka 
grym händelse hade fått Fadil att rucka 
på sina moraliska principer, som om ex-
empelvis han själv eller hans närmaste 
hade drabbats svårt av våldet. Han räd-
dade flickan och skulle inte ha förlåtit sig 
själv om han inte hade gjort det.

BRiTTa CollBeRG

den universella 
moraliska koden
Moral är en grundsten i sam-
hällsbygget – det är eva kärf-
ves slutsats i boken ”Det moralis-
ka spelet”. Moral håller samman 
mänskliga grupper och den cen-
trala, allt överskuggande regeln är 
trofasthet, lojalitet. Man får inte 
förråda den grupp man tillhör. 

– Utan lojalitet skulle inga av-
tal kunna ingås, ingen skulle lita 
på någon annans löften, säger eva 
kärfve.

Blind lojalitet med den egna gruppen kan 
också bli hotfull och farlig. Eva Kärfves 
andra slutsats är därför att för att kun-
na leva i fred i ett mångkulturellt samhäl-
le så måste moralen omfatta fler än ”de 
egna” för att inte gå överstyr. Det finns 
i den mänskliga naturen en benägenhet 
att göra gott, men den behöver stärkas 
genom inlärning och träning i så kallade 
interaktionsritualer – en serie situationer 
där människor kommer samman och visar 
respekt för kulturella symboler och vär-
den som de anser viktiga, vilket i sin tur 
ger samhörighet och bidrar till uppkom-
sten av nya symboler, nya ritualer och 
ännu starkare värdegemenskap. 

Insikten om att moral lärs in är något 
som vi behöver ta till oss mer än någon-
sin, menar Eva Kärfve. 

– Vi måste ta ställning för det goda 
och underkänna den uppfattning som 
hävdar att moral är något relativt.

Hon vänder sig i samma andetag mot 
det hon kallar ”vår tids etiketterande och 
identifikationsraseri”: 

– Vi klumpar ihop oss, stirrar oss blin-
da på det som håller samman den egna 
gruppen, istället för att höja blicken och 
se det som vi har gemensamt. Följden 
blir att även samhället går mot mer iden-
titetsstyrda stödformer, t.ex. till kvinnor, 
homosexuella, invandrare. Jag är starkt 
emot det. Vi måste bygga upp generella 
strukturer, slå vakt inte om enskilda grup-
pers rättigheter utan om mänskliga rät-
tigheter, säger hon. 

BRiTTa CollBeRG Goran Basic och Eva Kärfve. foto: britta collberg
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Mångmiljonanslag från Vinnova och andra 
forskningsfinansiärer. Framgångsrik 
forskning om prostatacancer-diagnostik 
och cellsortering, som fått en ström av 
bioteknikföretag att knacka på dörren. 
ett labb på lTH och två på BMC, och 
nu inte bara en professur på lunds 
universitet utan också en i sydkorea. 
Hur är det möjligt?

– Jag har alltid sprungit, 
säger professorn i elektrisk 
mätteknik Thomas laurell.

porträtt | THOMAS LAUrELL

Den stänDige 
Löparen

t
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Att Thomas Laurell alltid har 
sprungit räcker förstås inte 
som svar på hur han hinner 
med allt. Det mer samman-

satta svaret handlar om att vara välor-
ganiserad, hitta bra medarbetare och ut-
nyttja varje möjlig arbetsminut. Thomas 
Laurell arbetar t.ex. alltid medan han re-
ser. Om flyget blir försenat ger väntan 
på flygplatsen bara välkommen extratid.

– Mitt kontor är i den svarta ryggsäck-
en. Med min dator, en kopp kaffe och 
musik i hörlurarna kan jag läsa och skri-
va var jag än är, förklarar han.

NyLIGeN fIck HAN en stor dos av flyg-
arbetstid, för när LUM träffar honom 
har han just återkommit från en resa till 
Seoul. Den tog fyra dagar: tre resdagar 
och en dag på plats, där han presentera-
de en forskningsansökan och samman-

trädde med sina forskningspartners.
Samarbetet med Sydkorea startade för 

ett par år sedan, då Vinnova ordnade en 
presentationsdag för svenska och korean-
ska forskargrupper. Förhoppningen var 
att tycke skulle uppstå, vilket också sked-
de och ledde till ett fyraårigt forsknings-
anslag från Stint, Stiftelsen för interna-
tionalisering av högre utbildning.

– Jag såg att den koreanska grupp som 
leds av professor Soyoun Kim låg väldigt 
långt framme, och hon i sin tur blev in-
tresserad av vad vi gör. Genom den pro-
fessur jag nu fått blir min roll på Dong-
guk-universitet tydligare, förklarar han.

Det svensk-koreanska samarbetet 
handlar om ”microarrays”, mikrochips 
som kan göra en mängd mätningar sam-
tidigt av t.ex. proteiner i ett blodprov. 
Detta är en av Thomas Laurells viktigas-
te forskningslinjer, i fokus för ett av hans 
laboratorier på BMC. 

”ProTeINLABBeT”, som det i vardagslag 
kallas, är främst inriktat på diagnostik 
av den vanligaste manliga cancerformen 
prostatacancer. Dagens diagnosmetod 
fångar visserligen upp alla prostatacan-
cerfall, men ger också ännu fler falska 
alarm. Detta leder till både onödiga ut-
redningskostnader och onödig oro, och 
det finns därför ett stort behov av bättre 
diagnosmetoder.

Den laurellska metoden undersöker 
samma ämne som standardmetoden: 
PSA, ett ämne som läcker ut i blodet hos 
patienter med prostatacancer. Men Tho-
mas Laurells mikrochip har nanosmå po-
rer som ger en extra stor yta. Chipet kan 
därigenom fånga in många molekyler ur 
ett blodprov och ge provsvaret en större 
känslighet. Tanken är att det också på 
sikt ska kunna analysera inte bara PSA i 
sig utan också ”PSA-släktingar” som har 
en koppling till prostatacancer.

Lundagruppen är dock inte den enda 
som försöker hitta bättre diagnosmeto-
der för prostatacancer. Detta är ett hett 
forskningsområde där många grupper 
världen över har en kapplöpning.

– Alla håller noga koll på konkurren-

ternas utveckling. Jag får t.ex. löpande 
information av professor Hans Lilja, en 
prostatacancerforskare i vår grupp som 
just nu arbetar i New York. Han skick-
ar ständigt rapporter till mig om andra 
gruppers resultat och hoppas att vi inte 
ligger efter i racet, säger Thomas Laurell. 
Han tycker att forskning över huvud ta-
get kan beskrivas som ett maratonlopp:

– Det gäller både att ha uthållighet 
och att klara spurten. Och så måste man 
kunna ta sig igenom alla vattengravar, 
hinder och andra oförutsedda problem 
längs vägen...

måLeT I mArAToNLoPPeT kring cancer-
diagnostik är att en framtida patient ef-
ter ett enkelt blodprov ska få svar på om 
han eller hon har cancer, och i så fall i vil-
ken form. Man vet ju idag att exempel-
vis bröstcancer inte är en enda sjukdom 
utan består av flera varianter som kräver 
olika behandling. 

Ett problem för sjukvården är att de 
senaste årens nya cancermediciner är så 
dyra. Men en bättre diagnostik skulle 
faktiskt kunna få ner kostnaderna, me-
nar docent György Marko-Varga på pro-
teinlabbet.

– I Spanien har man räknat ut att sjut-
tiofem procent av kostnaderna för can-
cerläkemedel är pengar som slängts i 
sjön. Så stor del av läkemedlen är inef-
fektiva, eftersom man inte fått den rät-
ta överensstämmelsen mellan patient och 
behandling. Med mer känslig diagnostik 
och bättre uppföljning blir det lättare att 
ge rätt behandling, vilket också besparar 
patienterna mycket lidande, säger han.

GyörGy mArko-VArGA ansvarar nume-
ra i praktiken för proteinlabbet på BMC, 
medan Thomas Laurell lägger sin mes-
ta energi på det andra BMC-labbet. Där 
inryms Vinnova-projektet Cell-CARE, 
som handlar om cellsortering med ul-
traljud: hur man med akustiska metoder 
kan separera fram specifika celltyper ur 
blod eller cellodlingar. 

Effektiv cellseparation är intressant 
i många medicinska sammanhang, och 

Den lilla ”pinnen” i Thomas Laurells hand är 
ett chip för cellsortering med ultraljud. 

Dongguk-professorn Laurell med sin sam-
arbetspartner Soyoun Kims forskargrupp 
i Seoul. Tre av de koreanska forskarna ska 
snart tillbringa tre månader var  i Lund.
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att universitetsforskning ska 
leda till nya, framgångsrika 
företagsprodukter är en all-
män dröm, som dock kan stjä-
la mycket tid från forskningen. 
Thomas laurell vill därför star-
ta ett särskilt företag för att 
hantera trycket från industrin.

Sedan förra sommaren står före-
tagen i kö hos Cell-CArE för att få 
veta mer om dess nya teknik för cell-
separation. Ett japanskt företag var 
på besök veckan före LUMs inter-
vju, och världens största bioteknik-
företag Life Technologies har också 
anmält intresse. Det är förstås upp-
muntrande, men också besvärligt.

– Diskussionerna med företagen 
tar mycket tid. Dessutom vill varje 
företag helst ha ensamrätt på sam-
arbetet med oss, medan vi vill kun-
na samarbeta åt olika håll, förklarar 
Thomas Laurell.

Han vill inte lämna över cellsepa-
rationstekniken till ett enda stort bo-
lag som låser in den för en viss an-
vändning. Tekniken har så många 
utvecklingsmöjligheter att den i stäl-
let bör få användas av många före-
tag med olika nischer. 

Därför vill man nu skapa ett kon-
sultföretag som kan förhandla med 
företagen och hantera patent, licen-
ser och avtal. Med tydliga riktlinjer 
för samarbetet kan konsultföretaget 
sedan lägga ut uppgifter på Cell-
CArE eller, i det längre perspektivet, 
självt bygga upp en labbverksamhet 
för kontrakterad forskning. 

– Just nu pågår diskussioner med 
alla intressenter på LU och regi-
on Skåne. Vi har målet klart för oss, 
men det är komplicerat och tidsö-
dande att komma dit... säger Tho-
mas Laurell.

inGela BJÖRCk

bioteknikindustrin hänger därför på lå-
set (se vidstående artikel). Det kan hand-
la om att sålla fram tumörceller ur en 
patients blod för att få en bättre cancerdi-
agnostik, att behandla patienter med leu-
kemi genom att separera ut blodstamcel-
ler ur en donators blod, och att behandla 
Parkinsons sjukdom med framsållade 
nervstamceller. Cell-CARE omfattar 
fyra medicinska forskargrupper från LU 
med just dessa inriktningar – prostata-
cancer, Parkinsons, blodstamceller och 
blodrening för transfusionsmedicin.

uLTrALjudeT har i Cell-CARE till upp-
gift att sortera fram de intressanta celler-
na ur en rinnande vätska. Men ultraljud 
kan också användas för att hålla celler 
stilla på plats. Det är Thomas Laurells 
tredje huvudinriktning för närvarande, 
på engelska kallad cell trapping: ”cellfäl-
lor” eller ”cellpincetter”. 

– Idén är att på ett oskadligt sätt hålla 
levande celler på plats medan man ser hur 
de reagerar på olika substanser. En så-
dan teknik skulle kunna få stor betydel-
se för t.ex. läkemedelsforskningen, för-
klarar han.

ceLLfäLLorNA är den nyaste forsknings-
grenen, där det än så länge är ganska 
långt till den kliniska praktiken. Huvud-
delen av arbetet äger därför rum på LTH.

– Är det någonstans jag har ett kon-
tor så är det där. Jag springer en runda dit 
ett par dagar i veckan för att se hur det 
går, säger Thomas Laurell. Hans strategi 
när det gäller mixen teknik/medicin är 
att göra teknikutvecklingen på LTH tills 
tekniken fungerar tillräckligt säkert, och 
först då flytta över den till BMC och det 
medicinska samarbetet.

TeXT: inGela BJÖRCk

FoTo: GUnnaR MenanDeR

nytt företag ska 
ta hand om 
kommersialisering

Med en ny sorts mikrochip ska man kunna hitta fler biomarkörer för prostatacancer, hoppas 
 György Marko-Varga och Thomas Laurell.

     25

Till vänster en samling celler som fångats in 
genom ”cell trapping”, en akustisk cellfälla, till 
höger cellsortering där de celler man är intres-

serad av har fåtts att flöda i mittkanalen. 
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om man kan tro att lite regn även i 
lagerkransen och på doktorshatten 
ger lycka – så ser framtiden ljus ut 
för de 225 nya doktorer som promo-
verades den 29 maj. 

Bland de 19 hedersdoktorerna var det Sir 
George Martin, producent till popgrup-
pen Beatles, som väckte störst uppmärk-
samhet. Som den engelsman han är var 
kommentaren på väg till Domkyrkan gi-
ven.

– What awfull weather! 
Annars kan man säga att Sir George 

Martin kom, sågs och segrade. Denne 
vitale 84-åring som utsetts till Konst-
närliga fakultetens förste hedersdoktor 
togs emot med en välkomstkonsert på 
Palladium i Malmö ett par dagar före 
promotionen. Han hyllades och ära-
des och det instiftades även ett regio-
nalt musikpris på 100.000 kronor i hans 
namn. 

Andra namnkunniga hedersdokto-
rer var Riksgäldens generaldirektör Bo 

Lundgren liksom finansmannen Chris-
tian W Jansson och konstprofilen Viveka 
Bosson.  Antalet jubeldoktorer var i år 16. 

 

Se en filmad intervju med Sir George Mar-
tin samt glimtar med kommentarer från 
välkomstkonserten på www.lu.se/lum

 

fULLt ös...regn!

Ösregnet under processionen till Domkyrkan möttes av många sammanbitna miner.  
Men vissa lät inte lite väta lägga band på promotionsglädjen.

De näpna kransflickorna gjorde vad de kunde för att undvika att trampa i vattenpussarna utanför Domkyrkan.
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Sir George Martin mottog sin hedersdoktorskrans av promotor Håkan Hydén.

Solen visade sig lagom till uttåget ur Domkyrkan och det efterföljande 
minglet  bland nära och kära på universitetsplatsen.

Under den långa väntan på att doktorsföljet skulle tåga ut ur Domkyrkan 
gjorde sig studenternas fanbärare lite väl hemmastadda i sakristian...

Inger Larsson, glad doktor i medie- och kommu-
nikationsvetenskap.

Vått, vått, vått! Doktorsmyller i Domkyrkan. FoTo: GUnnaR MenanDeR
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Det ska bli en samlingspunkt för 
konstnärlig forskning med ledor-
den tvärvetenskaplig och interna-
tionell. Men det är inte bara forska-
re som kommer att bjudas in till det 
nyinvigda inter arts Center, iaC – 
även konstnärer utanför akademin 
ska delta. 

– Äntligen var det första ordet 
som jag tänkte på när jag skulle skri-
va detta tal. Det sammanfattar våra 
planer, våra drömmar och de tankar 
som vi haft under så lång tid, sa Hå-
kan lundström, rektor för konstnär-
liga fakulteten, när han invigde iaC i 
Chokladfabriken i Malmö. 

Trots att lokalerna är helt nyinvigda så 
råder det full aktivitet på IAC. I ett av 

utställningsrummen visar Konsthögsko-
lans masterstudenter upp tavlor och olika 
installationer. Men alla har inte kommit 
med färdiga alster. Det första man möts 
av är studenten Andreas Nilsson som hål-
ler på att mura in sig själv. Han står mitt 
i en fyrkant och lägger i ett febrilt tempo 
tegelstenar på varandra. Han är koncen-
trerad och har inte tid att stanna upp och 
svara på några frågor. Konstprofessorn 
Gertrud Sandqvist rycker in i hans ställe.

– Det är performance art och det här 
är ett sätt att pröva gränser. IAC hand-
lar om att experimentera. Här ska man 
inte tvingas använda säkra kort och det 
är viktigt för att konstnärer ska kunna 
utvecklas, säger hon. 

Håkan Lundström instämmer och be-
rättar att planerna om ett IAC funnits i 

mer än femton år och redan från början 
ville man att det skulle bli i Mazettikvar-
teret. Men av många skäl är det först un-
der de senaste åren som planerna börjat bli 
konkreta och för några år sedan startade 
planeringen för renoveringen av lokaler-
na på Bergsgatan intill Teaterhögskolan.

– Lokalernas möjligheter visar sig inte 
minst idag. Varenda vrå används, till och 
med de vita väggarna i korridorerna där 
projektorer visar filmer. Nu under våren 
har vi en smygstart och i höst kommer 
verksamheten att dra igång, säger Hå-
kan Lundström.

exAkT Hur VerkSAmHeTeN på centret 
kommer att se ut i höst är ännu inte be-
stämt. Sven Yngve Oscarsson, platschef 
på IAC, berättar att centrets styrelse fått 

tvärvetensKap 
och högt i taK

Konstnärliga experimentverkstaden Inter Arts Center invigd
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in många förslag på olika projekt och att 
de nu ska ställning till vilka som ska för-
verkligas. 

– En del ansökningar är från enskil-
da konstnärer medan andra är tvärveten-
skapliga samarbetsprojekt. Det kan till ex-
empel röra sig om samarbete mellan teater 
och musik som ska utmynna i en föreställ-
ning med nyskapande musik, säger han. 

GerTrud SANdqVIST berättar att just de 
tvärvetenskapliga projekten är en hörn-
sten för centret. Det kan röra sig om pro-
jekt inom de konstnärliga områdena som 
samverkar med andra områden inom 
universitetet.

– Det är framförallt samarbeten på 
master-, doktorand- eller post-dok nivå 
som kommer att bli aktuella. Det kan 
då handla om olika samarbeten med till 
exempel fysiker, läkare eller sociologer, 
säger hon.

Gertrud Sandqvist menar att IAC är 
unikt ur både ett nationellt och interna-
tionellt perspektiv. Kombinationen av 
konstnärlig forskning och det faktum 
att konstnärer som inte är knutna till ett 

lärosäte bjuds in till att genomföra pro-
jekt är ovanligt.

– Vi kommer också att bjuda in perso-
ner som verkar internationellt till semina-
rier och konferenser. Det är också viktigt 
för studentrekrytering som idag inte en-
bart är en nationell företeelse, säger hon. 

Gertrud Sandqvist poängterar ofta att 
det är viktigt att konstnärer vågar experi-
mentera. Hon menar att konstnärer har 
blivit rädda och det beror på att många 
gallerier, konsthallar och statliga och of-
fentliga institutioner drivs på kommer-
siell basis. 

HåkAN LuNdSTröm BeräTTAr att hans 
förhoppning är att IAC i framtiden ska 
bidra med nya och spännande uttrycks-
former.

– Det ska vara högt i tak här. Det ska 
finnas en dialog mellan oss, Lunds uni-
versitet och samhället. Jag räknar med 
att centret blir en kraft att räkna med i 
ett internationellt perspektiv, säger han.

TeXT: MaRia enGsTRÖM

FoTo: Malin FRanzén

Konstudenten Andreas Nilsson murar in sig själv i en rasande fart. Hur han kom ut igen för-
täljer inte historien.

sara Wallgren, femte terminen på 
konsthögskolan:
– Det är så nytt att det är svårt att veta 
vad det kommer att betyda. Men det 
kan bli en knutpunkt både under och 
efter studierna. Här kan konstnärer 
samlas, samarbeta och experimentera. 

alessandro perini, utbytesstudent från 
italien som går på Musikhögskolan:
– Det är en bra möjlighet. I Italien har 
vi inget som liknar Inter Art Center. Här 
finns bra utrustning och utställningsmöj-
ligheter. Jag är imponerad!

Thale Vangen, femte terminen på 
konsthögskolan:
– Centret blir viktigt för oss. Här kan vi 
experimentera och så får vi tillgång till 
utrustning.

Vad kommer IAc 
att betyda för er 
studenter?
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DöDsstraff
Doktoranden i historia Mikael Häll  (ti-

digare Pettersson) studerar kontak-
terna med erotiska övernaturliga 
väsen. Som källor har han rätts-
fall, gamla ballader och religiösa 

skrifter.
– Det som för oss verkar exotiskt och 

annorlunda kan säga mycket om sin tids 
föreställningar och moraliska värde-
ringar. Det är också intressant att jäm-
föra med vår tids uppfattningar om nor-

Mats Larsson kom inför hä-
radsrätten år 1685 som ankla-
gad för gudsförsmädelse, troll-
dom och att ha haft upprepat 
sexuellt umgänge med bergrå-
et. Enligt hustrun Britta hade 
Mats inte delat säng med hen-
ne på tre år, utan gick hellre till 
bergrået. Mats själv sa att han 
bara dragit in den övernaturli-
ga rivalen för att reta Britta, ef-

tersom han var less på hennes 
ständiga knotande. 

Parterna grälade öppet i 
rätten: Britta sa att Mats tra-
kasserat henne och barnen, 
Mats att hon ljög för att få ho-
nom i fängelse. rätten dömde 
dock bara till ett kort fängelse-
straff och framhöll i övrigt att 
paret borde försonas och leva 
ett gudfruktigt liv.

 Bergrået i äktenskapsbråk

näcken, skogsrået och andra naturväsen ses idag 
snarast som folkloristiska krumelurer. Men förr 
var de varelser med mäktiga och farliga krafter. 
att ha sexuella förbindelser med dessa väsen var 
brottsligt och kunde straffas med döden.

för hångel med skogsrå
malt och onormalt, påpekar han.

Det är tiden 1500–1800 han riktar in 
sig på, framför allt 1600-talet och det ti-
diga 1700-talet, då oron för dessa förbjud-
na förbindelser verkar ha varit extra stark. 

”Skapelsen inhyser uthi monga sko-
gar ock bäckar diur tusenfalt nogh, men 
ingen kan dem fånga eller gripa, uthan 
de som aff diefvulen haffua friskott el-
ler medh skogsråå boola” skriver prästen 
Erik Johan Prytz år 1632. Han menar allt-

Historiska 
fall Kvinnoväsen med 

djurattribut. Teck-
ning gjord 1707 
på uppdrag av 
överste Anders 
Sparfeldt, av det 
skogsväsen som 
soldaten Sven 
Jönsson påstod 
sig ha haft sex-
uellt umgänge 
med.

Djävul som förför en kvinna från Ulrich Mo-
litoris verk om häxor, De Lamiis et Python-
icis Mulieribus eller Von Hexen und Unhol-
den, från 1489.
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Han har i domböckerna hittat ett 20-
tal fall där människor dragits inför rätta 
för sitt umgänge med naturväsen. Mer-
parten gäller män, kanske för att både 
skogen och havet, där ett naturväsen 
kunde hjälpa sin sexpartner till fram-
gång, var främst manliga revir. De in-
blandade männen var ofta avvikare re-
dan från början. Någon hade avvikit från 
armén, en annan var anklagad för tjuv-
skytte och rån, en tredje hade rymt från 
sin husbonde efter ett gräl.

om mäNNeN VerkLIGeN TroTT sig se 
några övernaturliga väsen går förstås inte 
att säga, men de förekom i bondesamhäl-
lets folktro ända in på 1900-talet. Mikael 
Häll tror att det i några fall kan handla 
om medvetna påhitt antingen från en an-
klagad som ville skylla ifrån sig eller från 
någon annan som ville sätta dit honom. 
I andra fall är han övertygad om att de 
inblandade verkligen haft de upplevelser 
de berättar om – det må vara som visio-
ner, drömmar eller något annat.

– Man har ju bara fragment som säl-
lan kan ge några säkra svar. Det gäller 
mycket historisk forskning, men särskilt 
sådan som handlar om den folkliga kul-
turen som ju oftast förmedlas av någon 
boklärd överhet, säger han.

Ett antal dödsdomar avkunnades för 
samlag med naturväsen, men bara en 

Pigan Karin Svensdotter berät-
tade år 1656 för myndigheterna 
att hon blivit förförd av en stilig 
man i gyllene kläder som kall-
lade sig Älvakungen eller Älven 
och gav henne smycken och an-
dra gåvor. Hon hade fött flera 
av hans barn, som han sedan 
tagit med sig till sin värld. 

Karins Svensdotters husbon-
de berättade också att Karin 

ofta sprang till skogs och tala-
de om att söka efter sina barn. 

Präster och domare tvekade 
länge om vad de skulle göra, 
men såg Karin mer som ett of-
fer än som en brottsling. 

Till slut försåg Karins släkt 
henne med ett silverkors att 
hänga om halsen, vilket verkar 
ha satt stopp för Älvens när-
manden.

Dödsdomar i en lägre domstol 
mildrades oftast av högre in-
stans. Enda undantaget gällde 
Peder Jönsson, som 1640 stod 
inför rätta för umgänge med 
sjörået. Hon hade visat sig för 
honom som en kvinna försedd 
med håriga ben, en hästs svans 
och en oxes kluvna hovar. I ut-
byte mot god jakt- och fiske-
lycka hade hon krävt sex samt 

förbjöd honom att i fortsätt-
ningen ligga med sin hustru. 
Hon ville också att Peder sena-
re skulle ge henne en av sina 
kroppsdelar. 

Det allvarliga i samman-
hanget var enligt domstolen att 
det inte varit sjörået utan Peder 
Jönsson själv som tagit initiati-
vet till förhållandet. 

 dödsdom för sjörå-umgänge  karin och älvakungen

blev verkställd. De flesta anklagade fick 
fängelse eller enbart åthutningar och 
religiös rådgivning (se fallberättelser-
na). Detta står i stark kontrast till troll-
domsprocesserna under andra hälften av 
1600-talet, då flera hundra oftast kvinn-
liga häxor avrättades. 

– Ett skäl är att kvinnor på grund av 
Syndafallet sågs som mer benägna till 
synd. Ett annat är att häxorna på eget 
initiativ ska ha slutit förbund med Djä-
vulen, medan denne i naturväsensge-
stalt snarare antogs vara den som för-
förde människor till erotiskt umgänge, 
menar Mikael Häll.

HAN är PerSoNLIGT INTreSSerAd av vis-
sa former av magiska traditioner med in-
slag av äldre folkmagi. Avhandlingsäm-
net snubblade han över efter att ha skrivit 
en uppsats om häxprocesserna, då han 
fann att det skrivits ganska lite om den 
här andra formen av umgänge mellan 
människor och övernaturliga väsen. 

Och sen då – en avhandling om sexu-
ella relationer med bergrå och strömkarl 
är kanske inte den rakaste vägen ut på ar-
betsmarknaden? 

Nej, Mikael Häll hoppas kunna fort-
sätta forska, helst om folkets egna läka-
re och magiker, de kloka gubbarna och 
gummorna.

TeXT & FoTo: inGela BJÖRCk

så att det krävdes trolldom eller sex med 
skogsrå, strömkarl eller havsfru för att få 
god fiske- och jaktlycka. 

kyrkAN SåG På 1600-TALeT dessa natur-
väsen som demoner, och det var i både 
kyrkans och statens intresse att stävja 
samröret med dem. 

– För kyrkan och staten var all utom-
äktenskaplig sex ett hot mot äktenska-
pets helgd och den gudomliga ordning-
en. Köttsligt samröre med övernaturliga 
väsen brukade dessutom ses som en ona-
turlig förening mellan två väsenskatego-
rier som inte borde förenas, förklarar Mi-
kael Häll.

Mikael Häll studerar kontakterna med erotis-
ka övernaturliga väsen.
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internationaliseringen utmanar universitetet som 
organisation, både regelverk och ledarskap 
sätts på prov. ingen vet säkert åt vilket håll 
utvecklingen går. kommer konkurrensen om 
forskningsmedel att öka ytterligare och blir 
det ännu mer extern styrning? eller kommer 
universitetet kanske att återgå till en 
mer inifrånstyrd modell med stabilare 
forskningsfinansiering och starka 
kollegiala organ? Fram tiden är oviss 
och tecknen motsägelsefulla.
 Det är frågor som diskuteras 
i den här femte och sista 
delen av lUMs serie om 
internationaliserings-
processen.

sveriges 
aKaDeMisKa 
fLaggsKepp?

LU i värLDen
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Globaliseringen kräver snabba ryck 
och trögrörliga universitet behö-
ver friare tyglar för att kunna age-
ra. så har det låtit ganska mycket 
de senaste åren. Men om den öka-
de självständighet som nu är inom 
räckhåll gäller universitetsledningar 
eller forskare – det råder det delade 
meningar om. 

– sverige tappar i den internatio-
nella citeringsligan, till länder med 
mer traditionella kollegiala universi-
tetsorganisationer. Det förebådar ett 
skifte i synen på hur forskning ska 
styras och finansieras, säger profes-
sorn i forskningspolitik Mats Benner.

Det finns de som hävdar att ett litet land 
som Sverige bara har råd med ett inter-
nationellt toppuniversitet. Frågan är om 
det blir Lund. Det som talar för det är 
att Lund är forskningstungt och kom-
plett, med alltifrån teknik, naturveten-
skap och medicin till samhällsvetenskap, 
humaniora, juridik och konst. Bredden 
är en styrka när man bygger tvärveten-
skapliga spetsmiljöer och brukar ang-
es som ett skäl till att Lunds universi-
tet lyckats bäst med att få del av de extra 
statliga forskningspengar som satsats de 
senaste åren. Till Lunds fördel talar ock-
så att stora forskningsanläggningar som 
ESS och MAX IV ska byggas här.

Men kommer Lunds universitet att 
utnyttja möjligheterna till ökad autono-
mi för att bättra på sina chanser att bli 
Sveriges akademiska flaggskepp i värl-
den? Och finns det bara en väg till att bli 
ett av Europas främsta universitet som ju 
är ett strategiskt mål?

uPPSALA uNIVerSITeT har sagt att det 
mesta ska förbli vid det gamla. Kommer 
Lunds universitet att välja en mer radikal 
linje och t.ex. vilja stärka och konsolide-
ra universitetet som institutionell enhet 
genom att ge universitetsledningen ”mer 
muskler” formellt och finansiellt? 

Mats Benner befarar en utveckling 
mot ökad centralisering av makten vid 
universiteten och extern styrning av 
forskningen. 

fråN ATT HA föreSPråkAT mer flexi-
bla universitet genom externt uppbacka-
de tvärvetenskapliga forskningsprogram 
för att motverka fragmenteringen inom 
forskningen, anser han nu att ”medici-
nen håller på att ta kål på patienten”. 

– Vi har sett en marknadsorientering 
av akademin i Sverige och stora delar av 
världen, säger Mats Benner. Det är kon-
kurrens om forskningsanslag och stu-
denter som gäller – enligt en nyliberal 
modell som sjösattes av Per Unckel i bör-
jan av 90-talet. För att få större utdelning 
på investerade medel och samtidigt hålla 
ihop organisationer där allt fler jagar ex-
terna pengar till sin egen försörjning, har 
staten drivit på en ”kraftsamling” genom 
att styra pengar till vissa strategiskt ut-
valda forskningsområden och genom att 
stärka universitetsledningarna.

– Man talar om forskningens frihet 
men det är ett auktoritärt containertän-
kande som dominerar. Arkitekterna bak-
om den nyliberala modellen ser univer-
siteten som containrar där man häller i 
pengar, öronmärkta till ämnesområden 
som man tror ska återge Sverige en ställ-
ning som vetenskaplig stormakt, säger 
Mats Benner.

I LIkHeT med många kritiker tycker han 
att modellen hotar det kreativa och för-
utsättningslösa kunskapssökandet, nyfi-
kenhetsforskningen. Med undantag för 
de strategiskt utvalda och mer fredade 
områdena, fortsätter nämligen splitt-
ringen och den kortsiktiga jakten på 
forskningsmedel i stora delar av akade-
min. Universitetets verksamhet styrs allt-
mer av externa krafter. Anslagen – även 
från staten – kommer i ryckiga, oöver-
skådliga strömmar. Det är brist på trygg-
het och planeringshorisonter. Det bidrar 

inte till att höja kvaliteten utan tvärtom 
sänka den, menar Mats Benner.

Men hans prognos är alltså att model-
len närmar sig vägs ände och är på väg 
att omprövas. Stöd för detta finner han 
i en rapport från Vetenskapsrådet tidi-
gare i år. Här mäts hur mycket svenska 
forskare citeras i vetenskapliga produk-
tioner och resultatet jämförs med andra 
europeiska länder. 

deT Ser INTe BrA uT för Sverige, att döma 
av rapporten. Länder som Schweiz, Ne-
derländerna och Danmark ligger sky-
högt över Sverige när det gäller citering-
ar. Medan Finland – där forskningen är 
mer konkurrensutsatt och externstyrd än 
på många andra håll – har tappat ännu 
mer. Sverige ligger visserligen fortfarande 
bra till globalt, men ser ut att stagnera när 
det gäller att leverera vetenskapliga resul-
tat tillräckligt intressanta för att citeras.

Mats Benner tror att det delvis är den 
akademiska trögheten som räddat län-
der som Danmark och Nederländerna. I 
Danmark finns mycket management på 
ytan, säger han, men tittar man djupare 
handlar det inte om extern styrning i sam-
ma utsträckning som i Sverige. Danmark 
har en mer stabil finan-
sieringsform och en 
traditionell kollegial 
struktur med starka 
fakulteter.

– Det är en aka-
demi styrd inifrån. 
Den borde vara 
dödsdömd enligt vår 
tids normer. Men den 
levererar. Danska och 
nederländska uni-
versitet ser ut un-
gefär som de 
svenska 

Hur ska LU nå den internationella forskningstoppen?

Mats Benner. 
foto: kennet  
ruona
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gjorde i början av 90-talet, menar 
Mats Benner.

Konkurrensen är visserligen hård 
för att kvala in i det danska akademis-
ka systemet, men den som väl tagit sig 
in erbjuds mer trygghet och visas ett 
större förtroende att själv hitta sina 
forskningsämnen. 

De danska forskarna har mer ar-
betsro. Den svenska modellen med 
ständiga granskningar och gallring-
ar, tar kraft från forskningen. 

deT eNdA SVeNSkA uNIVerSITeT som 
kommer i närheten av de danska ci-
teringsresultaten är Stockholms, som 
är det universitet som har lägst andel 
externfinansierad forskning.

 – Lund ligger bra till inom vissa 
avgränsade områden, men samman-
taget hamnar vi på en medelmåttig 
plats också bland svenska universitet, 
säger Mats Benner.

Han föreslår inte en återgång till 
gamla tiders ”planekonomi”, med ga-
ranterade resurser till ett litet fåtal 
områden, men skulle vilja se lite mer 
”blandekonomi”. 

– Kunskapsbildning och pedago-
gik behöver trygghet och tillräckliga 
ramar för att blomstra. I dag är de för 
trånga och knappa. Min prognos är 
att vi kommer att se en återgång till 
en mer stabil finansiering. Den störs-
ta faran är att universiteten kanske 
tvingas genomgå ytterligare en vända 
av nyliberal styrning, innan man hit-
tar en modell som tillåter dem att vara 
platser där högspecialiserade männis-
kor får tänka annorlunda. Det är det 
vi är bra på och i det vi har vår trovär-
dighet. Utan trovärdigheten är vi ing-
enting, säger Mats Benner.

BRiTTa CollBeRG

foTNoT: Rapporten från Vetenskapsrå-
det heter ”Den svenska produktionen av 
högt citerade vetenskapliga publikatio-
ner” och kan laddas ner från Vetenskaps-
rådets hemsida: www.vr.se

– Det är orimligt att en afrikansk 
forskares resa till en kollega i Bra-
silien ska ”beskattas” och närma-
re fyrtio procent betalas till lunds 
universitet – bara för att kassan 
till det nätverk som forskarna till-
hör hanteras i lund. 

Det tycker Bo Göransson på 
Forskningspolitiska institutet. Han 
menar att den nya modellen för 
avdrag för indirekta kostnader är 
trubbig och i vissa fall motverkar 
internationalisering. 

Bo Göransson är nationalekonom och 
arbetar tvärvetenskapligt med hur 
forskning, utbildning och innova-
tionssystem kan stödja utvecklingen i 
fattiga länder. Han har lett en rad Sida-
projekt som har fört samman forskare 
från rika länder i väst med utvecklings-

länder på södra halvklotet, senast pro-
jektet Unidev som knyter ihop fjorton 
universitet från olika delar av världen. 
Projektet som avslutats har resulterat i 
en mängd rapporter och, inte minst, 
starka band mellan forskarna. 

– Varje universitet ska nu ragga egna 
pengar. I fattiga länder är det inte så 
lätt, men vi har i alla fall fått en halv 
miljon av Sida i tre år för att hålla ihop 
detta nätverk som alla älskar. Men ef-
tersom pengarna ligger hos mig i Lund, 
så ”brandskattas” allt vi gör med av-
drag för indirekta kostnader, även re-
sor som forskare i utvecklingsländerna 
gör utan att sätta en fot i Sverige, säger 
Bo Göransson.

eN HALV mILjoN räcker inte till mer 
än att samla nätverket en gång årligen, 
förklarar han. Cirka 200.000 går till 

oriMLiga 
avDrag

Bo Göransson på Forskningspolitiska institutet befarar att den nya modellen för avdrag 
för indirekta kostnader kan motverka internationalisering. 

t

– hot mot internationella samarbeten
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forskning, utbildning, resor etc. Projekt 
som bedrivs huvudsakligen utomlands 
och medför mycket resor – som Bo Gö-
ranssons nätverk – betalar nu lika myck-
et som projekt på hemmaplan. För dessa 
är det en påtaglig omställning – pengar 
”försvinner till det gemensamma”. 

Ann-Kristin Mattsson är LUs ekono-
michef och just nu anlitad av högskole-
förbundet SUHF för att arbeta med den 
indirekta kostnadsmodellen på natio-
nell nivå. Hon menar att det finns sam-
ma möjligheter som tidigare att stötta 
små projekt som har mycket utlands-
aktiviteter. 

– Men det kräver mod och aktiva be-
slut av ledare på alla nivåer. De kan gå in 
och medfinansiera med egna medel. Det 
finns inte mindre pengar i systemet som 
helhet, säger hon. 

mATS BeNNer, föreståndare för Forsk-
ningspolitiska institutet, där Bo Görans-
son arbetar, skulle alltså kunna medfi-
nansiera nätverket Unidevs resor, men 
gör inte det, eftersom det skulle drabba 
annan verksamhet, säger han.

– Det är rimligt med avdrag för indi-
rekta kostnader, men den här modellen 
speglar en förvaltares syn på vad som i själ-
va verket är en mycket oförutsägbar pro-
cess. Att förvänta sig att prioriteringar ska 
göras inom varje kostnadsställe matchar 
dåligt dynamiken i en forskningsintensiv 
verksamhet, menar Mats Benner. 

Han uppmuntrar medarbetarna att 
söka forskningsanslag mycket brett, sä-
ger han. Det är också nödvändigt efter-
som bara 5–10 procent av anslagen be-
viljas.

– Men jag ser inte det som ett starkt 
ledarskap att sedan spela ut dem som 
lyckas mot varandra. 

Mats Benner efterlyser ett system 
som istället för att bestraffa, belönar 
de institutioner som är bra på att dra 
in forskningsanslag, exempelvis genom 
en universitetsgemensam medfinansie-
ringsfond.

deT är för öVrIGT inte bara medfinan-
sieringen som behöver anpassas till en 
internationell verklighet, tycker han. 
Forskningsfinansieringssystemet som 
helhet verkar uppbyggt för att passa 

ett slags svenskt normalprojekt, med 
anslag från Vetenskapsrådet och som 
bedrivs huvudsakligen inom landets 
gränser. Internationella konsortier och 
arbete som utförs utanför riket uppfat-
tas där emot lätt som ”avvikande” och 
beskattas på ett sätt som inte gynnar 
samarbete med svaga parter, som ex-
empelvis utvecklingsländer.

– Logiken är att maximera nyt-
ta och resurser på hemmaplan, så att 
Sverige kan kapa åt sig konkurrens-
fördelar på ”kunskapsmarknaden”. 
Vi dras fortfarande med en form av 
merkantilism som gör att det uppfat-
tas som improduktivt med för myck-
et länkar utåt. Vi behöver tänka om 
och se det som positivt att vi kan ingå 
i forsknings- och utbildningssamarbe-
ten även om de omedelbara effekterna 
uppstår någon annanstans, säger Mats 
Benner. 

TeXT & FoTo: 

BRiTTa CollBeRG

 

universitetet i form av indirekta kostna-
der.

– Vi lägger träffen utomlands, för att 
det blir billigare. Men ändå kommer en 
stor del av anslaget att försvinna till stöd-
verksamheten här i Lund som vi inte ut-
nyttjar. 

LuNdS uNIVerSITeT Borde uppmuntra 
initiativ från golvet - nu gör man tvärt-
om, tycker Bo Göransson, som dock inte 
vänder sig mot själva principen att avdrag 
görs för indirekta kostnader. 

– Nej, redovisningssystemet är kanske 
bra i grunden. Men tar man på sig den 
internationella hatten ser man perversa 
effekter, säger han.

Även Bo Ahrén, dekan för Medicinska 
fakulteten, anser att det är ett bekymmer 
hur externa anslag ska medfinansieras. 

– Vi vill ju att forskarna ska söka an-
slag internationellt, men det paradoxala 
är att ju mer framgångsrika de är, desto 
svårare är det för oss att klara medfinan-
sieringen, säger Bo Ahrén.

fINANSIärer Ger oLIkA STorA BIdrAG 

för att täcka de indirekta kostnaderna. 
Inom EU varierar de procentsatser som 
skjuts till, beroende på projekt. Och för 
start up grants från det europeiska forsk-
ningsrådet ERC godtas inga avdrag från 
forskningspengarna för att täcka univer-
sitetets indirekta kostnader. Samma sak 
gäller amerikanska NIH, National Insti-
tute of Health, en stor och viktig finansi-
är av medicinsk forskning. För att kunna 
acceptera forskningsanslag härifrån träf-
fade Bo Ahrén och LUs rektor Per Eriks-
son förra året en överenskommelse om att 
fakulteten och rektor ska stå för femtio 
procent vardera av de indirekta kostna-
derna för forskning finansierad av NIH.

TIdIGAre uNdANToGS reSor från indi-
rekta kostnadsavdrag, men den nya in-
direkta modellen innebär att schablon-
avdrag görs på all verksamhet – både 

”redovisningssystemet är kanske bra i grunden. 
men tar man på sig den internationella hatten 
ser man perversa effekter.”
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– Forskare och institutioner som 
drar in externa forskningsmedel 
ska uppmuntras. Vi skissar på en ny 
 affärsmodell för att stimulera detta. 
ett mål är att vi på ökade externa 
medel bara ska behöva sätta av en 
hälften så stor andel till olika stöd-
funktioner, s.k. indirekta kostnader, 
säger rektor per eriksson.

lunds universitet bör också ut-
nyttja vissa möjligheter som er-
bjuds i autonomiproppen anser 
 rektor: 

– Men några revolutioner som att 
riva fakulteterna tror jag inte på!

Att leda Lunds universitet i en globalise-
rad värld handlar mycket om kommuni-
kation, att lyssna och samråda, inåt och 
utåt, säger Per Eriksson.

– Det stämmer väl med universitetets 
devis ”Beredd till bådadera”. Som ledare 
måste man ha legitimitet – internt gen-
temot kollegerna – och externt gente-
mot uppdragsgivaren som man rappor-
terar till. 

Det är alltid ledningens ansvar att åt-
gärda problem som uppstår. Det gäller 
rektor, dekan och prefekt

– Och om forskare drar sig för att söka 
pengar, på grund av redovisningssyste-
met – då är något fel!

Per Eriksson förstår redovisningslo-
giken i den nya indirekta kostnadsmo-
dellen. Men den är inte ”affärsdrivande”, 

och styrning av universiteten, svarar Per 
Eriksson med att återge en diskussion 
med Göteborgs universitets rektor Pam 
Fredman där hon redovisade synpunk-
ter från statsvetaren Bo Rothstein. Kon-
tentan är att akademiska verksamheter 
i medvind klarar sig rätt bra kollegialt 
utan särskilda ledare, men när det kri-
sar så behövs styrelse, rektor och dekaner 
som kan ta itu med problemen. 

– En renodlad kollegial organisation 
där allt enbart bygger på initiativ från en-
skilda forskare och lärare, tror jag inte 
på. Vi ser olika saker från våra olika per-
spektiv. Jag försöker se till helheten för 
universitetet och också ta in omvärlden. 
Motsvarande gäller för dekan och pre-
fekt. Men det gäller att samspela mellan 
enskilda forskare, lärare, teknisk och ad-
ministrativ personal, studenter, institu-
tioner, dekaner och universitetsledning, 
säger Per Eriksson.

VeTeNSkAPSrådeTS rAPPorT som visar 
stagnerande resultat för Sverige när det 
gäller vetenskapliga citeringar (se artikel 
sid 33) tar han inte alltför allvarligt på. 
Det är inte givet att resultatet beror på 
att forskningen är mer konkurrensutsatt, 
som är Mats Benners hypotes; det kan 
bero på många faktorer, vad man priori-
terar, hur och vad man mäter, t.ex. har ju 
regeringens mål varit att fördubbla fors-
karutbildningen och det kan kanske ha 
påverkat, menar Per Eriksson.

som han uttrycker det, och kan komma 
att bromsa universitetets utveckling.

– Den nya modell som vi skissar på, 
och som jag hoppas kan sjösättas redan 
nästa år, kallar vi därför affärsmodell, sä-
ger han.

Den kan bli en modell för budgetering 
som underlättar för forskare och prefek-
ter att hantera indirekta kostnader och 
medfinansiering. Avsikten är alltså att 
den ska kunna tillämpas på de nya exter-
na medel som forskare och institutioner 
drar in utöver den nivå de redan ligger på. 

– Vi tänker oss en avsättningsandel på 
ökade forskningsmedel på bara hälften, 
jämfört med det vanliga avdraget för in-
direkta kostnader. 

reSoNemANGeT BAkom är att även om 
universitetet drar in mer forsknings-
medel behöver inte stödfunktionerna 
ökas i lika stor omfattning.

– De kan naturligtvis behöva växa nå-
got, men uppskattningsvis kan deras an-
del halveras på marginalökningen. På det 
här sättet blir vi med ökade forsknings-
medel allt effektivare. Andelen som går 
till olika stödfunktioner minskar i pro-
cent räknat samtidigt som den växer i ab-
soluta belopp. Och hela verksamheten – 
både forskarna och stödfunktioner som 
Forskningsservice – får incitament att 
dra in mer resurser till universitetet. 

På frågan om internationaliseringen 
kommer att leda till ökad central makt 

rektor Per Eriksson:

– vi sKissar på en ny 
reDovisningsMoDeLL
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– Det är klart att det får effekter 
om man låter externa krafter dominera 
forskningen på den inre frihetens bekost-
nad, liksom vice versa. Men man får inte 
glömma att ökad externfinansiering ock-
så bidrar till förnyelse. 

HANS eGeN erfAreNHeT från LTH på 
70- och 80-talet säger att det kan vara 
svårt att få till nya ämnen, professurer 
och institutioner i en inifrånstyrd orga-
nisation. Då handlade det om att satsa på 
det nya ämnet datateknik där man fick 
en helt ny civilingenjörsutbildning, stör-
re än teknisk fysik och nästan lika stor 
som elektroteknik. 

– Företrädare för etablerade ämnen 
var inte särskilt intresserade av att få in 

nya professorer som skulle konkurrera 
om resurserna. Flera ifrågasatte om da-
tateknik ens kunde betraktas som ett 
ämne och ville hellre ha fler tjänster till 
sitt eget. Det blev bara en ny professur 
och omvandling av en befintlig och vi 
missade att få större nationella resurser, 
minns Per Eriksson.

HAN Ser INGeN moTSäTTNING mellan 
ett inifrån- och ett utifrånperspektiv. 
De kompletterar varandra. Det hand-
lar snarare om att hitta en balans och att 
vara ”beredd till bådadera” med ömsesi-
dig respekt, säger han. Innovationssyste-
met som är lite av hans ”baby” kan heller 
inte för universitetets del bara handla om 
att föra ut den kunskap som finns inom 

universitetet så att den kommer till nyt-
ta ”därute”.

– ”Därute” finns ju också massor av 
kunskaper och frågeställningar, stora ut-
maningar som behöver fångas upp och 
översättas till utmanande forskningspro-
blem! Men den som enbart har ett snävt 
inomvetenskapligt perspektiv kan kan-
ske ha svårt att förstå att det finns andra? 
Min uppfattning är att både det inomve-
tenskapliga och det mer behovsmotivera-
de perspektivet behövs för ett framgångs-
rikt universitet.

BLIr SLuTSATSeN att det behövs mer upp-
ifrånstyrning, strategiska och öronmärk-
ta pengar? Återigen talar Per Eriksson om 
balans. Det är också det han hävdar i de 
pågående diskussionerna om att finna en 
ny och transparent modell för fördelning 
av fakultetsmedel mellan områdena.

Inget är bestämt när det gäller de möj-
ligheter till förändring av universitetsor-
ganisationen som den nya autonomi-
proppen medger.

– Vi diskuterar frågan brett inom uni-
versitetet – vi har haft ett rektorssemina-
rium om autonomiproppen och även en 
bra diskussion vid ett prefektmöte.

ATT LåTA ALLT BLI vid det gamla vore 
dock synd, menar Per Eriksson. Erfaren-
heten säger honom att om man inte tar 
chansen och förändrar en del nu, så blir 
det kanske aldrig av.

– Det finns delar i den här nya själv-
ständigheten som vi kan använda – t.ex. 
att rekrytera snabbare och kalla väleta-
blerade professorer direkt utan utlysning 
vilket har betydelse i den internationel-
la konkurrensen. Liksom möjligheten att 
förhyra studentbostäder. Två frågor som 
vi drev ifrån Lund och fick gehör för.

Men mer revolutionerande föränd-
ringar, som t.ex. att ta bort fakulteterna 
vilket autonomiproppen gör möjligt, är 
alltså främmande för honom.

– Däremot tror jag vi behöver se över 
formerna för 10:e området och särskilt 
använda autonomiproppen för ökad 
samverkan mellan områdena där vi tar 
bort hinder för gränsöverskridande verk-
samhet, säger Per Eriksson.

BRiTTa CollBeRG

”det är klart att det får effekter om man låter 
externa krafter dominera forskningen på den 
inre frihetens bekostnad, liksom vice versa. men 
man får inte glömma att ökad externfinansiering 
också bidrar till förnyelse.”

Per Eriksson hoppas kunna sjösätta en ny redovisningsmodell nästa år. foto: kennet ruona
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även om den funnits med som en av våra 
uppgifter sedan 1977, så verkar det vara få 
som på allvar inkluderar vår ”tredje upp-
gift” i sina agendor. Trots krav i lagstift-

ning och ökad fokus från flera finansiärer verkar den-
na uppgifts ringa meriterande värde fortfarande väga 
tyngst när vi prioriterar vår tid. Men är det endast lag-
stiftning, finansiering och meritering som bör vara an-
ledningar till att ägna tid åt att samverka med övriga 
samhället?

ATT Vår forSkNING kAN ANVäNdAS för att förbätt-
ra samhället har ett värde i sig själv och borde vara en 
primär drivkraft för att ta ”tredje uppgiften” på större 
allvar. För att vår forskning skall kunna ha denna roll 
måste vi försöka förstå olika aktörers behov samt för-
söka underlätta för dem att förstå hur våra resultat kan 
hjälpa dem att hantera dessa. Att arbeta med ”tredje 
uppgiften” ger oss med andra ord inte bara möjlighet 
att kommunicera vårt budskap, utan även möjligheter 
att snappa upp behov av ytterligare forskning och för-
ankra dessa nya idéer hos nyckelaktörer i samhället. Vi 
borde alltså av rent egenintresse fullgöra denna upp-
gift och med lite kreativitet finns det sätt att göra detta 
utan att ta mycket tid i anspråk.

oLIkA TyPer AV SemINArIer är en välkänd kanal för 
forskningskommunikation, som inte tar mycket tid 
att arrangera om vi på förhand definierat vårt budskap 
och identifierat vår målgrupp. Utmaningen här kan 
i stället vara att få viktiga aktörer utanför Lunds när-
område att delta. Med vissa målgrupper kan vi kom-
municera vårt budskap genom direkta utskick, men 
vill vi ha mer utbyte med dem är universitetets ambas-
sad i Stockholm en utmärkt lokal. Även om dess kapa-
citet på 20 personer inte skulle räcka till finns billiga 
lokalalternativ inom endast 230 meter. En annan mer 
obeprövad idé är att sända seminarier vi har i Lund 

över telebild till ambassadens konferensrum och där-
igenom nå nyckelaktörer i Stockholmsområdet.

För en bredare målgrupp är populärvetenskap-
liga tidskrifter en annan beprövad kanal, men att 
skriva denna typ av artiklar är ofta tidskrävande för 
den ovane. En idé här är att fundera över hur vi kan 
fånga dessa mediers intresse och inkludera dem i ut-
skick, seminarier, etc. När vi lyckas skriver de åt oss. 
När mål-
gruppen är 
ännu breda-
re fungerar 
våra allmän-
na medier på 
samma sätt, 
givet att vi 
gör oss till-
gängliga för 
journalister. Intresse i media verkar även öka intres-
set hos andra samhällsaktörer, vilket ökar deras mot-
taglighet för vårt budskap genom andra kanaler. Tid-
punkten när vårt budskap kommuniceras blir därför 
central, vilket medför att vi bör ta tillfället i akt om 
det är någon särskild situation i samhället som gör 
att vikten av vårt budskap tydliggörs. För detta måste 
vi vara väl förberedda, men även försiktiga så att det 
inte misstolkas som populism och urholkar vår tro-
värdighet. Lunds universitets kommunikationsavdel-
ning stödjer detta arbete och är tillsammans med våra 
fakulteters pressansvariga behjälplig i våra kontakter 
med media.

Oavsett om det är filantropi eller egenintresse som 
styr oss, med lite kreativitet och strukturerat arbete är 
vår ”tredje uppgift” inte alls tidskrävande och faktiskt 
riktigt rolig.

peR BeCkeR

 Gästlärare i riskhantering för hållbar utveckling på Lunds 
universitets centrum för riskanalys och riskhantering (LUCRAM)

Med lite kreativitet 
blir tredje uppgiften rolig!

“Med lite kreativitet och strukturerat arbete är vår ”tredje uppgift” inte alls 
tidskrävande och faktiskt riktigt rolig”, skriver per Becker vid brandteknik och 
riskhantering, lUCRaM. Han har idéer om hur man med enkla medel kan utnytta lUs 
ambassad i stockholm för att nå ut med sin forskning till målgrupper som finns där. 

”Intresse i media verkar 
även öka intresset hos andra 
samhällsaktörer, vilket ökar 
deras mottaglighet för vårt 
budskap genom andra kanaler.” 
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olika sätt att vara 
svensk muslim
Om unga muslimer i Malmö och Kö-
penhamn och hur de ser på sig själva 
och sin religion handlar samtidsislam 
(Carlssons) av Jonas Otterbeck från 
CTr och Centrum för Mellanösternstu-
dier. De intervjuade talar om allt från 
vardagsritualer till hur man bör upp-
träda som muslim och hur mycket man 
bör veta om sin egen religion.

Islam och europa
En annan forskare knuten till Cen-
trum för Mellanösternstudier är Inge-
mar Karlsson, som i en delad värld 
(W&W) beskriver relationen mellan 
islam och Europa under 800 år. För-
fattaren beskriver också nuläget och 
diskuterar i vad mån vi går mot ett isla-
miserat Europa.

mycket mer än 
calle Schewen
Lundalitteraturvetarna Anders Palm 
och Johan Stenström har samlat alla 
Taubes vistexter och noter i evert 
Taube – sångboken (Bonnier Fakta). 
De ger också kommentarer till varje 
visa samt essätexter, foton och andra 
illustrationer med anknytning till Tau-
be och de 118 visor som ingår i sång-
boken.

Vardagsliv i Afrika
Ellen Hillbom är ekonomisk histori-
ker vid LU och har tillsammans med 
sin kollega Erik Green från Stockholms 
universitet skrivit boken afrika (SnS 
förlag) om kontinentens ekonomis-
ka och sociala historia. Boken är en in-
troduktion till Afrikas utveckling från 
1000 e.Kr. till idag och betonar män-
niskors vardag samt de skilda utveck-
lingsmönstren i olika delar av konti-
nenten.

inGela BJÖRCk

BoKen
medIcIN. omkring 130 miljoner nya 
malaria fall inträffar varje år, och 
ett par miljoner människor dör av 
sjukdomen. Men också djur kan ha 
malaria. senaste nytt inom forsk-
ningen diskuteras vid en nordisk 
malariakonferens i lund i septem-
ber.

Konferensen anordnas av Swedish Ma-
laria Network tillsammans med Lunds 
universitet. Zooekologen Staffan Bensch, 
som är lokal värd, forskar själv om fågel-
malaria som är en utbredd sjukdom. Ma-
laria sprids av en viss sorts parasiter, av 
vilka det finns flera tusen arter hos fåglar.

Sjukdomens effekter varierar med pa-
rasitens art, fågelns art och även med 
geografin.

– Många av våra tropiska flyttfåglar, 
som till exempel trastsångaren, har en 
mycket mild form av sjukdomen. Men 

lU värd för malariakonferens i höst

INfrASTrukTur. Ett stort s.k. regional-
fondsprojekt på 47,5 miljoner kronor har 
landat i Lund. Hälften kommer från EUs 
strukturfond för Skåne och Blekinge och 
hälften från region Skåne, högskolorna 
och kommunerna i samma region. Projek-
tet går ut på att göra miljön kring ESS och 
Max IV mottagarvänlig.

– Dessa två anläggningar ses som moto-

BIBLIoTek.DOAJ, Directory of Open Ac-
cess Journals som drivs av Biblioteksdi-
rektionen vid Lunds universitet, slår nya 
rekord. DOAJ innehåller uppgifter om tid-
skrifter som är ”open access”, dvs. har fritt 
tillgängligt material som inte kräver dyra 
prenumerationsavgifter. Efter sju års arbe-
te innehåller databasen nu mer än 5000 
tidskrifter. nästan hälften av dem är sök-
bara på artikelnivå, och det är därigenom 
nära 400.000 artiklar som gratis går att nå 
via nätet.

eSS och max IV ska bli mottagarvänliga
rer för hela regionen vilket innebär att även 
de nordskånska och blekingska kommuner-
na är med och satsar, berättar Bengt Streijf-
fert vid LU som samordnat ansökningen.

– Och om anläggningarna fungerar bra 
så stärks näringslivet i hela regionen.

Arbetet som kommer att ske i olika ar-
betsgrupper startar omedelbart och pro-
jektpengarna beräknas räcka i tre år.

5000 tidskrifter i open Access-register

på 30-talet spriddes samma parasitart till 
Hawaii, och där har sjukdomen utrotat 
eller skadat flera inhemska fågelarter, be-
rättar Staffan Bensch.

Malaria finns också hos hos gnagare, 
fladdermöss och apor i tropiska områden 
av Afrika, Asien och Sydamerika. Den 
parasitart som är farligast för människan, 
Plasmodium falciparum, har nyligen på-
visats hos gorillan som därmed teoretiskt 
sett skulle kunna smitta människan och 
tvärtom.

Tredagarskonferensen i Lund i höst 
kommer dock mest att handla om män-
niskans malaria, som står i fokus för de 
svenska och nordiska malarianätverken. 
Programmet tar bl.a. upp frågor om re-
sistens mot de gängse malariamedlen, 
sjukdomens molekylära mekanismer, 
framtida vacciner och olika metoder för 
myggbekämpning. 

inGela BJÖRCk

Universitetsbiblioteket. foto: mikael risedal
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på gång

DispUtationer

Serviceenheten

19–24 juNI. examensutställning. Industri-
designskolan vid Lunds universitet presenterar 
årets kandidat- och mastersarbeten i en exa-
mensutställning i Universitetshuset i Lund.

27 AuGuSTI Endagssymposium ”Cutting 
Edge rheumatology in Lund. The 2010 Frank 
Wollheim symposium”. Deltagandet är kost-
nadsfritt men anmälan behövs till Ingrid Jöns-
son, tel 046-171620 e-post ingrid.jonsson@
med.lu.se

30 AuGuSTI–3 SePTemBer 22nd inter-
national iCFMH symposium, Food Micro. 
The Danish Center for Advanced Food Studies 
(LMC), Lund University and the Swedish So-
ciety for Microbiology look forward to welco-
ming you in Copenhagen. Information, www.
FoodMicro.dk

18 jUni 
Cecilia oslakovic i laboratoriemedicin 
med inriktning klinisk kemi: ”The regula-
tion of blood coagulation by high-density lipo-

to peptic ulcer and peptic ulcer surgery”. 
Ulrika kjellström i klinisk medicin med 

inriktning oftalmologi: ”Ocular function 
and morphology in humans and rabbits expo-
sed to vigabatrin medication”. 

patrik Romerius i klinisk medicin med 
inriktning reproduktion: ”reproductive 
funtion in male childhood cancer survivors”. 

Bodil Gesslein i biomedicin med inrikt-
ning experimentell kärlforskning: ”Effects 
of ischemia on the neuroretina and retinal 
blood vessels”. 

Åse segerström i klinisk medicin med 
inriktning tillämpad klinisk fysiologi: ”Ex-
ercise capacity with special reference to type 
2 diabetes”. 

Jenny Johansson i funktionell genetik: 
”The role of n-cadherin and S1P1 in pancreas 
development”. 

kerstin Järås i laboratoriemedi-
cin med inriktning experimetell klinisk 
kemi:”Miniaturised and quantitative techni-
ques targeting prostate cancer”. 

alireza kazemzadeh i teoritisk elektro-
teknik: ”Design and analysis of nonmagnetic 
specular radar absorbing materials”. 

Jan-erik Rosberg i teknisk geologi: 
”Well testing, methods and applicability”. 

Wai-ling Ragvald i kinesiska: ”The ob-
ject markers ba and jiang in modern litteratary 
Chinese”. 

protein particles”. Kl 9.00 i aulan, CC, ingång 
72, Skånes universitetssjukhus i Malmö. 

Joel Clementson i fysik: ”Spectrosco-
pic investigations of highly charged tungsten 
ions. Atomic spectroscopy and fusion plasma 
diagnostics”. Kl 10.15 i sal B, Fysiska institutio-
nen, Lund. 

eva Diffner i laboratoriemedicin med 
inriktning experimentell patologi: ”re-
sponses to tumour initiating factors and regu-
lation of normal and malignant haematopoi-
ses”. Kl 13.00 föreläsningsslen, Patologihuset, 
ing 78, Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

19 jUni 
ai na ng i biomedicin med inriktning ex-
perimentell hjärnforskning: ”Endoplasmic 
reticulum funtion in dendrites and dendritic 
spines of hippocampal neurons”. Kl 9.00 i Se-
gerfalksalen, Wallenberg neuroscience Cen-
tre, Lund.

11 septeMBer 
Carl nordlund i humanekologi: ”Social eco-
graphy; International trade, network analysis, 
and an Emmanuelian conceptualization of eco-
logical unequal exchange”. Kl 10.00 Världen, 
Geocentrum 1, Sölvegatan 10, Lund.

Följande disputationer har ägt rum: 
kristina Åhsberg i kirurgi: ”Complications 
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alice nicolle i ekologi, inriktning lim-
nologi och marinekologi: ”Spring dynamics 
in shallow lakes: the role of plankton, fish and 
macrophytes in a changing climate”. 

Marie leijon i pedagogik: ”Att spåra 
tecken på lärande. Mediereception som peda-
gogisk form och multimodalt meningsskapan-
de över tid”. 

Rasmus Westerström i fysik: ”Com-
pound formation in model catalysts”. 

Håkan Hallberg i hållfasthetslära: ”Mo-
deling of material behavior in metal forming”. 

Martin Byröd i matematik: ”numerical 
methods for geometric vision: From minimal to 
large scale problems”. 

Jimmy Heimdal i kemi, inriktning teo-
retisk kemi: ”Calculations of accurate ener-
gies in proteins with QM/MM methods”. 

alfredo stein Heinemann i byggande 
och arkitektur: ”Urban poverty, social exclu-
sion and social housing finance: the case of 
PrODEL in nicaragua”. 

Daniel Malmberg i astronomi och ast-
rofysik: ”The effects of encounters on plane-
tary system in stellar clusters”.

tjänster

Svaneholm

FLÄK Johan Brandtler i nordiska språk: ”The 
evaluability hypothesis. The syntax and seman-
tics of polarity item licensing in Swedish”. 

Vanja lozic i historia: ”I historiekanons 
skugga. Historieämne och identifikationsfor-
mering i 2000-talets mångkulturella samhäl-
le”. 

emely Möller i laboratoriemedicin med 
inriktning klinisk genetik: ”EWSr1 and FUS 
fusion genes in tumorigenesis”. 

Despina Flondell sité i klinisk medi-
cin med inriktning kärlkirurgi: ”Circulation 
biomarkers in patients with abdominal aoretic 
aneurysm”. 

Malin espersson i sociologi: ”Mer el-
ler mindre byråkratisk – en studie av organisa-
tionsförändringar inom Kronofogdemyndig-
heten”. 

Thom leiding i kemi, inriktning bioke-
mi: ”Probing proton translocation in influen-
za A/M2 proteoliposomes – a systematic ap-
proach to membrane-protein reconstitution”. 

anna Hagström i bioteknik: ”Improving 
productivity and enzyme stability through pro-
cess design: Lipase-catalysed synthesis of ex-
poxides and esters”. 

Ulf leo i rättssociologi: ”rektorer bör 
och rektorer gör. En rättssociologisk studie om 
att identifiera, analysera och förstå professio-
nella normer”. 

Henrik nilsson i fysik: ”Electron trans-
port in nanowire quantum devices”. 

Wolfgang Hess i nationalekonomi: 
”The analysis of duration and panel data in 
economics”. 

paul neuman i ortopedi: ”Anterior cru-
ciate ligament injury, patient variables, outco-
mes and knee osteoarthritis”. 

Chia-ling Yang i sociologi: ”Othering 
processes in feminist teaching: A case study of 
an adult educational institution”. 

Cecilia olsson Jers i svenska med di-
daktisk inriktning: ”Klassrummet som munt-
lig arena. Att bygga och etablera ethos”. 

kristina lundblad i bok- och biblioteks-
historia: ”Om betydelsen av böckers utseen-
de. Det svenska förlagsbandets framväxt och 
etablering under perioden 1840–1914 med 
särskild hänsyn till dekorerade klotband. En 
studie av bokbandens formgivning, teknik och 
relation till frågor om modernitet och materi-
ell kultur”. 

Helena strömquist i bok- och biblio-
tekshistoria: ”»Med coleurt omslag». Färga-
de, dekorerade och trycka pappersomslag på 
svensk bokmarknad 1787–1846. En bokhis-
toria”. 

emma nilsson i arkitektur: ”Arkitektu-
rens kroppslighet: ”Staden som terräng”. 

Hilma Holm i socialantropologi: 
”Knowledge as action: An anthropoligical stu-
dy of attac Sweden”. 

professor i organisk kemi med särskild in-
riktning mot organisk syntes. ref nr 536, 
ans 18 juni. Info 046-2228213.

Utbildningsbidrag i biologi, i zoologisk 
cellbiologi. ref nr nPA 2010/15, ans 21 juni. 
Info 046-2229351.

Forskningsingenjör vid kemiska insti-
tutionen. ref nr 1113, ans 21 juni. Info 046-
2228204.

ekonom. ref nr nPA 2010/23, ans 22/6. 
Info 046-2228046 eller 046-2228333. 

Doktorand i fysikalisk kemi. ref nr nPA 
2010/57, ans 10 augusti. Info 046-2228204.

Utbildningsbidrag i oorganisk kemi. 
ref nr nPA 2010/55, ans 31 augusti. Info 046-
2228118.

rätt siffor
några siffror blev fel i LUMs referat från panel-
debatten om obligatorisk hand ledarutbildning. 
Sedan 2003 har omkring 75 procent av hand-
ledarna vid LU gått den obligatoriska utbild-
ningen på två dagar. Under debatten redovisa-
des hur 270 av dessa bedömt värdet av kursen 
vid CED under åren 2003-2010 och att det 
stora flertalet av dessa var nöjda. Inte heller 
framgick det av referatet att LU från 2010 ge-
nomför ett utvidgat program för kompetens-
utveckling av hand ledare/lärare i utbildning på 
forskarnivå med en högre grad av valfrihet.
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hänt!

kArIN dAHLGreN-PrIS. Vid årets nyligen 
firade diplomeringsceremoni av universite-
tets förtjänstfulla studenter, skedde också 
utdelning av priset från Karin Dahlgren min-
nesfond. I år tilldelades detta natalie Ibron, 
som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till dok-
torspromotionens genomförande.
Karin Dahlgren var universitetets övermar-
skalk 1983–2007.

uPPSATSPrIS.Svenska kyrkohistoriska 
föreningen har tilldelat Johannes ljung-
berg föreningens uppsatspris 2010 för upp-
satsen ”Ett heligt liv som andlig moder i kyr-
kans själ. Laura Petris identifikationer som 
kristen kvinna och individ”. Handledare har 
varit professor anders Jarlert, CTr.  

mILjöPrIS. LTH-alumnen Christer ljung-
berg, vd på bolaget Trivector och civilingen-
jör (V) från LTH har fått Lunds kommuns mil-
jöpris på 25.000 kronor. Priset får han för 
systemet LundaMats som bl.a. handlar om 
att öka cyklandet och minska privatbilismen 
i Lund.

Natalie Ibron mottar priset av Nils Dahlgren, 
sammankallande för minnesfonden.

Lämna in papers 
till pedagogisk 
konferens!
Den 15 december äger den sjätte pe-
dagogiska inspirationskonferensen 
rum vid LTH. De som vill bidra till dis-
kussionen om de tekniska utbildning-
arna vid detta tillfälle ska lämna sina 
papers senast 5 september. Mer in-
formation finns på www.lth.se/ge-
nombrottet

Gränsöverskridande 
doktorandkurser 
I höst ges en hel serie olika doktorandkur-
ser inom Life Science-området. Kurserna 
riktar sig till forskarstuderande inom na-
turvetenskapliga fakulteten, LTH och Med-
icinska fakulteten. De totalt 16 kurserna 
utgör ett unikt samarbete mellan olika äm-
nesområden inom kemi, biologi, medicin, 
fysik, matematik och teknik. Det går att 
efteranmäla sig till kurserna fram till den 
1 juli. För mer information, se www.cob.
lu.se/postgrad/courses.html

crAfoordSkT 
GuLdreGN. Cra-
foordska stiftelsen an-
slår 42,9 miljoner till 
vetenskaplig forsk-
ning. Lunds universitet 
är den största anslags-
mottagaren och får 
38,6 miljoner kronor. 
Det största enskilda 
anslaget, 3,4 miljoner 
kronor, går till forskar-
assistent Johan Malmström vid Institutionen 
för immunteknologi. Forskarassistent Bengt 
Hansson på Zooekologen får 1,3 miljoner kro-
nor. Anslag på vardera 1,2 miljoner kronor 
får ingemar andré, biokemi, Martin Dribe, 
ekonomisk historia, Henrik Jönsson, beräk-
ningsbiologi, Helena sandberg, medie- och 
kommunikationsvetenskap och Daniel Top-
gaard, fysikalisk kemi. Dan-olof Rooth på 
Ekonomihögskolan får en miljon kronor. Övri-
ga: se www.crafoord.se 
 
På NyA joBB. lise Bröndum blir ny ekono-
michef vid Lund universitet med tillträdesda-

tum 15 augusti. Hon 
kommer närmast från 
jobbet som förvalt-
ningschef vid Gym-
nasie- och Vuxenut-
bildningen i Eslöv, och 
efterträder ann-kris-
tin Mattsson. 
    ny VD för LU Inn-
ovation blir ashkan 
pouya. Han har fått 

jobbet för väldokumenterad erfarenhet i entre-
prenörskap i gränslandet mellan forskning och 
industri. Ashkan Pouya har också lång och do-
kumenterad erfarenhet i hur akademisk forsk-
ning kan kommersialiseras.

duBBeL medALj. Paret lillemor och nils 
lewan, bägge docent em, har av Gyllenstiern-
ska Krapperupstiftelsen mottagit varsin medalj 
för sina mångåriga underökningar, dokumen-
tationer och spridning av kunskaper kring det 
skånska kulturlandskapet.

uTmärkeLSe. Mats alvesson, professor i 
företagsekonomi, har utsetts till Wallenberg 
Scholar av Knut och Alice Wallenbergs Stif-
telse. Han får ett femårigt stöd på tre miljoner 
kronor per år. 

Ny ordförANde. Bengt streijffert, ex-
pert vid särskilda funktioner, har utsetts till ny 
ordförande för föreningen Gamla Lund. 

STArTING GrANT. 
anders Mikkelsen, 
forskare inom syn-
krotronljusfysik har 
tilldelats ett av Euro-
peiska forskningsrå-
dets bidrag för yngre 
forskare (så kalla-
de starting grants) 
på 13 miljoner kro-
nor. Pengarna ska an-
vändas till Mikkel-
sens forskning inom 
nanofysik, i samarbete med andra forskare 
inom nanometerkonsortiet vid Lunds univer-
sitet. Målet är att utveckla och använda nya 
avbildningsmetoder för studier på nanostruk-
turytor.

Anders 
Mikkelsen.
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Ashkan Pouya.

Helena Sandberg



haLLå rASMUS KArLSSOn...

Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

… statsvetare med politisk filosofi som specialitet som vid 
ett journalistseminarium om höstens val talade om politikers 
framtidsvisioner, eller brist på sådana. 

Var politiker 
mer visionära förr?
– De långsiktiga visionerna har minskat i takt med att po-
lariseringen mellan de politiska blocken har blivit mindre. 

när var politiken mer visionär?
– Ett klassiskt exempel på visionsdriven politik var folk-

hemstanken, en idé om ett jämlikt och rättvist samhälle 
med arbete, utbildning och sjukvård åt alla. Det fanns en 
berättelse om en bättre framtid och ett avlägset mål som 
man arbetade mot. Men frågan är om visionerna har blivit 
tydligare i efterhand. Med facit i hand har otroligt mycket 
åstadkommits under 1900-talet.

Måste politik vara visionär? Har inte kommunismen och 
nazismen visat att det finns faror med att sträva mot ide-
alsamhällen? 

– Jo, vi har sett faran av totalitära utopier och det finns 
goda skäl till att inte styra samhällen helt utifrån långsik-
tiga visioner. Men det finns också faror förknippade med 
en politik som enbart är reaktiv och fången i nuet. När det 
gäller exempelvis klimatförändringarna handlar det om att 
driva en politik vars effekter vi ser först om femtio–hund-
ra år. En konsekvens av bristen på visioner är att det foku-
seras mycket på vad individen måste göra för att förbättra 
miljön och lite på vad vi kan åstadkomma genom kollektiv 
politisk handling. En annan fara är att vi fastnar i de veten-
skapliga samtalen.

Hur menar du?
– Vi diskuterar exakt hur stora temperaturhöjningar det 

kommer att bli istället för att utgå från det självklara: att 

med närmare sju miljarder människor utgör vi en oerhörd 
belastning på jorden och att något måste göras åt detta.

– Ett annat exempel på vår inkonsekvens visade sig när de 
rödgröna föreslog att bensinpriset skulle höjas med knappt 
50 öre. Endast tio procent av svenskarna stödjer en sådan 
höjning, trots att man vet hur skadliga fossila bränslen är 
och hur ohållbara de är på sikt.

Hur förklarar du det? 
– Det har helt klart med avsaknaden av positiva fram-

tidsvisioner att göra. För att få igenom den här typen av be-
slut så måste politiker bli bättre på att presentera dem i ett 
större sammanhang. 

Var det lättare att vara politiker förr? 
– På sätt och vis kanske eftersom utvecklingen inte gick 

så snabbt. Idag har kärnvapen och miljöförstöring gjort att 
hoten ökar. Ett felaktigt beslut kan bli mer ödesdigert idag. 
Av den anledningen borde politiker egentligen vara mer 
proaktiva i vår tid. 

Är demokratin olämplig som system för att råda bot på 
klimatförändringarna? politiker tänker ju ofta inte läng-
re än till nästa val?

– Jag tror att politiken behöver bli mer visionär. Samti-
digt är det demokratiska systemets inbyggda tröghet bra. 
Det blir svårare att fatta förhastade beslut, och det som bli-
vit fel kan rättas till vid nästa val. 

UlRika oReDsson


