
udda praktik

LTH har bäst koll 
på sina studenter 

August-pristagare  
dras till SOL 
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– Tänk på att vara rak i ryggen, och 
stick inte röret för långt ner i vattnet, 
instruerar sångpedagogen Anna-Lena 
Tideman. Så anger hon tonen och 
sjunger en skala: a – a – a – a – a – a...

De tre studenterna på Musikhög-
skolan sjunger efter genom sina rör. 
Ljudet dämpas av vattnet, men hel-
hetsklangen blir riktigt vacker.

Nu är det för all del inte sångens skönhet som 
övningen går ut på. De så kallade fonations-
rören är till bl.a. för att ”massera” struphu-
vud och stämband, och på så vis göra sången 
mer avspänd och rösten bättre. 

Tekniken används bl.a. i USA och Fin-
land för att behandla sjuka och trötta röster. 
Men då handlar det om tal och inte om sång. 
Anna-Lena Tideman är den första som pro-
vat den på sångare, i samband med sin mas-
teruppsats i logopedi.

– Vi fick mycket större effekter än vi vå-
gat vänta oss. Metoden ledde till förbättring-
ar både i sång, tal och välbefinnande, för-
klarar hon.

De studenter som deltog i provet fick an-
vända sitt fonationsrör två 20-minutersperio-
der om dagen i två veckors tid och föra dag-
bok om sina erfarenheter. De fick också sina 
röster inspelade och analyserade och blev 
 läkarundersökta både före och efter försöket. 

– Vissa av studenterna hade problem med 
svaga och läckande röster eller ett begrän-
sat tonomfång. Efter försöket fann vi att an-
strängda röster hittat ett djup, och att rös-
terna blivit mer klangfyllda och kroppsligt 
förankrade, säger Anna-Lena Tideman.

Hon har en imponerande meritlista, som 
börjar med en musiklärarexamen i Malmö. 
Efter den blev hon lärare och körledare, och 
sedan anställd vid Musikhögskolan där hon 
nu är universitetslektor. 

Vid sidan av arbetet har Anna-Lena 

 2 februari 

Sångpedagog stärker 
röster med ny metod

t

Röret ska inte stickas för långt ner 
i vattnet. Varje sångare ska ha ett 
eget rör, avpassat till om hon eller 
han är sopran, alt, tenor eller bas, 
förklarar Anna-Lena Tideman.
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 Tideman tagit en logopedexamen och 
en fil kand i musikpedagogik. Ovanpå 
det har hon dessutom inte mindre än tre 
master examina: i musikpedagogik, kog-
nitionsvetenskap och nu senast i logopedi. 

– Det beror helt enkelt på att jag varit 
så intresserad av de här områdena. Kun-
skaperna har också varit bra för mitt ar-
bete som sångpedagog, menar hon.

De studenter som använt fonations-
rören är också belåtna.

– Jag har fortsatt arbeta med röret 
även efter studien. Det har gett mig möj-
lighet att öva nya sångliga effekter, säger 
Josefine Eckerström som går på musik-
lärarutbildningens sångprofil. 

Hon förklarar att hon tidigare hade en 
mycket hård ansats när hon sjöng, vilket 
gjorde att hon lätt blev hes. Att sjunga i 
röret gav en avspänning som fick heshe-
ten att försvinna. Genom övningarna har 
hon också lärt sig att sjunga på ett annat 
sätt, som inte leder till heshet.

Jenny FrAnSSOn går på kompositions-
utbildningen och har sjungit en hel del 
i kör.

– Jag har alltid sjungit alt och trod-
de inte jag klarade av det högre registret. 
Men nu, efter att ha använt röret, finns 
inga spärrar. Alla tonerna är plötsligt där! 
säger hon. 

Även Anna-Lena Tidemans master-
uppsats i kognitionsvetenskap har ett 
annorlunda tema. Hon har studerat två 
tillstånd som finns hos en mycket liten 
andel av befolkningen: absolut gehör och 

synestesi. Det senare begreppet kommer 
från grekiskans ord för ”samtidig för-
nimmelse”, och innebär att man kopp-
lar samman olika sinnen så att t.ex. olika 
bokstäver eller olika toner upplevs ha oli-
ka färger. Eller också kan ett visst ljud ge 
upphov till känslan av en viss doft, eller 
en färg upplevas som knottrig eller slät. 

– En del musiker ser färger i anslut-
ning till musik. Om man spelar ett ack-
ord för dem så ser de en eller flera fär-
ger framför sig – och skulle instrumentet 
vara ostämt och ge en annorlunda klang, 
så ändrar sig färgnyansen för vissa musi-
ker, berättar Anna-Lena Tideman.

Hennes studie gick ut på att se om 
hennes sju försökspersoner, musiker som 
hade både absolut gehör och synestesi, 
upplevde samma färger då de lyssnade 
på vissa enstaka toner. Svaret på den frå-
gan var nej.

– Alla upplevde färger i anslutning till 
de toner jag spelade för dem, men oftast 

inte samma färger. Fast det var faktiskt 
fyra av sju som förknippade tonen a med 
färgen rött, säger hon.

SedAn AnnA-LenA TidemAn började 
studera synestesi har intresset för områ-
det växt. Det finns idag forskning som 
tyder på att alla föds med både abso-
lut gehör och synestesi, men att förmå-
gorna brukar försvinna under det första 
levnadsåret. I någon mån lever dock sin-
nes-sammankopplingen kvar hos alla, 
eftersom det känns naturligt att tala om 
en ”mörk röst” och en ”varm färg”.

TexT: INGeLA BJÖRCK

foTo: GuNNAR MeNANDeR

Mer om synestesi: http://synestesi.se

t

 Josefine Erlingsson och Josefine Eckerström tycker båda att de haft god nytta av ”fonationsrören”. 

Jenny Frans-
son,  Josefine 
Eckerström 
och  Josefine 
Erlingsson 
sjunger ut, 
kompade av 
Anna-Lena 
 Tideman.
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ur innehållet

6 ”Kallad” professor på plats
Den amerikanske Alzheimerforskaren Gunnar Gouras är universite-
tets förste ”kallade” professor. nu har han varit här ett halvår och 
har nyligen tillsammans med en medarbetare lagt fram fynd som 
helt kan ställa de etablerade teorierna kring Alzheimers på huvudet.

12 SOL-centrum – ett August-näste
På Språk- och Litteraturcentrum finns just nu fyra författare som 
har fått eller nominerats till August-priset. Som student i littera-
turvetenskap fann dubbelnominerade Amanda Svensson sin egen 
bok bland kurslitteraturen!

22 Vurmar för levande historia
Möt Bengt Olle Bengtsson, nypensionerad professor i genetik utan 
planer på att trappa ner. nu ser han fram emot att forska och un-
dervisa utan professorsplikter, och som ordförande i Universitets-
historiska sällskapet vill han hålla universitetets historia levande.

21 Udda praktikplats
Den första kullen studenter på det beteendevetenskapliga pro-
grammet är nu ute på praktik. En av de mer otippade praktikplat-
serna är Casino Cosmopol i Malmö, där Anna Pålsson bland annat 
får lär sig hur den perfekte dealern rekryteras.

26 Goda utbildningsmiljöer okända
Som vid alla lärosäten finns det bättre och mindre bra utbildnings-
miljöer vid LU. De med problem är ofta kända på olika lednings-
nivåer, medan man har sämre kännedom om de goda exemplen. 
Det visar en ny rapport. LUM har träffat författarna och besökt en 
av de goda akademiska mikrokulturerna, Avdelningen för förpack-
ningslogistik på LTH.
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medicin. Att lämna New York för 
Lund, och prestigefyllda Cornell 
university för inte lika kända Lunds 
universitet, gav anledning till en hel 
del höjda ögonbryn. Men neuropro-
fessorn Gunnar Gouras är nöjd med 
flytten, även om mycket fortfaran-
de känns nytt och förvirrande.

Gunnar Gouras är läkare, Alzheimer-
forskare och den förste professor som 
”kallats” till sin tjänst i Lund. Att  ”kalla” 
en professor innebär att en tjänst inrät-
tas speciellt för en viss person, utan den 
vanliga tidskrävande gången med utlys-
ning och sakkunniggranskning. Denna 
nya möjlighet infördes i januari i år, och 
ska enligt universitetets regler tillämpas 
restriktivt och bara för internationella 
toppforskare.

Gunnar Gouras är nu på plats i BMC 
sedan ett drygt halvår. Hans rum ser 
fortfarande kalt och oinrett ut, men det 
beror inte på att han är nyinflyttad utan 
är ett medvetet drag.

– När jag skulle lämna Cornell fick jag 
slänga otroligt mycket papper. Nu vill jag 
se till att aldrig samla på mig lika mycket 
igen, säger han.

i SVeriGe är Vi VAnA vid att se USA som 
ett forskningsmässigt föregångsland. 
Men Gunnar Gouras menar att Europa 
numera ligger bättre till i somliga avse-
enden. När det gäller Alzheimers är t.ex. 
den cellbiologiska forskningen starkare 
i Tyskland, och forskningen kring bio-
markörer starkare i Sverige. En stor för-
del för Sverige är också att ha ett sjuk-
vårdssystem där hela befolkningen ingår.

– I anslutning till Cornell fanns vis-
serligen ett litet sjukhus. Men det var en 
dyr privatklinik, så dess patienter skulle 
inte vara representativa för befolkning-
en som helhet, säger han och berömmer 
den kliniska Alzheimers- och Parkinson-
forskningen i Malmö och Lund. 

– Jag hoppas hitta kliniska forskare 
här att samarbeta med. Vi talar myck-
et om translationell forskning i USA – 
forskning som går hela vägen från labo-
ratoriet till patientens sjuksäng – men i 
praktiken händer det inte så mycket. Här 
däremot har ni ju några goda exempel, 
som forskningen kring Parkinsons sjuk-
dom, säger han.

Vid SidAn Om forskningsmöjlig heterna 
är det privata skäl som fått Gunnar Gou-
ras att flytta till Sverige. Med en svensk 
hustru och en tysk mor, och många som-
marlov i Tyskland under barndomen, 
har han länge varit lockad av Europa. 
När Parkinsonforskaren Patrik Brundin 
fick höra detta föreslog han raskt Gou-
ras namn för en ”kallelse-professur” (att 
Patrik Brundin själv nu flyttar åt andra 
hållet, till USA, blev en oförutsedd ödets 
ironi).

Gunnar Gouras är läkare i botten och 
har behandlat många Alzheimers-patien-
ter. Behandlat dem så långt det går, allt-
så – för sjukdomen kan ju bara bromsas, 
inte botas. Det är skälet till att han kom-
mit att lägga allt mer tid på forskarrollen.

– Det känns så frustrerande att inte 
kunna hjälpa patienterna så mycket som 
man skulle vilja. Allt det lidande jag sett 
ger mig en stark drivkraft att förstå mer 
om sjukdomen, säger han.

Gunnar Gouras och hans medarbeta-
re Davide Tampellini (också numera i 
Lund) har nyligen lagt fram fynd som 
inte bara kan öka förståelsen för Alzhei-
mers utan helt ställa de etablerade teo-
rierna på huvudet. 

Förenklat uttryckt har Alzheimers an-
setts bero på att de drabbade nervceller-
na utsöndrat ett överskott av ämnet beta-
amyloid, som bildar skadliga s.k. plack i 
hjärnan. Läkemedelsföretagen har där-
för försökt hitta substanser som minskar 

Förste kallade professorn nöjd med flytten

Gunnar Gouras är den förste professor som 
”kallats” till sin tjänst i Lund. 

– Jag hoppas hitta 
kliniska forskare här 
att samarbeta med
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UPPdrAGUTbiLdninG. Lu ska nu 
utbilda före detta AstraZeneca-
anställda för att underlätta 
för kommande arbete på life 
science-marknaden och andra 
närliggande branscher.

– Vår vision är att behålla 
kompetensen i regionen, säger 
Mirka fahlander som är projekt-
ledare för utbildningen.

AstraZeneca är nu i slutfasen av av-
vecklingen av sin forskningsanlägg-
ning i Lund. Omkring 900 personer 
har fått sluta och endast en mindre 
del har accepterat erbjudandet om att 
följa med till Mölndal. De före detta 
anställda erbjuds nu utbildningar  ge-
nom LUCE, Lund University Com-
missioned Education, som arbetar 
med att marknadsföra och sälja upp-
dragsutbildningar till näringsliv och 
offentlig sektor. 

Efter beskedet om nedläggning av 
AstraZeneca arbetade Forsknings- 
och innovationsrådet i Skåne, FIRS, 
fram ett åtgärdspaket för hur regio-
nen bäst skulle hantera situationen. 
Däri ingick bland annat en plan om 
hur man skulle kompetensutveckla 
den tidigare AstraZeneca-persona-
len. 

Utbildningarna, som ges i form 
av uppdragsutbildning via LUCE, 
ska finansieras med EU-pengar från 
Globaliseringsfonden. Ett av utbild-
ningsprojektets första uppgift var att 
kartlägga den befintliga kompeten-
sen hos de tidigare anställda, samt 
att genomföra en intresseundersök-
ning för att se vad de ville arbeta med 
i framtiden. 

– Därefter skräddarsydde vi ett 
utbildningspaket för de intressera-
de, med allt från korta kurser i affärs-

mannaskap, mikrobiologi och klinisk 
farmaci till längre utbildningar till 
apotekare och lärare, berättar Mirka 
Fahlander.

Anette Nilsson har tidigare varit 
anställd på AstraZeneca och ska nu 
påbörja den skräddarsydda kompri-
merade apotekarutbildningen.

– Det känns som en naturlig fort-
sättning för mig, nu när jag slutar på 
AstraZeneca, säger Anette Nilsson. 
Jag ser fram emot utbildningen och 
förväntar mig att den håller hög klass 
med tanke på kompetensen som finns 
inom universitetet. 

LUCE har precis fyllt tio år och 
har många porjekt på gång. I novem-
ber gick tio ryska tjänstemän den 
skräddarsydda kursen ”Anti-corrup-
tion policy of Sweden”. Man arbe-
tar även med ett långsiktigt EU-pro-
jekt, CATE, som ska hjälpa företag i 
regionen att utvecklas för att kunna 
konkurrera om leverantörsarbeten till 
MAX IV och ESS.

LISA BLoMqVIST 
FOTnOT. För mer information om LUCE se 
www.education.lu.se

 

AstraZeneca-friställda 
fortbildas av Lu

utsöndringen av beta-amyloid. Enor-
ma summor har lagts ner på läkeme-
delsstudier, men inget av de medel som 
testats har haft någon effekt på sjuk-
domen.

VAd GUnnAr GOUrAS och Davide 
Tampellini nu visat är att det första 
steget i sjukdomen tvärtom består i 
att nervcellerna utsöndrar för lite be-
ta-amyloid. I stället för att lämna cel-
lerna, så ansamlas ämnet i deras inre på 
ett skadligt sätt. Placken uppstår först 
i ett senare skede, genom en kompli-
cerad flerstegsmekanism. 

 – Det finns en känd teckning som 
föreställer antingen en ung kvinna el-
ler en gammal gumma. Teckningen 
är precis densamma, men man kan se 
den på olika sätt. På samma sätt är 
det med Alzheimers sjukdom: vi ser 
existerande fakta på ett nytt sätt, me-
nar Gunnar Gouras. Han hoppas att 
den nya synen ska kunna leda till mer 
framgångsrika försök att hitta nya bo-
temedel.

HAn ArbeTAr nU VidAre med detta i 
Lund. Att anpassa sig till ett nytt ställe 
innebär alltid en omställning. Gunnar 
Gouras mötte en del stötestenar i bör-
jan, t.ex. den långa tid det tog innan 
han fick en telefon, och att viss nöd-
vändig labbutrustning på hans egen 
våning redan var inbokad av andra 
forskargrupper.

Annorlunda och märkligt fann han 
också det ekonomiska systemet där 
alla kostnader ska internredovisas och 
där man betalar för sitt arbetsrum per 
kvadratmeter. Även de svenska tjäns-
tebeteckningarna, anställningsfor-
merna och stipendiereglerna utgör ett 
nytt och förvirrande territorium. 

Gunnar Gouras vill ändå inte göra 
för mycket väsen av de svårigheter som 
möter en nykomling, för på det hela ta-
get är han väldigt nöjd.

– Jag tycker Lund är en fantastiskt 
trevlig stad, och jag har blivit mycket 
väl mottagen, säger han.

TexT & foTo: 

INGeLA BJÖRCK

Mirka Fahlander, kundansvarig på LUCE.
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På ny TJänST. Vid årsskiftet tillträ-
der kemiprofessorn olov Sterner 
som ny dekan för Naturvetenskap-
liga fakulteten. Hans ambitioner är 
bland annat att stärka gemenska-
pen och identiteten inom fakulte-
ten och att öka möjligheterna till 
gränsöverskridande forskning.

Olov Sterner sträcker ut ena näven för 
att hälsa och föreslår i samma andetag 
en liten omväg till labbet – han behöver 
kontrollera några pågående mätningar. 
Olov Sterner har under många år intres-
serat sig för forskning på hur man kan vi-
dareutveckla substanser i naturen för att 
tillverka läkemedel mot olika sjukdomar.

– Från början var kemist faktiskt det 
sista jag hade tänkt bli, säger han med ett 
snett småleende.

Först läste han biologi, var intresserad 
av molekylärbiologi, men kände att han 
inte hade hittat rätt. Det blev en omgång 
matematik innan han tog tillfälligt jobb på 
en läkemedelsfabrik för att få tid att fun-
dera över yrkesval. Där väcktes ett djupare 
intresse som ledde till studier i kemiteknik 
på LTH, följt av många år av forskning och 
undervisning inom organisk kemi. De se-
naste sex åren har han dessutom varit pre-
fekt för Kemiska institutionen, som han 
fick leda genom ett ekonomiskt stålbad.

– En engagerad ledning kan göra 
skillnad i verksamheten, säger han som 
svar på frågan om varför han vill axla de-
kanuppdraget.

Till följd av det kommande dekanjob-
bet har Olov Sterner flyttat sin anställ-
ning från LTH till Naturvetenskapliga 
fakulteten. Vad har det för betydelse att 
en ingenjör nu ska leda naturvetarna? 
Olov Sterner konstaterar att det finns ett 

par grundläggande skillnader mellan de 
bägge fakulteterna.

– Det ena är hur man organiserar sig, 
hur man skapar sammanhållning, säger 
han.

Olov Sterner vill jobba för en tydli-
gare identitet inom Naturvetenskapliga 
fakulteten. Han menar att det är viktigt 
inte bara för de anställda utan även för 
befintliga studenter samt för att öka in-
tresset för fakultetens utbildningar bland 
gymnasieelever och andra.

Dessutom vill han öka förutsättning-
arna för gränsöverskridande forsknings-
områden inom fakulteten. Han menar 
att det finns mycket kompetens, och även 
utrustning, som egentligen bara väntar 
på att föras ihop.

en AnnAn SKiLLnAd mellan N-fakulte-
ten och LTH är enligt Olov Sterner själ-
va forskningskulturen. Han anser att den 
naturvetenskapliga sidan i vissa stycken 
är mer konservativ, vilket kan vara bra ib-
land men sämre andra gånger – man har 
lite olika sätt att arbeta på.

– Generaliserat kan man säga att en 
tekniker vill lösa problem, medan en na-
turvetare vill förstå hur naturliga feno-
men fungerar. Det gör att man på N-
sidan skapar ny och djupare kunskap, 
vilket ofta är betydligt svårare, säger 
Olov Sterner och förklarar att han av det 
skälet kommer att fortsätta hävda N-fa-
kultetens behov av högre fakultetsanslag.

Olov Sterner deklarerar också att 
han som ny dekan kommer att slåss för 
grundforskningen. Trots sin bakgrund 
som LTH:are kommer han inte att dri-
va frågan om att öka innovationsarbetet 
vid Naturvetenskapliga fakulteten. Han 
menar att framgångsrik grundforskning 

egentligen är motorn för innovationer 
och att det bästa sättet att skapa ett inn-
ovativt universitet är att ha en stark bas av 
klassisk grundforskning. Men han kon-
staterar samtidigt att många vid Natur-
vetenskapliga fakulteten har en onödigt 
negativ syn på begreppet innovationer.

– Vår uppgift som forskare är att göra 
upptäckter som ökar kunskapen, men det 
är väl ganska dumt att slänga bort det som 
har potential att utvecklas, säger han.

Olov Sterner förklarar att han därför 
kommer att uppmuntra de som är intres-
serade av innovationsidéer inom fakulte-
ten. Sådant arbete kan bidra med myck-
et till den enskilda individen, det kan 
öppna dörrar och ge mer pengar till ens 
grundforskning, menar han. Själv har 
han lång erfarenhet av affärsutveckling 
inom en privat bioinkubator.

På UTbiLdninGSSidAn ser han ett par 
stora utmaningar, dels det allmänt låga 
intresset för naturvetenskap bland da-
gens ungdomar, dels det snålt tilltagna 
grundutbildningsanslaget.

– De höga hyreskostnaderna är också 
ett problem. Merparten, två tredjedelar, 
av grundutbildningsanslaget på Kemis-
ka institutionen går till hyror, säger Olov 
Sterner och ser tämligen missnöjd ut.

Desto mer nöjd är han med hur led-
ningsarbetet är organiserat inom Natur-
vetenskapliga fakulteten. Hans föregång-
are, den avgående dekanen Torbjörn von 
Schantz, har skapat ett ledningsråd där 
prefekterna deltar aktivt och där strate-
giskt viktiga diskussioner kan föras. Olov 
Sterner anser även att det är klokt att job-
ba vidare med principen större institutio-
ner istället för många små enheter.

TexT: LeNA BJÖRK BLIxT

olov Sterner. 
foto: maria lindh

Ingenjör 
blir ny dekan 
för Nat-fak
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bibLiOTeKSTJänSTer. efter många 
om och men får nu Lunds universi-
tets bibliotek ett nytt söksystem, 
och det kritiserade LibHub skrotas. 
Användarna måste nu flytta över 
allt sparat material till ett separat 
referenshanteringssystem. 

– före årsskiftet måste det ske – 
annars går det förlorat, säger Maria 
Johnsson, bibliotekschef på LTH och 
medlem i styrgruppen för projektet.

Turerna har varit många kring LU:s 
söksystem. I januari i år avlöstes Elin av 
LibHub som kritiserats hårt, bland an-
nat för att LibHubs sökmotor uppgavs 
missa uppemot trettio procent av alla re-
levanta artiklar. Som utlovat träder nu 
ett nytt söksystem i kraft före årsskiftet. 
Summon, som det nya systemet heter, tas 
i drift den 15 december. 

– Det förväntas vara snabbt, har ett 
bra gränssnitt och täcker fler informa-
tionsresurser när man söker. Summon 
fick högst poäng vid upphandlingen i 
somras, berättar Maria Johnsson. 

Det är dock inte säkert att det nya 
söksystemet blir långvarigt på LU. Kon-
traktet gäller till en början bara i ett år. 
Detta innebär att upphandlingen börjar 
om redan efter nyår.

– Vi fick rådet av upphandlingsenhe-
ten att inte teckna ett nytt avtal om Lib-
Hub. Som biblioteksorganisation hade 
vi självklart helst undvikit flera system-
byten, förklarar Maria Johansson. Vi 
kan idag inte säga vilket system det blir 
i framtiden utifrån den kommande upp-
handlingen. Det sker mycket produkt-

utveckling på området för övergripande 
söksystem just nu.

Anledningen att den pågående upp-
handlingen avbröts, var då det upptäck-
tes att företagen inte godkänt alla villkor 
i avtalsutlysningen. 

– Vi borde ha upptäckt detta långt ti-
digare, men nu arbetar vi för att göra det 
bästa av situationen, säger Björn Witten-
mark, t.f. universitetsbibliotekarie.

Nuvarande LibHub kommer att fin-
nas tillgängligt fram till den 31 december. 
Detta för att inte den information som 
användarna sparat ska gå förlorad. Bibli-
oteksdirektionen har informerat om by-
tet på hemsidor och i bibliotek, och har 
nu även fått tillgång till ett register på alla 
användare av My Collection, som är en 
funktion i LibHub där man sparar ner 
t.ex. egna referenser och artiklar. Ett in-
formationsmail ska skickas ut i dagarna.

– Förhoppningsvis nås de flesta av 
informationen på detta vis, säger Björn 
Wittenmark. 

Siw Kourtzman som är bibliotekschef 
på Ekonomihögskolan, berättar att man 
på fakulteten redan skickat ut informa-
tion till anställda och forskare via mail, 
och att man även försöker nå användar-
na på hemsidan och på plats i bibliote-
ket. Man hoppas att detta byte ska kun-
na ske smidigt, med tanke på den kritik 
som riktats mot biblioteksverksamheten 
och söktjänsterna under året. 

– Folk blir arga när man byter system, 
och denna gång är det ännu större risk ef-
tersom upphandlingarna påbörjas igen, 
så det blir ytterligare ett år på ett gungfly.

LISA BLoMqVIST

Kritiserade LibHub 
ersätts vid årsskiftet 

Vet du att du måste föra över ditt 
sparade material till ett annat 
program före nyår då LibHub 
försvinner?

Rachel Cooper, 
Språk- och Littera-
turcentrum
– Jag har en del mate-
rial sparat i My Collec-
tion, men har inte fört 
över det, för jag visste 
inte att LibHub skulle 
försvinna.

Josefin Redig, 
 ekonomihögskolan
– Jag vet att jag måste 
föra över mitt material, 
och har redan sparat ner 
det mesta. Jag såg infor-
mation i biblioteket om 
att LibHub ska försvinna.

erik Lindblad, 
 ekonomihögskolan
– Vad är LibHub? Jag tror 
inte att jag använt mig av 
tjänsten.

     Så här sparar du 
Har du sparat referenser och länkar 
i LibHubs ”My Collection”? Då mås-
te du snarast föra över dessa till ett se-
parat referenshanteringssystem, såsom 
Endnote, innan söksystemet LibHub 
stängs vid nyår. Användarnas referen-
ser kommer inte att överföras till det 
nya söksystemet Summon. Läs mer på:  
www.lub.lu.se .  

Sökverktyget Elin introducerades 2001 vid 
Lunds universitet. Med det fick studenter 
och forskare tillgång till mer än 550 data-
baser och vetenskapliga tidskrifter.

Sökverktyget hade utvecklats internt av 
en programmerare vid Biblioteksdirektio-

t

nen (BD), och såldes även till andra läro-
säten. när programmeraren 2009 slutade 
saknade BD kompetensen för att driva Elin 
vidare.

Biblioteksdirektionen anlitade då den 
förre medarbetaren som konsult. Han er-

bjöd LibHub som en övergångslösning. 
Systemet möttes av hård kritik.

Biblioteksdirektionens chef och univer-
sitetsbibliotekarie Lars Björnshauge slutade 
på egen begäran i juni 2011, efter skarp kri-
tik för övergången mellan Elin och LibHub.

     bakgrundt
tre svar
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OrGAniSATiOn. Den 1 januari träder 
Lunds universitets nya grundlag 
i kraft. Den beskriver hur univer-
sitetet ska organiseras och styras 
framöver.

– Jag är väldigt glad för att vi 
kunnat enas. Det har inte varit 
lätt, men vi har haft kul och vridit 
och vänt på varenda formulering, 
säger vicerektor Ingalill Rahm Hall-
berg. Hon är särskilt nöjd med att 
alla anställda, inte bara forskare 
och lärare, ska få rösta och påverka 
valet av rektor och dekaner. Det 
är Lunds universitet ensamt om i 
Sverige.

Ingalill Rahm Hallberg, tf prorektor från 
årsskiftet, har lett arbetsgruppen som ta-
git fram Lunds universitets nya arbets-
ordning eller ”grundlag”. Den klubba-
des av universitetsstyrelsen i november. 

Som vicerektor har hon drivit frågor 
om medarbetarskap och ledarskap. Hon 
är glad för beslutet att alla ska få rösta 
om rektor och dekaner, inte bara ”veten-
skapligt eller konstnärligt kompetenta”, 
även om dessa fortfarande väger tyngre 
än ”övrig personal”. 

– Det är en viktig signal att vi öppnar 
upp för inflytande i hela organisationen. 
Annan personal har också kunskap som 
behövs när vi fattar beslut.

GrUndLAGen innebär flera nya organ 
som Ingalill Rahm Hallberg tror kom-
mer att stärka universitetet. Det första 
hon nämner är Rektors ledningsråd.

– Lunds universitet är bra på gräns-
överskridande samarbete, men det finns 
mer att göra. Och genom att det infor-
mella dekanrådet försvinner och deka-
nerna tillsammans med universitets-
ledning och studenter bildar Rektors 
ledningsråd så visar vi att vi tar ett ge-
mensamt ansvar för Lunds universitet.

Dekanerna får en svårare roll, vil-
ket ställer krav på arbetsformerna, men 
det finns mycket att vinna både för hela 

universitetet och för fakulteterna, menar 
Ingalill Rahm Hallberg.

– Uppdrag som tidigare legat cen-
tralt kommer att kunna drivas av deka-
ner, till exempel en revidering av arbets-
ordningen.

Den nya universitetsgemensamma 
utbildningsnämnden hoppas hon också 
mycket på. Den samlar styrkorna från 
”toppen till kapillärerna” vilket spar en-
ergi och kommer ge alla en känsla av 
att ingå i större sammanhang, tror hon. 
Samma sak med den nya forsknings-
nämnden:

– Att vi arbetar tillsammans med de 
här frågorna och med fokus på hela uni-
versitetet ger stora möjligheter både att 
säkra kvaliteten och utveckla verksam-
heten.

Bland alla de nya organen tror hon ut-

bildningsnämnden blir den tuffaste ut-
maningen eftersom den spänner över så 
många frågor: kvalitet, pedagogisk ut-
veckling, strategi och internationalise-
ring. Nya vicerektorn Eva Wiberg ska 

Rådgivande organ

Universitets -
förvaltningen

Universitetsstyrelsen

Rektor 

Holdingbolag 
och stiftelser

Universitets-
kollegiet

Övriga beslutande 
organ som regleras 
i arbetsordningen*

Internrevisionen

Rektors ledningsråd

Utbildnings-
nämnden

Forsknings-
nämnden

Universitetets 
särskilda 

verksamheterFakulteter

Ekonomihögskolan

Humanistiska & teologiska fakulteterna 

Juridiska fakulteten

Konstnärliga fakulteten 

Lunds tekniska högskola

Medicinska fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Lunds universitets 
bibliotek

Kultur- och musei-
verksamheterna

* Disciplinnämnden, personalansvarsnämnden, nämnden för vetenskaplig oredlighet,  antagningsnämnden 
och nämnden för ämneslärarutbildningen.

nya ”grundlagen” klubbad

Ingalill Rahm Hallberg har lett arbetsgruppen 
som tagit fram den nya arbetsordningen. 
foto:  kennet ruona
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OrGAniSATiOn. universitetsstyrel-
sen klubbade universitetets nya 
”grundlag” så när som på en punkt: 
vem som ska nominera de externa 
styrelseledamöterna. Beslutet 
sköts på framtiden. Styrelsen hade 
nämligen samtidigt uppe en PM 
från utbildningsdepartementet, 
som vill att dessa allmänföreträdare 
nomineras av lokala grupper utan 
koppling till lärosätena.

Naturvetarnas dekan Torbjörn 
von Schantz är kritisk.

”Orden om högskolornas autonomi bör-
jar eka tomma, redan innan högskolorna 
har hunnit organisera sig under sina nya 
arbetsordningar” skriver Torbjörn von 
Schantz i sin blogg, apropå den senaste 
händelseutvecklingen. 

Han satt med i den arbetsgrupp som 
tog fram den nya arbetsordningen eller 
”grundlagen” för Lunds universitet. 

– Vi föreslog att allmänföreträdarna, 
som utgör styrelsemajoriteten, ska nomi-
neras av Universitetskollegiet, säger han 
till LUM.

KOLLeGieT erSäTTer gamla hörandeför-
samlingen och består av forskare, lärare 
och övrig personal. Tidigare har i prak-
tiken rektor föreslagit allmänföreträdar-
na, varpå regeringen har fastställt, men 
de flesta är eniga om att det inte är en bra 
modell, eftersom problemen med rund-
gång i ansvarstagande och lojalitet är up-
penbara, menar von Schantz:

– Styrelsen kan begära att regering-
en avsätter rektor. Men vem tar ansvaret 
om styrelsen inte fungerar? Det blir extra 
komplicerat när styrelsen i sin tur lämnar 
förslag på vem som ska bli rektor. 

Tvisten nu gäller alltså något annat, 
nämligen om det är en lokal (eller na-
tionell) grupp, fristående från lärosäte-
na, som ska få nominera allmänföreträ-

leda utbildningsnämnden och se till att 
kompetensen tas tillvara i de organ som 
försvinner (se ruta).

– Potentialen är stor men det är en 
komplex uppgift att se till att arbetet be-
drivs gränsöverskridande och man inte 
hamnar i olika organisatoriska ”stuprör”, 
säger Ingalill Rahm Hallberg.

i en deL remiSSVAr har man varit rädd 
att forskarutbildningen ska tappa kon-
takt med forskningen när den blir utbild-
ningsnämndens ansvar. Ingalill Rahm 
Hallberg tror vinsterna är större.

 – Inom utbildning är vi vana att ar-
beta med kvalitetssäkring och det behövs 
inom forskarutbildningen. Den är väl-
digt differentierad – vilket i sig inte är 
något fel – men kvaliteten varierar också.

Sist men inte minst vill hon lyfta fram 
de två nya styrelserna dels för centrum-
bildningarna i Universitetets särskilda 
verksamheter, USV, dels för museerna.

– Det finns en bristande tillit mellan 

oklart hur externa ledamöter ska nomineras
darna. Eller om förslagen ska komma 
från universitetets egen personal?

Uppsala universitets förra prorek-
tor Lena Marcusson gav sig in i debat-
ten med en artikel i UNT tidigare i höst. 
Hon tycker att universiteten bör ha kvar 
uppgiften att själva lämna förslag och det 
var också den åsikten man hade i arbets-
gruppen bakom LUs nya grundlag. 

Nu blir detta kanske också Lunds uni-
versitetsstyrelses åsikt, trots att man lyfte 
ut punkten senast. Styrelsen ska skriva ett 
remissvar på utbildningsdepartementets 
promemoria. Det är möjligt man tar den 
modell som föreslås i arbetsordningen.

– Men jag tycker styrelsen kunde ta-
git tillfället att uttrycka var man står re-
dan nu. Om regeringen vill minska uni-
versitetens autonomi - det finns tecken 
på det – kunde väl styrelsen vänta och ta 
ställning till det då, säger Torbjörn von 
Schantz.

BRITTA CoLLBeRG

USV och fakulteterna som inte gagnar 
någon. Vår tidigare organisation bygg-
de på en distans till USV. Det har va-
rit mycket knorr från olika håll men nu 
när vi för samman representanter för cen-
trumbildningarna och fakulteterna i en 
styrelse får vi en plattform för samarbete 
som jag tror blir mycket fruktbar på sikt.

Universitetets museer får också en 
egen styrelse.

– Vi lyfter in externa ledamöter som 
kan hjälpa till att utveckla denna guld-
gruva som våra museer är.

möJLiGHeTen ATT reKryTerA deKAner 

– och faktiskt även prefekter – utifrån är 
en annan viktig nyhet i denna arbetsord-
ning som ska reglera universitetets inre 
liv. Ingalill Rahm Hallberg beskriver 
den som en ”ryggrad”. Nu ska den fyllas 
på med praktiska detaljer kring tillämp-
ningen. Rektor filar på en delegations-
ordning.

BRITTA CoLLBeRG

Grupper som ersätts av 
utbildningsnämnden: 
Utvecklingsrådet, rådet för utbildning 
på forskarnivå, policygruppen för in-
ternationaliseringsfrågor (”Interpol”), 
rekryteringsrådet.

Grupper som ersätts av 
forskningsnämnden: 
rådet för forskningsinfrastruktur, rå-
det för forskarutbildning (i viss mån, 
mestadels går detta in i Utbildnings-
nämndens uppdrag), Trendspanar-
grupp för forskning, Strategigruppen 
för MAX IV och ESS.

examensnämnden ska inte finnas 
kvar i nuvarande form och läggs even-
tuellt ihop med antagningsnämnden 
till en nämnd som hanterar person-
ärenden och överklaganden etc. 
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SoL-centrum hemmaplan 
för fyra August-författare 
LiTTerATUrVeTenSKAP. Språk- och 
Litteraturcentrum inspirerar. Det 
menar Amanda Svensson som är en 
av fyra personer på centrumet som 
är eller har varit aktuella i August-
sammanhang. 

– Skrivandet är en ensamverk-
samhet och det är roligt att vistas 
i miljöer där många har samma 
intressen som en själv. 

På Språk- och Litteraturcentrum (SOL) 
arbetar eller studerar just nu fyra förfat-
tare som fått eller nominerats till Au-
gustpriset. Förutom Amanda Svensson 
så läser årets vinnare av Lilla Augustpri-
set, Cathrine Bengtsson, språk på SOL 
och de tidigare pristagarna Sigrid Com-
büchen och Stefan Casta undervisar på 
Författarskolan. 

När LUM träffade Amanda Svensson 
en förmiddag i slutet av november be-
rättade hon att hennes egen bok ”Hey 
Dolly” stod på litteraturlistan när hon 
började läsa litteraturvetenskap på C-ni-
vå i början av hösten. På hennes begäran 
plockades boken bort.

– Det hade blivit obekvämt både för 
mig och de andra studenterna att analy-
sera min bok om jag varit närvarande, 
säger hon. 

Hon får tänka till innan hon svarar på 
frågan hur länge hon har pluggat i Lund. 
Sammanlagt två och ett halvt år kom-
mer hon fram till, men inte i en sam-
manhängande period. Ibland, när bok-
skrivandet gått in i intensiva faser, har 
studierna lagts på hyllan. 

– Jag gör egentligen saker och ting 
baklänges: först skaffar jag ett yrke och 
sen samlar jag ihop till en fil kand.

de AKAdemiSKA POänGen är bra att 
kunna falla tillbaka på, menar hon, men 
framför allt är Amanda Svensson ute ef-
ter den bildning som hon tycker att uni-
versitetet ger henne.

– För mig är det jätteviktigt att läsa 
andra författare, säger hon. Jag har alltid 
varit en bokslukare, men att läsa littera-
tur på ett strukturerat sätt inom univer-
sitetet ger något helt annat.

Hösten har för Amanda Svenssons del 
styckats upp av bokrelease med tillhö-
rande marknadsföring och föreläsning-
ar runt om i landet. Därför har hon inte 
riktigt kommit igång med sin C-upp-
sats som ska handla om den amerikan-
ska författaren Thomas Pynchon. Till vå-
ren tänker hon läsa franska.

Det var Karin Nykvist, studierektor 
på litteraturvetenskap och kulturskri-

bent på Sydsvenskan, som uppmärksam-
made att det just nu verkar fyra författa-
re på SOL som antingen nominerats eller 
fått Augustpriset. 

– Vi kan givetvis inte ta åt oss äran för 
författarnas verk, men däremot för att de 
trivs och vill vara här, säger Karin Ny-
kvist. För oss som arbetar eller studerar 
här är det självklart inspirerande att de 
här personerna finns bland oss. 

Karin Nykvist tycker att dagens stu-
denter är mer kreativa och har siktet in-
ställt på att själva skriva i högre grad än 
vad studenterna hade på den tiden som 
hon läste på grundnivå. Då ville studen-
terna bli lärare – idag vill de utveckla sitt 
skrivande och bli kulturskribenter eller 
författare. 

deT KLAGAS OFTA På studenternas dåli-
ga förkunskaper, och Karin Nykvist hål-
ler med om att studenterna inte har lika 
mycket stoffkunskaper med sig som förr. 
Däremot tycker hon att de är de mer vak-
na kreativa och modiga, och kan skriva 
i mycket högre utsträckning än tidigare. 
De har en egen röst och är duktiga på att 
uttrycka sig, menar hon.

Hon är också imponerad över den kul-
turella aktiviteten bland SOL-centrums 
studenter – författarsamtal, diktläsning, 
teater och film är bara några exempel på 
vad studenterna ägnar sig åt. Hon tror 
att det har varit mycket viktigt att sam-
la humanisternas verksamhet under ett 
och samma tak. 

uLRIKA oReDSSoN

     Augustpristagare/
     nominerade 
     på SOL-centrum

t

Amanda 
Svensson 
har varit 
August- 
nominerad 
två gång-
er och plug-
gar just nu 
litteraturve-
tenskap på 
c-nivå. foto: 
gunnar 
 menander

•	 Amanda Svensson, student i lit-
teraturvetenskap nominerad till Lil-
la Augustpriset 2004 och till det 
stora år 2011.

•	 Sigrid Combüchen, lärare på För-
fattarskolan, pristagare år 2010.

•	 Cathrine Bengtsson, student på 
lärarprogrammet, Lilla Augustpri-
set 2011.

•	 Stefan Casta, lärare på Författar-
skolan, Augustpris barn 1999.
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inTernATiOnALiSerinG. Administra-
törerna på Lunds universitet spelar 
en stor roll i hur utländska gäster 
upplever sin vistelse i Lund. ofta 
går den första kontakten med Lu 
genom just administratörerna, som 
ska bistå  med service och kunskap. 
Kraven blir allt högre och god kun-
skap i engelska, helst fler språk, är 
näst intill en nödvändighet.

Internationella möten kan skapa förvir-
ring. Svenska seder, lagar och traditioner 
kan lätt uppfattas som en djungel av stu-
denter och forskare som kommer resan-
de hit utifrån. Man behöver hjälp med 
krångliga försäkringsblanketter, vill ha 
en bostad anpassad till familjen, och i 
många fall möjlighet att utöva sin reli-
gion, till exempel genom bönerum på 
universitetet. Hur hanterar man den här 
typen av frågor som är en följd av inter-
nationaliseringen av Lunds universitet? 
Om detta handlade KIA-dagen ”Admi-
nistratören –  en viktig del av ett interna-
tionellt universitet”. 

– Vi måste bli medvetna om andras 
normer och värderingar. Vi måste även 
förstå vad som kan förvirra hitresande 
studenter, forskare och professorer för 
att inte i onödan trampa någon på tår-
na, sade Karin Frydenlund, internatio-
nell chef på Medicinska fakulteten, och 
en av arrangörerna av KIA-dagen.

en AdminiSTrATör Vid LU hanterar idag 
allt ifrån att lägga schema, ge studieväg-
ledning och att översätta styrdokument 
till att arbeta med registrering, inköp och 
rutiner inom till exempel löner, skatter 
och stipendier. Med andra ord vitt skil-
da uppgifter som kräver vitt skilda kun-
skaper. Bland deltagarna var det många 
som påpekade just att tiden till att hålla 
sig uppdaterad och att ge bra service är 
knapp, och att uppgifterna ökar i takt 
med internationaliseringen av LU.

– För att kunna sköta vårt jobb idag 
behöver vi hålla oss ajour med regelverk 
och policies från olika länder. Vi kan inte 
vara specialister på allt, men vi har där-
emot blivit specialister på att söka in-
formation, sade Helena Ullman, admi-
nistrativ koordinator på MAX-lab som 
medverkade vid KIA-dagen.

Helena Ullman tror att det skulle vara 
lönsamt för LU att ha ett centralt mot-
tagningsarbete för utländska gäster (sk. 
relocationarbete), i stället för att samma 
arbete och sökande efter samma infor-
mation sker parallellt ute på fakulteterna.

eTT 40-TAL AdminiSTrATörer från oli-
ka delar av universitetet deltog på tema-
dagen. Det övergripande önskemålet 
från deras sida var att all information 
från LU, såsom anställningsbeslut som 
idag skickas på svenska, ska finnas till-
gänglig på engelska och helst på ytterli-

gare språk. Många närvarande beskrev 
det svåra i att förklara krångliga saker 
som pensions- och skattefrågor på eng-
elska, för någon som inte har engelska 
som modersmål. Därför efterfrågade 
många möjligheter att läsa språk och att 
lära sig mer om olika slags lagstiftning-
ar och regler.

KriSTinA miOLin som är internationell 
handläggare på LU, och som var medar-
rangör av temadagen talade om var inom 
förvaltningen man kan få stöd i frågor 
som gäller internationella kontakter. 
Hon gav praktiska tips på kontaktperso-
ner, hemsidor, litteratur och broschyrer.

– Välkomstbroschyrer och mentor-
program är en bra start. Ett bra tips 
är att berätta om Lund University Fo-
reign Friends, LUFF, och masterkoor-
dinatorn, som anordnar sociala aktivi-
teter och skickar ut information genom 

Karin Frydenlund och Kristina Miolin var arrangörer av KIA-dagen om administratören på det 
 internationella universitetet.

internationalisering ställer
högre krav på administratörer

t
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UPPdrAGSUTbiLdninG. Cykelam-
bulanser tillsammans med för-
stärkning av en vårdcentral som 
servar tre byar i Malawi har fått 
ner mödradödligheten till noll i det 
området. 

Bakom den framgångsrika sats-
ningen står den rådiga barnmorskan 
Mary Sibande som hakade på ett 
Sida-finansierat utbildningsprogram 
som drivits av Lunds universitet.

Härom veckan var hon i Stockholm och 
berättade om sina erfarenheter för repre-
sentanter från bl.a. Sida och UD. Med 
fanns också Anette Agardh, lektor vid 
Socialmedicin och global hälsa samt 
programdirektör för universitetets inter-
nationella masterutbildning i folkhälso-
vetenskap. Hon har tillsammans med 
kollegan Karen Odberg-Pettersson an-
svarat för ett antal utbildningsprogram 
på temat ”Sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter”. Målet har varit att den 

inhemska befolkningen i Malawi och 
andra länder på egen hand ska komma 
igång med förbättringar.

– Projektet i Malawi är ett fantastiskt 
exempel. Engagemanget och delaktighe-
ten har varit stor bland byinvånarna, och 

LU-utbildning 
inspirerade till lyckad 
satsning på mödrahälsa

Barnmorskan Mary Sibandes har genom ut-
bildning från Lunds universitet kunnat öka 
genomslagskraften i sitt arbete för minskad 
mödradödlighet i svårtillgängliga byar.

En cykelambulans i Chiunda, Malawi. Ambulanserna har bidragit till att kraftfullt minska dödligheten 
bland födande mödrar.

 nyhetsbrev, sade Kristina Miolin.
Webbplattformen AWELU, en resurs 

för akademiskt skrivande på engelska, 
lyftes fram av många som en stor tillgång 
i kontakten med utländska gäster och lä-
rosäten. Avdelningar som Internationella 
relationer, International Desk, Interna-
tional Housing Office, Forskningsservi-
ce och LUFF nämndes som exempel på 
andra ställen att vända sig till i sitt arbete.

en LiSTA med FörSLAG på åtgärder sam-
manställdes under dagen och ska skickas 
till universitetsledningen.

– Det kändes bra att bli uppmärk-
sammad i sin yrkesroll som administra-
tör och att känna att det vi diskuterade 
under dagen kan göra skillnad. Nu ska 
det bli spännande att se vilka åtgärder-
na blir, sa Pernilla Siming på Medicin-
ska fakulteten.

TexT & foTo: LISA BLoMqVIST

FOTnOT: KIA står för Kvalitetsutveckling i ad-
ministrationen.

     Administratörernas   
     önskelista
•	 Anställningsbeslut	översätts	till	engel-

ska (skickas idag på svenska)
•	 All	information	om	LU	på	engelska	(och	

gärna andra språk)
•	 Ordna	och/eller	informera	om	bönerum
•	 Ett	hotell	i	LU:s	regi	för	kortare	och	

längre vistelser
•	 Ett	centralt	relocation-arbete	(se	ovan)
•	 Kunskap	om	interkulturell	kommunika-

tion
•	 Transparens	–	tydligare	vetskap	om	vem	

man kan fråga om till exempel försäk-
ring eller pension

•	 Tydlighet	om	var	man	kan	hitta	infor-
mation att hänvisa till

•	 ”Sverigevägledare”
•	 En	central	mottagning	av	personal,	

doktorander (som International Desk 
för studenterna)

•	 Utöka	LUFF:s	verksamhet,	gärna	ihop	
med en desk där personalen kan få 
hjälp med praktiska saker. Det är inte 
rimligt att alla institutioner ska göra 
detta själva, kompetensen kan inte fin-
nas överallt.

 

t
t
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resultatet visar att det valda arbetssättet 
är väl investerade pengar, säger Anette 
Agardh som studerat projektarbetet på 
plats i Malawi.

bArnmOrSKAn mAry SibAnde bor och 
arbetar i Mongochi-distriktet i södra 
Malawi. Malawi är ett av Afrikas fatti-
gaste länder och i genomsnitt föder en 
kvinna i Malawi fem barn. Även om situ-
ationen förbättrats så brottas landet fort-
farande med både hög mödradödlighet 
och hög barnadödlighet. Mary Sibande 
berättar om förhållandena som fick hen-
ne att engagera sig: 

– Jag berördes djupt av upplevelserna 
när jag började arbeta med mödravård 
ute i Mangochis byar och samhällen. En 
dag på väg till byn där jag arbetade kör-
de jag fast på grund av de dåliga vägarna, 
och blev varse de långa avstånden mellan 
byarna och vårdcentralerna. Vid ett an-
nat tillfälle träffade jag en man och en 
kvinna som hade burit en gravid kvinna 
med värkar på sina axlar i elva timmar. 
Allt för att ta sig till närmaste vårdcen-
tral. Hon blödde och var trött – jag gav 
dem lift, berättar hon.

PrObLemeT För de GrAVidA kvinnorna i 
Mongochi och flera andra delar av Mala-
wi att i tid ta sig till en säker förlossning, 
ska ses ur mer än en synvinkel.

– Det handlar inte bara om själva 
förflyttningen. Att det är långt mellan 
vårdcentralerna, dåliga vägar och besvär-
lig terräng där inte bilar kan ta sig fram. 
Utan det är också själva beslutet kring 
födseln och hur den ska genomföras som 
först måste klaras av. Enligt traditionen 
ska morbrodern eller en annan manlig 
släkting till den gravida kvinnan kon-
taktas för att besluta var och hur födseln 
ska gå till.

Därför har hemmet länge varit den 
självklara och vanligaste platsen att föda 
sina barn på, ofta med brist på både pro-
fessionell hjälp och ren miljö. 

När möjligheten att delta i utbild-
ningsprogrammet uppenbarade sig via 
Mary Sibandes arbetsplats, College of 
Medicine i Mongochi, tog hon chansen.

Inledningsvis arbetade Mary Siban-
de med tre byar, Ngatala, Mitawa min-

dondo och Stambuli. Tillsammans med 
byborna och deras företrädare drog hon 
igång satsningen på cykelambulanser 
knutna till den gemensamma vårdcen-
tralen i området. Samtidigt förbered-
des vårdcentralen för att bättre kunna ta 
hand om akuta patienter. 

reSULTATen HAr inTe LåTiT VänTA på 
sig. År 2005 dog nio kvinnor i distriktet 
i samband med sin graviditet eller föd-
sel. År 2008 var siffran nere på noll. Även 
i den omgivande regionen har det hänt 
stora saker. Nu rullar sammanlagt ett 50-
tal cykelambulanser knuta till fem vård-
centraler, och antalet dödsfall har sjunkit 
från 19 till två under samma tidsperiod. 

Därefter har arbetet spritt sig i än vida-
re kretsar, och det lokala projektet har fått 
status som nationell förebild för hur lokalt 
engagemang kan förbättra mödravård.

mAry SibAnde och hennes kolleger har 
även startat lokala kvinnonätverk som 
genom uppsökande verksamhet infor-
merar om mödravårdsfrågor och hur 
man föder säkert. 

Framgångarna till trots, i det fortsatta 
arbetet sätter den egna arbetskapaciteten 
begränsningar och arbetet behöver fler 
engagerade på gräsrotsnivå. Från reger-
ings- och myndighetshåll har det hittills 
varit mycket fokus på att förbättra sjuk-
hus och vårdcentraler. Men det behövs 
lokalt engagemang i kommuner och byar 
på fler håll, poängterar Anette Agardh.

När hon summerar arbetet så här 
långt anser hon att programmen har va-
rit framgångsrika. Hon är särskilt nöjd 
med att projekten har gett ringar på vatt-
net på såväl lokal, regional som nationell 
nivå i flera av deltagarländerna.

– Vi har besökt samtliga hundratalet 
projekt och sett resultaten på plats, och 
här på konferensen ville vi visa svenska 
befolkningen, Sida och UD att satsning-
en gett resultat. Nu går vi vidare med 
samarbetet i en nybildad global akademi. 

 BJÖRN MARTINSSoN

FOTnOT: Enligt FN:s statistik var år 2008 
mödradödligheten i Malawi 510 kvinnor per 
100.000 födslar med överlevande barn. Mot-
svarande siffra i Sverige var 5 kvinnor.

t     Lunds universitet, 
     Sida och iTP
I november var det slutkonferens i 
Stockholm för Sidas och Lunds univer-
sitets internationella utbildningspro-
gram (ITP) inom sexuell och reproduk-
tiv hälsa samt rättigheter.

Programmen har engagerat barn-
morskor, gynekologer och obstetriker 
från 33 länder i tre världsdelar. Tillsam-
mans har de sjösatt ett hundratal loka-
la projekt i hemländerna. Mödradöd-
lighet i samband med graviditet och 
födslar, familjeplanering, ungdoms-
mottagningar och insatser för att före-
bygga HIV/Aids-behandling är exempel 
på vad projekten rymmer.

Programmen har genomförts av 
Lunds universitets avdelning för soci-
almedicin och global hälsa under pe-
rioden 2005–2010. Universitetet har 
grundutbildat deltagarna i Sverige som 
därefter startat förändringsprojekt i 
sina hemländer. Uppföljande besök 
har gjorts på plats och programmen 
har avslutats med en regionalt förlagd 
uppföljningsvecka.

På övergripande nivå ska arbetet i 
ITP-programmen bidra till att uppnå 
Fn:s millenniemål.

Enligt tradition är graviditet och födslar näs-
tan uteslutande en kvinnoangelägenhet i 
Malawi, men de lokala projekten för säkrare 
mödraskap involverar även männen. Här ett 
bymöte i Masanje.



16                          LUM nr 9 | 2011

UTbiLdninG. Lunds universitet 
behöver ha bättre koll på vad stu-
denterna kan när de kommer, hur 
de klarar utbildningen och vad som 
händer sen. 

– Ni behöver följa studentens 
hela livscykel för att ge en utbild-
ning som matchar behoven hos den 
här stora, heterogena gruppen, 
säger utredaren Hanne Smidt.

Lärosätena i Europa har de senaste tio 
åren blivit mer självständiga gentemot 
staten. De måste i gengäld kunna visa 
att de lyckas med uppdraget att utbil-
da, forska och samverka med samhället. 
Detta för att legitimera de stora summor 
som satsas på högre utbildning. 

UTbiLdninG. Är det rimligt att 
studenter på vissa utbildningar får 
väldigt mycket stöd medan de som 
går andra program får nästan inget? 
Kanske borde vi ha en miniminivå 
när det gäller uppföljning och stöd-
insatser?

Utredaren Hanne Smidt har under sina 
intervjuer funnit stora skillnader i vad ut-
bildningsansvariga vet om sina studen-
ter och vad man gör för att hjälpa dem. 
Det gäller både i Lund och på andra håll. 
Inom Lunds universitet framstår LTH 
som ett föredöme, menar både hon och 
LUs utvärderingschef Tina Josefson.  

LTH har i perioder haft svårt att fyl-
la utbildningsplatserna och också haft 

Goda exempel i Lund…
många avhopp de första terminerna. 
Man har fått lägga manken till både för 
att få fler sökande och öka deras chanser 
att genomföra utbildningen. 

– LTH åker ut och informerar på 
gymnasier och söker sig medvetet till 
områden där man har ganska få sökan-
de, berättar Tina Josefson.

ALLA nybörJAre får i en enkät sedan be-
rätta om sin bakgrund och sina förvänt-
ningar. Genom sitt ”early warning sys-
tem” fångar LTH snabbt upp dem som 
fått problem med studierna och hjälper 
dem.

– Man sträcker ut handen mot nya grup-
per och visar att man menar allvar med 
breddad rekrytering, säger Hanne Smidt.

Hur har studenterna det före, 
under och efter studierna?

Utvärderingschef Tina Josefson och utredaren Hanne Smidt, som både arbetar med hela 
Trackit!-studien för EUA och leder LUs delprojekt. 

Under de första åren jobbar LTH 
med äldre studenter som hjälplärare och 
mentorer, vilket lyft resultat och genom-
strömning. Det finns fler som arbetar på 
liknande sätt, t.ex. Området för huma-
niora och teologi och Medicinska fakul-
teten, som också har studentmentorer. 
Ett annat sätt att förbättra utbildning-
en är att ta hjälp av alumnerna – för att 
få feedback men också för att värva dem 
som mentorer och utverka praktikplat-
ser. LUMID – Master in Development 
and Management – är en av flera LU-ut-
bildningar som arbetar strategiskt med 
alumner över hela världen, berättar Han-
ne Smidt och Tina Josefson.

BRITTA CoLLBeRG

Projekt undersöker hur man bäst samlar in användbara studentdata
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UTbiLdninG. finland och Nederlän-
derna tillhör dem som lyckats bäst 
med att följa studentens livscykel 
och dra lärdom av resultaten. I fin-
land gick alla karriärvägledare ihop 
om en alumnenkät som gjorde att 
de kunde jämföra sina arbetsinsat-
ser. Nu blir detta informella samar-
bete till ett nationellt projekt.

Ett annat exempel på vad som kan göras 
fann Hanne Smidt på Irland. Studieväg-
ledare och studenthälsovård på ett uni-
versitet skrev ner alla frågor de fick från 
studenter under två år, och ringade in 
frågor som återkom med ökad frekvens 
vissa tider, t.ex. tentaperioder.  

Sedan kunde man skicka ut mail brett 

… och internationellt
till alla studenter med svar på frågor som 
brukar komma upp lagom före varje så-
dan period. 

Studenterna kände att universitetet 
brydde sig och studievägledarna och stu-
denthälsovården vann tid.

– Vi skulle kunna göra liknande i 
Lund, säger Tina Josefson. Studenter-
na har LU-e-postadresser men använ-
der dem inte, eftersom universitetet säl-
lan skickar ut viktig information till dem 
den vägen. Men man kan vänja studen-
terna vid att kolla sin LU-mail om man 
skickar ut relevant information precis 
när de behöver den. Och då skulle vi 
kunna börja använda e-posten till annat 
också, t.ex. enkäter.

BRITTA CoLLBeRG

Juridik som 
värdeskapare 
istället för pekpinne 
JUridiK. I december lanserades Af-
färsjuridiskt forum@Lund i syfte att 
lyfta kunskapen om juridiken som en 
strategisk resurs i företaget. Forumet 
är ett samarbete mellan Institutionen 
för handelsrätt vid Ekonomihögsko-
lan och Juridiska fakulteten vid Lunds 
universitet, och har ett långsiktigt per-
spektiv. Genom en serie seminarier 
och träffar ska forumet bilda en ny 
plattform för samverkan mellan uni-
versitet, innovationsföretag och andra 
intresserade för utbyte av erfarenheter 
och kunskapsutveckling.

 – Vi vill visa på hur juridiken inte 
bara är pekpinnar och regler, utan hur 
det tillför värde och utgör en viktig 
grundpelare i att arbeta proaktivt och 
strategiskt med företagets personal, 
varumärke, produkter och tjänster, sä-
ger Andreas Inghammar, universitets-
lektor i handelsrätt vid Ekonomihög-
skolan. 

  

donation 
till cancerforskning
dOnATiOn. Sparbanksstiftelsen 
Öresund donerar 2,5 miljoner kro-
nor fördelat på två år till ett stipendi-
um inom cancerforskning vid Lunds 
universitet. Syftet med stipendiet är 
att bidra till att forskningsresultat ska 
kunna tas vidare från laboratorium till 
klinik. Stipendiet kan sökas av trans-
lationella forskare som nyligen dispu-
terat.

Julkalender på LTH 
fylld med experiment
JULKUL. I år är det femte året som 
studenter på LTH gör en julkalen-
der full med lärorika experiment. Un-
der hela december fram till julafton 
går det öppna en lucka om dagen på 
LTH:s webbplats www.lth.se och se en 
webbfilm med roliga experiment.

 

Antalet utbildade européer har inte 
förbättrats i den utsträckning som man 
hoppats och alltför få unga möter framti-
den som välutbildade akademiker. 

– En ny europeisk studie vill hjälpa till 
att få upp farten mot ”a Europe of Know-
ledge” genom att analysera hur universi-
teten kan samla in användbara data om 
sina studenter, förklarar Hanne Smidt, 
projektledare för Lunds universitet och 
medförfattare till den europeiska rapport 
som ska bli klar i september.

– Bolognaprocessen har ändrat det eu-
ropeiska utbildningslandskapet, men få 
länder samlar systematiskt in informa-
tion om studenters och alumners väg ge-
nom utbildningen och ut i arbetslivet – 
uppgifter som behövs för att hela tiden 
förbättra och strategisk utveckla utbild-
ningar och program, säger Hanne Smidt.

Studien heter ”Trackit!” av engelskans 
spåra, följa – och startade 2010 med att 
kartlägga hur man gör i Europa, på na-
tions- och lärosätesnivå, för att följa stu-
denter före, under och efter deras studier. 

– Nu är vi inne i andra fasen och tittar 
på hur lärosäten i tio länder jobbar med 

uppföljning, genomströmning, nollpo-
ängare och drop outs. Vi gör kvalitati-
va intervjuer på tjugo lärosäten, bland 
annat Lunds universitet, berättar Han-
ne Smidt. 

LUndS UniVerSiTeT Gör deSSUTOm en 
egen kartläggning på samtliga fakulte-
ter av hur man följer studentens livscy-
kel. Även ledare, administratörer och 
studenter på olika nivåer har intervjuats. 
I februari kommer en internationell ex-
pertgrupp till Lund för att se hur man 
använder sig av ”tracking” eller livscykel-
analys strategiskt och på olika nivåer för 
att ändra och förbättra utbildningarna. 

Trackit!-projektet avslutas alltså i sep-
tember. Då vill man försöka samla resul-
taten på nätet i en ”Trackit-pedia” som 
kan uppdateras efterhand som praxis 
ändras. 

TexT & foTo: BRITTA CoLLBeRG

FOTnOT: Projektet Trackit! Tracking Learners’ 
and Graduates’ Progression Paths genomförs 
i totalt 31 europeiska länder av EUA, Europe-
an University Association, med sju partners, 
däribland Lunds universitet. 
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medicin. I januari slås portarna upp 
för den stora epihealth-studien i 
Malmö. Dess kortsiktiga mål är att 
bygga upp en databas med enkät-
frågor, en biobank och en samling 
registeruppgifter om 300.000 
medelålders och äldre personer i 
Malmö- och uppsalatrakten. Det 
långsiktiga målet är att med hjälp 
av detta material kunna stärka kam-
pen mot de stora folksjukdomarna.

Epihealth är ett forskarnätverk vid uni-
versiteten i Lund och Uppsala som är in-
riktat på epidemiologi – stora befolk-
ningsstudier av sjukdomars utbredning 
och orsaker. Nätverket fick hösten 2009 
ett av de prestigefyllda anslagen till ”stra-
tegiska områden” (se faktaruta).

Vissa av LUs strategiska områden är 
etablerade sedan länge, med forskare som 
haft mångåriga samarbeten. På epidemi-

ologins område däremot har det funnits 
både framgångsrika forskargrupper och 
värdefulla databaser, men inget organi-
serat samarbete.

– Därför gick första året åt till att for-
mera oss och få igång organisationen i 
Lund, Malmö och Uppsala. Samman-
lagt är vi över 120 personer, säger koor-
dinatorn för Epihealth, professor Peter 
Nilsson. 

”FOrmerinGen” har skett genom bl.a. 
två internat, en öppen temadag, en webb-
plats, en internetbaserad projektkatalog, 
två kurser och en konferens för dokto-
rander. Tanken med den senare var att 
doktoranderna skulle kunna knyta kon-
takter, hitta nya idéer och diskutera me-
todfrågor i forskningen.

– Inom forskarvärlden arbetar vi of-
tast alla inom varsin liten bubbla. Men 
om vi fogar samman dem blir vi en stor, 

epidemiologisk studie stärker 
kampen mot folksjukdomar

mångsidig amöba, sa docent Karin Käl-
lén när hon inledde konferensen.

Epihealth har fått ett anslag på 42 mil-
joner kronor över fem år. Det räcker för 
att bygga upp samarbetet och starta bio-
banken, men inte för de eventuella nya 
forskningsprojekt som samarbetet kan 
leda till.

– Forskningsanslag kan vi söka på an-
nat håll. Det viktigaste är att epidemi-
ologi nu blivit erkänt som ett priorite-
rat område vid Lunds universitet, menar 
Karin Källén.

VAd GäLLer FOrSKninGSdATAbASen, 

så är uppsalagruppen inom Epihealth 
redan igång med att samla in uppgifter 
och blodprover från personer mellan 45 
och 75 år i Uppsala. I Malmö skulle man 
också ha startat för länge sedan, om inte 
en så perifer faktor som en datateknisk 
brandvägg satt käppar i hjulet.

Det är fantastiskt att epidemiologi nu bli-
vit ett prioriterat område inom universitetet, 
tycker docent Karin Källén.

Vid Epihealths doktorandkonferens fick de unga forskarna träna på att berätta kort och klargörande 
för varandra om sin forskning. Upplägget var mycket lyckat, visade utvärderingen efteråt.
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medicin. epidemiologi är enligt 
Nationalencyklopedin ”en veten-
skaplig disciplin som sysslar med 
sjukdomars utbredning, orsaker och 
förlopp”. Ämnets bredd avspeglas 
bl.a. hos de doktorander som är 
knutna till epihealth, och som nyli-
gen redovisade sin forskning vid en 
konferens på Örenäs slott. Här är 
några av doktorandernas områden:

KeJSArSniTT. Marie Carlsson Fagerberg 
är läkare på BB i Ystad och även dokto-
rand. Hennes forskning handlar om hur 
det går för kvinnor som förlösts med kej-
sarsnitt en gång och nu väntar barn igen. 
Blir det problem vid den andra förlossning-
en, och i så fall varför? Hennes slutsats är 
att kejsarsnittet i sig inte orsakar problem, 
men att de medicinska skäl som kan ha or-
sakat det första kejsarsnittet ibland skapar 
svårigheter även vid nästa förlossning.

röKninG. Jonatan Axelssons forskning är 
knuten till reproduktionsmedicinskt Cen-
trum vid Skånes universitetssjukhus. Han 
har undersökt spermiekvaliteten hos drygt 
300 unga män i Skåne för att se om den 
påverkats av om föräldrarna rökt eller inte 
vid tiden för befruktningen. Det visar sig 
att framför allt pappans rökning spelar in: 
söner till rökande pappor har färre sper-
mier än söner till icke-rökare.

AUTiSm. nils Haglund är psykolog samt 
doktorand i barn- och ungdomspsykiatri. 
Han ska undersöka ett nytt behandlings-
program för barn med autism för att se om 
detta är mer effektivt än nuvarande insat-
ser, och om det lönar sig att börja behand-
lingen redan när barnet är tre–fyra år gam-
malt. För att hitta autistiska barn så tidigt 
leder han nu en screening av 8–10.000 barn 
i Malmö, som undersöks vid barnavårdscen-
tralernas vanliga 30-månaderskontroll.

     de ”strategiska” 
     anslagen
regeringen gav för två år sedan anslag 
till 43 forskningsmiljöer inom 20 s.k. 
strategiska forskningsområden. Sats-
ningen ska följas upp årligen, följt av 
en större utvärdering efter fem år. Om 
utvärderingen om fem år går bra får 
alla behålla samma årliga anslag även i 
fortsättningen.

LU fick anslag till nio strategiska 
forskningsmiljöer, med följande inrikt-
ning: 
•		 Mellanöstern
•		 Biologisk	mångfald,	ekosystem	och	

klimat
•		 Klimatmodeller
•		 Cancermarkörer
•		 Stamceller	och	regenerativ	medicin
•		 Parkinsons	sjukdom
•		 Diabetes
•		 Epidemiologi
•		 Nanoteknik

– Vi hade tänkt samköra oss med en 
screening för pulsåderbråck vid Skånes 
universitetssjukhus. Det hade innebu-
rit både praktiska och ekonomiska vin-
ster. Men i sista minuten fick vi reda på 
att detta inte gick att lösa rent datatek-
niskt, säger professor Sölve Elmståhl som 
är LUs ansvarige för databasen.

Epihealth fick i stället skaffa egen lo-
kal, datautrustning m.m. Men det är nu 
klart, och de första besökarna kommer i 
januari. Efter att ha fyllt i en webb enkät 
om sin livsstil och sjukdomshistoria får 
de lämna blodprov och gå igenom en 
grundlig hälsoundersökning.

nåGOn erSäTTninG till deltagarna kan 
Epihealth inte erbjuda. Man hoppas att 
chansen att få en gratis hälsokontroll, 
och på sikt hjälpa andra, ska vara till-
räckligt lockande. 

– Vi mäter bland annat blodtryck, 
hjärtrytm, lungfunktion, blodfetter och 
blodsocker. Det är uppgifter som ger en 

god bild av deltagarnas eventuella hälso-
risker, säger Sölve Elmståhl.

en AnnAn nyHeT inom Epihealth nästa 
år blir tillsättningen av en ny professur i 
medicinsk epidemiologi. Tjänsten är pla-
cerad vid Institutionen för kliniska ve-
tenskaper i Malmö.

– Tanken är ändå att den nya profes-
sorn ska vara en resurs för hela det epi-
demiologiska området. Forskningen i 
Malmö är mest inriktad på stora befolk-
ningsstudier som Malmö Kost Cancer, 
Malmö Förebyggande Medicin och Gott 
Åldrande i Skåne (GÅS), medan den i 
Lund har fokus på buller, miljögifter och 
andra miljörisker. Det är en styrka för 
Epihealth att vi har olika forskningspro-
filer som kompletterar varandra, menar 
koordinatorn Peter Nilsson. 

TexT & foTo: INGeLA BJÖRCK

Läs mer om Epihealth på: www.med.lu.se/
epidemiology_for_health_epihealth

mAmmOGrAFi. Åsa Olsson är kirurg och 
har studerat sambanden mellan mammo-
grafi, fetma och bröstcancer. Hennes re-
sultat tyder på att mammografi har extra 
stor betydelse för överviktiga kvinnor. En 
tumör kan ”gömma sig” lättare i ett stort 
bröst, och därför är det särskilt viktigt för 
dessa kvinnor att inte missa någon mam-
mografikontroll. 

mUSKeLSTyrKA. Ortopedidoktoranden 
Simon Timpka har i en färdig studie visat 
att kvinnor med dåliga gymnastikbetyg 
har mer problem med smärta och mus-
kelvärk trettio år senare än kvinnor som 
haft genomsnittliga eller goda jympabe-
tyg. Han ska nu studera sambanden mel-
lan muskelstyrka hos unga värnpliktiga på 
1960-talet och samma mäns hälsa sena-
re i livet.

t

epidemiologisk forskning på bred front
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ny medieeKOLOGi. Hur bland andra 
Nationalencyklopedin upprätthåller 
sin trovärdighet i konkurrens med 
de nya sociala medierna, forskar 
nye professor i biblioteks- och infor-
mationsvetenskap olof Sundin om. 

– Alla yrkeskategorier som 
tidigare har haft någon form av 
filtermekanism ställs nu inför nya 
utmaningar och frågan blir hur man 
kan utnyttja sin kompetens och 
samtidigt vidga perspektiven för 
vad kunskap kan vara, säger han.  

Olof Sundin talar i termer som litterat 
och ny medieekologi. Med det menar 
han förståelse för det nya medielandska-
pet. 

– Hur påverkas kunskapsformationer 
i vårt samhälle av de sociala medierna 
och vad behöver individen behärska för 
att vara litterat i den nya medieekologin. 
Jag kan vara litterat i ett sammanhang, 
men i det närmaste vara illitterat i ett an-
nat, säger han.

Han menar att det inte alltid är lätt att 
följa med i de nya mediekulturer som 
växer fram på Internet, med nya skriv-
genrer och förkortningar som har upp-
stått där.

– I den nya medieekologin har grän-
sen mellan konsument och producent 
luckrats upp. Det blir allt viktigare för 

brukaren att kunna värdera, samman-
ställa och hantera information, och sam-
tidigt kunna axla en aktiv roll som pro-
ducent, säger Olof Sundin.

Hur den nya medieekologin påver-
kar litteraciteten och förändrar hur kun-
skap formas, är två centrala teman för 
ämnets forskningsprofil i Lund. Olof 
Sundin och forskarkollegorna i ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap 
undersöker bland annat hur skolan, bib-
liotek och uppslagsverk idag arbetar med 
de förändrade förutsättningarna för litte-
racitet och digital källkritik. 

– I Lund vilar ämnet på en humanis-
tisk tanketradition. En viktig frågeställ-
ning är hur en vanlig människa ska kun-
na förstå förutsättningarna för de verktyg 
som finns på internet och som vi är allt-
mer beroende av, vilka krafter som står 
bakom och skaffa sig ett kritiskt förhåll-
ningssätt, berättar Olof Sundin. 

FOrSKninGen är äVen inriKTAd På att 
se hur de sociala medierna påverkar al-
strandet av kunskap i samhället och Olof 
Sundin har bland annat gjort en studie av 
svenska Wikipedia och dess skribenter.

– Idag är Wikipedia den sjätte mest 
populära webbplatsen i Sverige. I ett av-
seende har Wikipedia faktiskt en ganska 
traditionell syn på kunskap med avseen-
de på hur kunskaper värderas, det finns 

nye professorn i biblioteks- och informationsvetenskap 

ett upplysningsideal. Det nya är att alla 
är inbjudna att delta och bidra, alla kan 
vara experter och det är en klar föränd-
ring jämfört med gångna tiders formali-
serade expertkunskap, menar han.

 i AKAdemiSKA SAmmAnHAnG är biblio-
tek och informationsvetenskap ett ungt 
ämne i Sverige. Den första professuren 
kom på tidigt 1990-tal och idag finns äm-
net vid fem svenska lärosäten. I Lund är 
biblioteks- och informationsvetenskap 
placerat vid Institutionen för kulturve-
tenskaper. Ämnet delar ansvaret för mas-
terprogrammet i ABM (arkivvetenskap, 
biblioteks- och informationsvetenskap 
respektive museologi) och erbjuder även 
fristående kurser och forskarutbildning. 
Utöver forskning och undervisning i det 
egna ämnet deltar ämnets forskare i fle-
ra tvärvetenskapliga forskningsgrupper 
och utbildningsprogram på universite-
tet.

– På institutionen finns flera discipliner 
representerade och vårt ämnes mångsprå-
kighet är en styrka, menar Olof Sundin.

Som nybefordrad professor hoppas 
Olof Sundin nu få möjlighet att ge äm-
net en ännu starkare förankring i Lund 
och samtidigt bidra till att ämnet lyfts 
fram genom ett ökat nationellt och in-
ternationellt samarbete. 

TexT & foTo: JoHAN LINDSKouG

Hur påverkar sociala medier 
kunskapsalstrandet i samhället?

Olof Sundin  
är ny pro-
fessor i bib-
lioteks- och 
informa-
tionsveten-
skap.
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GränSöVerSKridAnde SAmArbeTe. 
Målet är inte att alla inom Lunds 
universitet ska arbeta gränsöver-
skridande. Men för dem som vill 
ska det vara lätt. Dagens system av-
skräcker både forskare och studen-
ter från att lämna det egna reviret.

Det behöver göras en hel del för att få 
fart på samarbetet över gränserna, dels 
inom universitetet, dels med omvärlden. 
Det var deltagare från stora delar av uni-
versitetet eniga om på ett seminarium i 
november. 

Sture Forsén, föreståndare för tvärve-
tenskapliga Pufendorfinstitutet, berätta-
de för LUM om frustrerade psykologstu-
denter som velat läsa en kurs öppen bara 
för medicinare. 

– Kursen handlar om experimentel-
la metoder för att studera hjärnan och är 
lika intressant för psykologerna. Men det 
var alltså stopp. I det här fallet fick någ-
ra psykologer ändå följa kursen, men det 
var bara tack vare den goda viljan hos lä-
raren som smugglade in dem.

deT LiGGer OFTA budgettekniska skäl 
bakom att inte ta in studenter från andra 
fakulteter. Så borde det inte vara, menar 
Sture Forsén. Det är kontraproduktivt 
och strider mot den gamla universitets-
idén. Studenter måste få nosa på många 
olika ämnen – ju tidigare desto bättre. 

– Då vidgas vyerna och de träffar 
människor med andra intressen. Det får 
effekter för lång tid framåt, menar For-
sén, som gärna hade sett att lundastu-
denter fått börja sin utbildning med en 
gemensam vetenskaplig grundkurs på åt-
minstone en termin.

– Det är svårare att meritera sig för 
den som jobbar tvärvetenskapligt, kon-
staterade flera på seminariet. En sär-
skild LU-meritportfölj som uppmuntrar 
gräns överskridande utbildningssamar-
bete är därför en bra idé, tyckte Charlot-
ta Johnsson från reglerteknik och soci-
alpsykologen och kognitionsvetaren Åse 
Innes-Ker. 

– Det krävs uppmuntran från akade-
miska ledare på alla nivåer för att få fart 
på samverkan, tyckte de också. Lärare 
som föreslår nya kurser får ofta stöd när 
de håller sig inom ämnet. De som vill in-
tegrera flera ämnen i en ny kurs får säl-
lan samma uppbackning. Tvärtom ris-
kerar de att dra på sig merarbete, inte 
minst administrativt; interndebitering-
en ger många huvudvärk.

AndrA idéer SOm FördeS FrAm var en 
intern LU-ranking av miljöer som arbe-
tar gränsöverskridande, en bok med goda 
exempel samt speed-dejting för forskare 
och lärare från olika ämnen. 

– När det gäller samverkan med par-
ter utanför universitetet behövs mer stöd 
och juridisk experthjälp att skriva avtal, 
menade Maria Johansson på Functional 
Food Science Center. 

– LUs jurister är duktiga men under-
bemannade, och vi har faktiskt inte kun-
nat fullfölja vissa samarbeten på grund av 
att vi inte fått tillräcklig hjälp. 

Alla behöver inte uppfinna hjulet. Vis-
sa gränsöverskridare inom LU har lyck-
ats undanröja hinder för samarbete på ett 
smidigt sätt – samtidigt som andra fortfa-
rande tampas med samma hinder! Vi kan 
vinna mycket på att dela med oss av våra 
erfarenheter, tyckte flera på seminariet.

Universitetets särskilda verksamheter, 
USV, var väl representerade.

Nästa år får USV en gemensam sty-
relse med representanter för fakulteterna.

– Styrelsen blir ett fönster mot andra 
fakulteter som kan ge legitimitet åt nya 
sätt att arbeta, hoppades vicerektor Sven 
Strömqvist. Det var han som tillsam-
mans med Karin Hofvendahl från pla-
neringsavdelningen bjudit in till semina-
riet. I mitten av december ska de lägga 
fram ett förslag till en handlingsplan för 
att stärka samverkan mellan ämnen, fa-
kulteter och med omvärlden. 

BRITTA CoLLBeRG

FOTnOT: Läs mer om delprojekt 5 på 
www5.lu.se/fronesis/delprojekt-1-6 
Så främjas gränsöverskridande samverkan

Bökigt att samarbeta över gränser

     Så kan vi samarbeta   
     över gränserna
förslag som kommit upp på möten 
och workshops med fakulteter och 
gränsöverskridande miljöer inom Lu. 

•	 Fler	fysiska,	informella	mötesplatser.	Ett	
mer komplett, samlat LU-kalendarium 
där alla kan ta del av de många gästfö-
reläsningar, offentliga seminarier och 
samtal som erbjuds. 

•	 Delade	tjänster.	Möjlighet	för	lärare	att	
ha sin hemvist på flera ämnen eller fa-
kulteter.

•	 Sabbatstermin.	Möjlighet	att	arbeta	på	
annan institution inom LU.

•	 Stimulansmedel	–	till	gränsöverskridan-
de forskning och utbildning.

•	 Enklare	administration.	Det	handlar	
både om regelverk och attityder.

•	 Tvärvetenskaplig	meritportfölj.
•	 En	samlad	ingång	till	LU.	En	välbeman-

nad ”One Stop Shop” som kan slussa 
hugade externa samarbetspartners vi-
dare till rätt person eller miljö inom LU.

•	 Grand	Challenges.	Definiera	stora	
gränsöverskridande utmaningar som LU 
vill arbeta med framöver. 

•	 Omvärldsbevakning.	Hitta	former	för	
att dela information så den kommer fler 
tillgodo. 

t

Charlotta Johnsson och Åse Innes-Ker. 
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Vi ses utanför Universitetshistoriska museet på Kul-
turen. Här är det nära till det mesta som Bengt Olle 
Bengtsson vill att vi bättre ska ta vara på och värde-
sätta. Här och vidare ut i Lundagård finns mycket 
av historien och kulturen i form av byggnader som 
Kungshuset, Universitetshuset, Palaestra samlade 
runt Universitetsplatsen.

– Nästan alltid när man går förbi fontänen hörs 
musik från Kapellsalen – atmosfären sitter i väg-
garna, säger han. Härifrån hör man också klock-
orna från Domkyrkan.

Nu är Bengt Olle Bengtsson inte den ty-

porträtt | BEnGT OLLE BEnGTSSOn

– Genetik är den mest optimistiska veten-
skapen vi har. I över hundra år har det fun-
nits en övertro på den!
     Det säger Bengt olle Bengtsson, även 
han optimist, som vigt en stor del av sitt 
liv åt det ämnet. Nu har han gått i pension 
utan att lämna varken genetiken eller Lunds 
universitet vars historiska sällskap han är 
ordförande för.

håll 
historien 
vid liv!

Det är viktigt att göra universitetets historia 
levande, att öka förståelsen och få männis-
kor att tänka, känna och reflektera, menar 
Bengt Olle Bengtsson.
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pen av ordförande som värnar om tradi-
tioner och ceremonier – och inte heller 
sysslar Universitetshistoriska sällskapet 
med den typen av verksamhet.

– Vi ger ut viktiga böcker som syftar 
till att göra historien levande, att öka för-
ståelsen och få människor att tänka, kän-
na och reflektera, säger han. Ett bra uni-
versitet ska tillgodose de behoven!

Ett exempel är Sverker Oredssons 
bok om ”Lunds Universitet under andra 
världskriget” som handlar om såväl flyk-

tinghjälp som nazistiska strömningar vid 
universitetet. Historisk kunskap är aldrig 
ett hot mot universitetets framåtsträvan, 
menar Bengt Olle Bengtsson.

– Det är däremot den falska elitismen. 
När ”det lite fina” kring universitets livet 
hotar att ta över kan det vara bra att på-
minna om alla de studenter här som både 
frös och svalt för möjligheten till högre 
studier.

SJäLV HAr HAn i bOKen ”Genetik och po-
litik” skrivit om sin företrädare, Herman 
Nilsson-Ehle, Sveriges förste professor i 
genetik. Med sina erfarenheter från växt-
förädlingen gav han stöd åt tidens rasbi-
ologiska tankar. Något som Bengt Olle 
Bengtsson bland annat tar upp i föreläs-
ningen ”Biologins mörka sida” som Kun-
skapskanalen visat och som man kan se 
på UR-Play. 

– Som vetenskapsman ska man vara 
en del i samhället, tycker Bengt Olle 
Bengtsson. Man ska inte vara rädd för 

att ta upp konflikter och svårigheter, men 
samtidigt måste man försöka se sig själv 
ur ett distanserat, självkritiskt perspek-
tiv.

Genetiken var inte något självklart val 
för den unge Bengt Olle Bengtsson som 
först tänkte sig en karriär som cellist och 
därefter en som matematiker.

– Men i bägge fallen fanns det de som 
var bättre än jag, konstaterar han.

Efter åren som amanuens i matematik 
i mitten på 60-talet valde han genetiken i 

konkurrens med medicin och internatio-
nell rätt. Den infödde lundasonen läng-
tade dessutom bort från Lund. Hans po-
litiska intresse var väckt – vänsterpartist 
(– men inte tokvänster, invänder han) – 
och på en resa på väg till Budapest stan-
nade han till i Prag för att ta en snabb titt 
på stan. Den natten startade Pragocku-
pationen …

Han sökte och fick ett stipendium till 
Oxford där han stannade i tre år och även 
disputerade. Han sammanfattar den ti-
den med ”bra vetenskap, goda möjlighe-
ter att utöva musik och mycket tid att 
tänka”.

– Men i övrigt var miljön inskränkt, 
konservativ och förljugen. 

Sen bLeV deT LUnd iGen och Lund har 
det förblivit. Med vissa utflykter till År-
hus, Stanford, Paris och Svalöv där han 
jobbade på en växtförädlingsinstitution 
som tillhörde SLU (Sveriges lantbruksu-
niversitet).

De första femton åren som genetik-
forskare i Lund beskriver Bengt Olle 
Bengtsson som rätt fria – han styrde sig 
själv med stipendier och anslag. Men så 
för drygt 25 år sedan blev han professor.

– Och då blev det universitetet jag 
skulle tjäna och serva. Ställa upp och ta 
ansvar. Nu går jag tillbaka till den gam-
la friheten med min egen forskning och 
en del undervisning.

Bengt Olle Bengtsson tycker om att 
möta studenterna, gärna de på grundut-
bildningsnivå. Han menar att det är där 
ett universitet uppstår – i mötet mellan 
tänkande forskare och unga intressera-
de studenter. 

OcH GeneTiKen SLUTLiGen – hur har 
hans ämne utvecklats under det nära 
halva sekel som han sysslat med det? Har 
vi blivit något klokare när det gäller ex-
empelvis vad som är arv och miljö? 

– Det är en kunskap i sig, detta att vi 
lärt oss mer om vad genetiken inte säger. 
Det råder inte samma blinda tilltro till 
den längre. Den kan säga en del – men 
inte allt. För trots att vi nu faktiskt kan 
kartlägga en människas hela genupp-
sättning kan vi ändå inte förutsäga vil-
ka sjukdomar eller andra åkommor hon 
kommer att drabbas av. 

TexT & foTo: MARIA LINDH

    böcker av bengt Olle     
    bengtsson
Genetik och politik. Berättelser om en 
vetenskap mitt i samhället (norstedts).

Genetiska konflikter. Polemiska artik-
lar från trettio år (Ellerströms).

Dessutom är han och Johan Stenström 
redaktörer för boken ”Konstellationer” 
(Atlantis), med texter från Lunds universi-
tets Kulturforum, som just utkommit.

”när ‘det lite fina‘ kring universitets livet 
hotar att ta över kan det vara bra att 
påminna om alla de studenter här som 
både frös och svalt för möjligheten till 
högre studier.”

t
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Varför är korttidssjukskrivningar 
vanligt bland kasinopersonal och 
hur rekryteras den perfekte dea-
lern? Det är några saker som Anna 
Pålsson får fundera över under sin 
praktiktermin som beteendevetare. 
Hon har hamnat på Casino Cosmo-
pol, en av många skiftande prak-
tikplatser som erbjuds den första 
kullen på det beteendevetenskap-
liga programmet. 

Efter en rigorös säkerhetskontroll tar 
Anna Pålsson emot LUM innanför dör-
rarna till Casino Cosmopol i Malmö. 
Hon visar runt bland spelbord, rouletter 
och enarmade banditer medan hon be-
rättar vad hon får göra under sin prak-
tik. Förutom administrativt arbete på 
personalavdelningen ska hon försöka ta 
reda på varför kasinots personal så ofta är 
korttidssjukskriven. 

– Det kommer förhoppningsvis både 
mig och arbetsgivaren till nytta, och le-
der till att personalen får det bättre, sä-
ger hon. Ännu har hon inga svar på varför 
personalen ofta är sjukskriven, men för-
modar att sena nätter och oregelbundna 
arbetstider kan bidra.

AnnArS är HOn imponerad av hur lugnt 
och sansat allt går till på kasinot och hur 
välplanerad säkerheten är; dealern, han 
eller hon som sköter spelet, behöver ald-

rig diskutera med upprörda gäster. Bak-
om varje dealer står en övervakare som 
sköter eventuella diskussioner. Inte hel-
ler måste spelpersonalen stå ut med över-
förfriskade gäster. Eftersom staten är hu-
vudman finns det gott om personal som 
ordnar med att allt går lugnt till och nog-
granna föreskrifter över vilket tillstånd 
gästerna måste vara i för att få spela. 

eFTer rUndVAndrinGen i spelsalar-
na går vi två trappor upp, till personal-
avdelningen. Här byts interiören av glit-
ter, glamour och blinkande lampor ut 
mot en helt vanlig kontorskorridor. Inte 
lika fascinerande tycker LUM, men 
Anna Pålsson är nöjd.

– För mig som varit sjuksköterska i fle-
ra år är kontorsmiljön spännande, säger 
hon med ett skratt och gör en gest mot 
kopieringsmaskinen som vi just passerar. 

Casino Cosmopol har närmare 350 an-
ställda, men personalavdelningen är liten 
– fem personer inklusive personalchefen, 
varav tre personer hjälper till med att lägga 
schema, ringa in personal och anställa nya. 

i VecKAn HAr AnnA PåLSSOn varit med 
och intervjuat ett tjugotal personer som 
sökt tjänst som dealer. Vid utgallringen 
testas de sökande i huvudräkning. De 
som är snabba nog och samtidigt servi-
ceinriktade har goda chanser att få jobb. 
Men livssituationen är också viktig, me-

nar hon, särskilt som personalomsätt-
ningen är så hög. 

– Ser man att de oregelbundna arbets-
tiderna är svåra att klara för den sökande 
så är det en anledning att välja nån an-
nan, säger Anna Pålsson.

eFTer beSöKeT följer Anna Pålsson med 
till parkeringen utanför kasinot. Hon sä-
ger att hon aldrig ångrat en sekund att 
hon valde att göra den frivilliga praktik-
terminen, trots att hon är 37 år och har 
lång erfarenhet av andra arbeten. När 
hon började på det beteendevetenskapli-
ga kandidatprogrammet för några år se-
dan hade hon siktet inställt på ett jobb 
inom företagshälsovården. Nu ser hon 
många fler tänkbara arbetsplatser.

– Praktiken har verkligen gett nya in-
sikter och erfarenheter, säger hon med 
eftertryck.

TexT: uLRIKA oReDSSoN

foTo: GuNNAR MeNANDeR
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Anna Pålsson praktiserar på 
Casino Cosmopol i  Malmö 

under sin praktiktermin 
på beteendevetenskapliga 

 programmet. 

kasino-
praktikantenten
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Även akademiker måste ut på prak-
tik och lära sig hantverket. 

Det menar beteendevetaren och 
forskaren Ingela Steij Stålbrand, 
som det senaste året lagt mycket 
tid på att fixa praktikplatser och 
berätta för presumtiva arbetsgivare 
vad en beteendevetare är bra på.

Arbetsgivare vet sällan vad en beteende-
vetare gör. Därför har Ingela Steij Stål-
brand arbetat på bred front för att göra 
yrkesgruppen mer känd. Dels genom att 
besöka presumtiva arbetsplatser och be-
rätta om utbildningen, dels genom att 
baka in en praktiktermin i programmet. 

Att en beteendevetare kan platsa på 
många ställen framgår av praktikplatser-

na fortsatt jobb, en av dem som perso-
nalchef.

– Det har blivit allt tydligare att det 
inte går att läsa sig till all kunskap och 
att praktik är ett värdefullt moment även 
på akademiska utbildningar, säger Ingela 
Steij Stålbrand. Mitt huvudbry har varit 
att utforma en praktiktermin som motive-
rar att man får akademiska poäng för den. 

Under PrAKTiKenS GånG har studenter-
na medverkat i nätseminarier med teman 
som alla på ett eller annat vis stöter på i 
arbetslivet – samarbete, integritet, etik, 
resultat och utvärdering. Alla praktikan-
ter har också fått som uppgift att skriva 
en rapport om något som arbetsplatsen 
har behov av att utreda.

När praktikterminen är slut ska rap-
porterna redovisas, inte bara inför per-
sonal från praktikplatsen, kurskamra-
ter och lärare, utan också för inbjudna 
representanter från Svenskt Näringsliv, 
Sydsvenska handelskammaren, arbets-
förmedlingen, fackförbund etc.
 

uLRIKA oReDSSoN

     beteendevetenskapliga   
      programmet
Programmet startade 2010. Tidigare kun-
de man bara läsa beteendevetenskap som 
fristående kurs och få ut examen enbart i 
ett av huvudämnena psykologi, sociologi 
eller pedagogik.

Beteendevetare studerar hur kulturella, 
samhälleliga, sociala och biologiska fakto-
rer interagerar och formar mänskliga be-
teenden.

Till skillnad från exempelvis socionomer 
och psykologer arbetar beteendevetare 
inte huvudsakligen med behandling.

Beteendevetare jobbar inom t.ex. före-
tagshälsovård, personalarbete, utrednings-
arbete, med projektledning inom hälso-
området, arbetsmiljö, utvecklings- och 
utbildningsfrågor, rekrytering, coachning 
och vägledning, men även inom produkt-
utveckling och kommunikation.

na som finns på allt från Socialdeparte-
mentet, biståndsprojekt i Sydafrika, PR-
byrå i New York till skolkontoret i Södra 
Sandby. När Ingela Steij Stålbrand själv 
läste beteendevetenskap för drygt tio år 
sedan hade hon siktet inställt på att bli 
begravningsentreprenör. 

– En som ”kränger” kistor och grav-
stenar skulle definitivt vara behjälpt av en 
examen i beteendevetenskap, säger hon. 
Deras kunder är ju människor i kris som 
dessutom ofta kommer från andra kultu-
rer och religioner

HiTTiLLS är inGeLA STeiJ STåLbrAnd 

mycket nöjd med praktikterminen och 
hon tror att även arbetsgivarna är det: 
tre av 19 praktikanter har blivit erbjud-

Vad är beteendevetare 
egentligen bra för?
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Akademin är van att granska kri-
tiskt och hitta fel. De pedagogiska 
konsulterna Torgny Roxå och Kata-
rina Mårtensson gjorde tvärtom. De 
letade upp goda utbildningsmiljöer 
och ringade in det som var bra.

– Vill man få fart på universitetet mås-
te man också synliggöra det som är bra. 
Det är lite som i fotboll: en duktig coach 
påminner spelarna om vad de är duktiga 
på för att de ska orka jobba med brister-

Goda utbildningsmiljöer präglas av tillit, passionerade lärare som vet vad de vill och 
studenter som känner sig sedda. Men deras goda idéer och erfarenheter sprider sig 
inte automatiskt vidare. och akademiska ledare på högre nivåer känner ofta inte 
ens till dessa ”guldägg”, men vet däremot var problemen finns. Det framgår av en 
ny rapport. LuM har träffat författarna och besökt en av de goda akademiska mikro-
kulturerna – Avdelningen för förpackningslogistik på LTH.

na, säger Torgny Roxå, som till vardags 
arbetar på LTHs pedagogiska enhet Ge-
nombrottet.

Han och kollegan Katarina Mårtens-
son, CED, har studerat fem utbildnings-
miljöer på tre fakulteter – LTH, medicin 
och humaniora-teologi. De har intervju-
at ett femtiotal lärare, studenter, dekaner 
och prefekter. 

Studien, som är en del av universite-
tets utvecklingsprojekt inom utbildning-
en, EQ11, visar att goda utbildningsmil-

jöer har mycket gemensamt. Och detta 
trots skillnader när det gäller resurser, 
ämne och utbildningsnivå. De goda 
kulturerna har ofta utvecklats under en 
längre tid under ganska stabila förhållan-
den. Kulturen sitter i väggarna och till-
iten mellan kolleger och mellan lärare 
och studenter har kunnat växa. 

TiLLiTen är eTT ViKTiGT KänneTecKen 

och behövs för den inre dialogen och ut-
vecklingen. Om man litar på varandra, 
kan man prata fritt och också våga säga 
emot varandra.

Tilliten grundar sig i en gemensam 
vision, och ofta passion, för syftet med 
utbildningen. Alla tror också att de kan 
påverka.

– Lärarna kan säga sånt som att ”Vi 
ska förändra svensk industri”! Eller ”Vi 
ska göra om samhället!”. 

Det finns inte en, utan många oli-
ka undervisningsmetoder i de studera-
de miljöerna. Gemensamt är att man tar 
undervisning på stort allvar och tillsam-
mans tar ansvar för kvaliteten. 

– Om en kollega får dåliga kursutvär-
deringar engagerar det ofta hela gruppen. 
Man stöttar och coachar varandra, delar 
med sig av tips och anteckningar eller gör 
annat för att kollegan ska klara uppgif-
ten bättre, berättar Katarina Mårtensson. 

utbildningens 
göMda guldägg
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Ledarskapet ligger ibland hos en per-
son, ibland delas det av flera kolleger. 
Oavsett modell har de goda miljöerna ett 
aktivt ledarskap som hanterar problem så 
snart de dyker upp.

miLJöernA byGGer Sin KULTUr ock-
så utifrån sin historia. Det kan vara en 
person eller en händelse som varit vikti-
ga för den egna berättelsen. Den starka 
övertygelsen att det man gör är viktigt, 
visar sig också i att miljöerna är aktiva 
och öppna för kontakter och samarbe-
ten utåt. De har stenkoll på sitt fält och 
snappar raskt upp nyheter. Samtidigt är 
de väldigt medvetna i sina val. I universi-
tetsgemensamma projekt, utvärderingar 
etc. tar de tillfället och engagerar sig fullt 
ut i det som är intressant utifrån deras 
egna värderingar och kultur, men låter 
sig inte uppslukas av sådant som de upp-
fattar som mer ovidkommande. 

STUdenTer Känner SiG inVOLVerAde 

och sedda i de här miljöerna. Flera be-
rättar att de egentligen hade tänkt gå vi-
dare och läsa andra ämnen, men blivit så 
väl mottagna och engagerade att de stan-
nat kvar. De får utmaningar att tampas 
med, mycket stöd och gehör för sina syn-
punkter.

– Några studenter berättade för oss 

”Allt gott ledarskap 
handlar om att relatera 
till individer och 
lyssna. Vi har ingen 
tradition för detta inom 
akademin. Vi har för 
dålig koll på systemet, 
på den akademiska 
”kroppen” och på alla 
dess olika kulturer.”

Torgny Roxå

hur svårt det var att välja examensäm-
ne och handledare ”för det var som ett 
smörgåsbord, med bara goda saker”.

”Det här är ju bara helylle och idyll” 
är kommentarer som Katarina Mårtens-
son och Torgny Roxå fått på sin rapport.

– Visst, men själva poängen är ju att 
lyfta fram de goda aspekterna, och det 
är också ett viktigt ledaruppdrag, menar 
rapportförfattarna.

men AV eLVA inTerVJUAde LedAre – 
dekaner, vicedekaner, prefekter, vice-
prefekter och utbildningsnämndsord-
förande – kände bara två till de goda 
utbildningsmiljöerna inom sin egen 
verksamhet! Det saknas uppenbarligen 
ett gemensamt värdesystem för vad som 
är ”bra”.

– De akademiska ledarna ser inte in i 
”klassrummet” – de måste ut och finnas 
i de här miljöerna, säger Katarina Mår-
tensson.

Nu vill de gå vidare och studera mil-
jöer som haft problem, men arbetat för 
att få ordning på dem.

BRITTA CoLLBeRG

FOTnOT: Rapporten ”Understanding strong 
academic microcultures – An exploratory stu-
dy” kan laddas ner från: http://www5.lu.se/
upload/EQ11/ReportAcademicMicrocultures.
pdf eller beställas av författarna.

     Tips!
Till dekaner och prefekter
•		 Försök	lära	känna	grupperna	på	

gräsrotsnivå inom din fakultet/
institution

•		 Försök	se	mönster	utanför	de	
formella ramarna

•		 Skapa	mötesplatser	där	man	
kan prata ”på riktigt” om un-
dervisning och ledarskap (t.ex. 
gemensam morgon- eller efter-
middagsfika på institutionen)

•		 Lyft	fram	det	som	är	bra,	ge	be-
röm, ha tålamod!

•		 Pressa	inte	samma	modell	på	
alla

•		 Våga	rekrytera	den	som	bidrar	
till arbetsklimatet och inte alltid 
den som har flest publikationer

Till lärare
•	 Skaffa	dig	ett	antal	goda	kolle-

ger som du kan lita på och som 
du kan prata undervisning med.

•	 Finns	de	inte	inom	arbetsgrup-
pen, skaffa dig samtalspartners 
utanför gruppen.

t

De pedagogiska konsulterna Katarina 
Mårtensson och Torgny Roxå. 
foto: britta collberg
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Dimman ligger tät runt Designcen-
trum på LTH, men på Avdelningen 
för förpackningslogistik är det ljust 
och fullt med folk denna fredag.

På fjärde våningen presenterar 
ekonomen Christina Lindskog sitt 
arbete på doktorandkursen i kva-
litativ textanalys. Två trappor ner 
beskriver tre studenter sillburkens 
färd från fiskfabriken till återvin-
ningsstationen. 

– Våra masterskurser är tvärvetenskap-
liga – vi har studenter från bland annat 
maskinteknik, technology management, 
livsmedels- och bioteknik. För flera är det 
första gången de arbetar tillsammans 

med studenter från andra utbildnings-
program, förklarar Annika Olsson.

Hon är professor och leder denna av-
delning, en av fem som lyfts fram i rap-
porten om goda utbildningsmiljöer (se 
artikel sidan 26).

Förpackningslogistik tillhör den tvär-
vetenskapliga Institutionen för designve-
tenskaper. Här finns fem disputerade lä-
rare, varav en på Campus Helsingborg. 
Man ger enbart kurser på avancerad nivå, 
tre till fyra per år.

En av de elva doktoranderna är Chris-
tina Lindskog, som driver ett konsultfö-
retag på Ideon, inom verksamhetsut-
veckling, strategi och styrning. Sedan 
ett par år forskar hon också på halvtid 

kring förbättringar och innovation inom 
vården. Varför valde hon som är ekonom 
att doktorera på LTH? 

– Jag har alltid sett mig som prakti-
ker, men efterhand känt ett behov av att 
reflektera och tänka djupare. Här väl-
komnar man samarbete över alla grän-
ser, även näringslivet. Man är nyfiken, 
tar vara på oliktänkande och tycker det 
är självklart att det man forskar om ska 
komma till nytta, säger hon.

deT VAr Under ett öppet seminarium 
2009 som Christina Lindskog kom i 
kontakt med ämnet förpackningslogis-
tik och dess första professor, f.d. LTH-
rektorn Gunilla Jönson. 

Exemplet förpackningslogistik

industrierfarenhet 
lyfter undervisningen
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– Jag fick omedelbar och positiv re-
spons på mina reflektioner fastän jag var 
ny och kom utifrån. Det var avgörande 
för mig. Man är välkomnande inte bara 
i ord, utan också i handling, säger Chris-
tina Lindskog. 

– Gunilla Jönson är avdelningens 
”kulturskapare”, säger också hennes ef-
terträdare Annika Olsson som slår vakt 
om öppenheten. Doktorandkursen som 
pågår när LUM hälsar på är ett exempel. 
Den leds av etnologen Jenny Ingridsdot-
ter från Södertörns högskola.

– Jenny forskar i kulturanalys och var 
följeforskare på oss i ett projekt om inno-
vation. Vi bad henne föreläsa om diskurs-
analys, en analysmetod i forskning, och 
insåg att här fanns mer att hämta. Nu le-
der hon alltså en hel kurs för våra dokto-
rander, berättar Annika Olsson.

Annika Olsson har dessutom just ut-
ökat sin tvärvetenskapliga krets av dokto-
rander med en jurist som arbetat femton 
år inom avfallsbranschen: ”Det blir per-
fekt att få någon som utforskar den sista 
etappen av en förpacknings liv”. Finansie-
ringen ordnas delvis genom den donation, 

som la grunden för professuren och ämnet. 
– Jag är med aktivt och söker externa 

forskningsmedel, så vi kan använda de-
lar av donationen som ”riskkapital”. Det 
är viktigt att kunna ta risker, säger An-
nika Olsson.

medAn dOKTOrAndKUrSen fortsätter på 
fjärde våningen är seminariet två trappor 
ner på väg att avslutas. Nästa vecka när 
studenterna träffas igen blir det i mindre 
grupper – och då blir det kamratlärande, 
man diskuterar och ger varandra feedback.

– Det är en bra kurs, tycker industri-
ella ekonomerna Carin Jacobsson, Lars 
Persson och Björn Henriksson. 

Ungefär sextio procent av tiden går åt 
till att jobba i grupp med projekt och de-
ras eget case är alltså sillburkens logistis-
tiska väg. 

– Man lär sig mycket, men det kan bli 
ganska krävande, eftersom vi läser flera 
kurser parallellt och de flesta har projekt 
och case av det här slaget, säger Carin 
Jacobsson.

De har ännu bara läst fyra veckor och 
inte lärt känna de andra kursarna när-

mare. Men de gillar att läsa här – De-
signcentrum i sig är en enormt mycket 
bättre studiemiljö än övriga LTH-bygg-
nader tycker de. 

– Och så fungerar hemsidan för kur-
sen väldigt bra – allt finns samlat, väl 
strukturerat. Så är det inte överallt, sä-
ger Björn Henriksson.

Det är en fördel att lärarna har stor in-
dustrierfarenhet och kontakter med nä-
ringslivet. Det kommer många gästföre-
läsare utifrån.

– Det kan bli lite tjatigt eftersom de 
ofta tar upp liknande saker. Men de 
kommer från olika branscher och då blir 
ändå intressant, säger Carin Jacobsson.

LärAren HenriK PåLSSOn har fem års 
industrierfarenhet och disputerade på 
LTH 2009. 

– Vi lärare både forskar och undervi-
sar och tar upp mycket forskning i kur-
serna. Och så har vi ett pedagogiskt in-
tresse. Vi diskuterar undervisningsfrågor 
och tar dem på allvar, säger han.

TexT: BRITTA CoLLBeRG

foTo: GuNNAR MeNANDeR

Fr. v. professor Annika Olsson, studenterna Carin Jacobsson, Lars Persson och 
Björn Henriksson, läraren Henrik Pålsson, doktoranden Christina Lindskog, 
Ovan: Studenterna på masterkursen i förpackningslogistik kommer inte bara 
från olika delar av LTH utan också av världen.
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Anders Axelsson, 
rektor, LTH.
– Undervisning har 
högre status på LTH 
än på många andra 
håll inom universite-
tet eftersom vårt ut-
bildningsuppdrag är 
så stort och för att 
professionsutbildningar som civilingenjörs-
utbildningen ställer speciella krav på hel-
heten.

–  Jag har själv bra koll på de goda miljö-
erna. Det tog lite tid, men vår pedagogis-
ka akademi är nu inarbetad och respek-
terad. Vår pedagogiska utvecklingsenhet 
Genombrottet har varit igång i över tio år 
och de bjuds in att berätta om hur vi job-
bar till konferenser både i Sverige och runt 
om i världen.

– Ändå kan det vara svårt att hävda 
undervisningens status i jämförelse med 
forskningen som har helt andra ekono-
miska muskler. Jag tror på att höja statu-
sen genom att uppmuntra vetenskaplig 
utveckling av pedagogisk kompetens. Vi 
startar nu ”Engineering Education” som 
innebär att högskolepedagogik och didak-
tik blir ett forskningsämne. Vi uppmuntrar 
våra lärare att skriva pedagogiska papers 
och delta i konferenser. Den som merite-
rar sig genom undervisning får löneförhöj-
ning och även institutionen får ett påslag. 
Att bli ETC:are som vi kallar det – Excellent 
Teaching Practitioner – kan jämföras med 
docentkompetens inom forskningen.

Bengt Jeppsson, 
vicedekan med 
ansvar för utbild-
ningsfrågor,
Medicinska 
fakulteten:
– Jag känner till våra 
starka utbildnings-
miljöer främst ge-
nom våra programdirektörer och vår ut-
bildningsnämnd. Vår fakultet betonar att 
undervisning är en naturlig del av den aka-
demiska yrkesrollen. Och vi backar upp 
det med en pedagogisk enhet – MedCul 
– och pedagogiska frukostseminarier. Vi 
har tillsammans med region Skåne avsatt 
två miljoner kronor per år till pedagogisk 
forskning. Vi uppmuntrar pedagogiskt ny-
tänkande, t.ex. arbetar blivande läkare, 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjuk-
gymnaster i team under realistiska förhål-
landen. De driver avdelningar och sköter 
mottagningar med handledning. Detta 
är igång i Malmö och kommer i Lund och 
Helsingborg.

– Men trots ett starkt engagemang för 
utbildningen hamnar den ändå i skuggan 
av forskningen. Våra forskare drar in allt 
mer externa medel, medan anslagen till 
utbildning ligger ganska stilla. För att verk-
ligen lyfta måste alla lärare få pedagogisk 
fortbildning. Det är inte så lätt eftersom 
många är verksamma inom vården. Det är 
en kvalitet, men det innebär samtidigt att 
resurserna och tiden är begränsad. 

eva Wiberg, 
prodekan för 
Humaniora och 
teologi, och från 
årsskiftet vice-
rektor Lu, med 
ansvar för utbild-
ningsfrågor:
– Vi inom HT har 
haft två internat inom ramen för EQ11 – 
det var ett sätt för oss i fakultetsledningen 
att fånga upp det som pågår. Annat som 
främjar utbytet är vår pedagogiska utveck-
lingsgrupps inspirationsdagar och institu-
tionernas pedagogiska seminarier m.m.

– Fakultetsledningen och särskilt grund-
utbildningsnämnden har relativt bra koll 
på de goda mikromiljöerna, men vi skulle 
gärna vilja veta mer om vad som faktiskt 
görs ute i föreläsningssalarna. Jag tror att 
lärare och forskare gärna vill visa upp sig 
mer. HT-dagarna är sådana tillfällen, men 
det vore önskvärt med fler mötespunkter.

– Genom de goda insatser som görs 
inom HT när man arbetar i team kan vi av-
lasta varandra och byta erfarenheter. Ut-
vecklingskonferenser och pedagogiska pa-
pers är också bra – en del av våra lärare är 
mycket aktiva här – men behöver spridas 
mer i t.ex. internationella tidskrifter. Sam-
tidigt bör forskning om utbildning och lä-
rande värderas utifrån sina egna förutsätt-
ningar. Vi behöver fortbildningsseminarier 
med praktiska övningar och behöver fun-
dera mer över ledarskap. Jag ser fram 
emot att arbeta med de här frågorna i den 
nya universitetsgemensamma utbildnings-
nämnden.

Hur kan erfarenheterna från de goda utbildningskulturerna spridas och inspirera 
andra inom universitetet? LuM frågade tre dekaner, som bland annat föreslår fler 
mötesplatser och ökad status för undervisning genom att det pedagogiska arbetet 
blir mer vetenskapligt grundat.

 

Hur kan de goda utbildningsmiljöerna 
inspirera resten av universitetet?

utbildningens göMda guldägg
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Se men inte röra. utrustning för 
3D-scanning är oftast öronmärkt 
för ett fåtal forskare. Studenter kan 
möjligen få en visning av hur den 
fungerar. 

Men i Lund får studenter i digital 
arkeologi lära sig att själva göra 
3D-modeller av föremål och platser. 
Denna spetskompetens är en stor 
fördel när de ger sig ut på en tuff 
arbetsmarknad.

Konkurrensen om attraktiva jobb är sten-
hård för arkeologer, och för arkeologistu-
denter är det mycket svårt att skaffa sig 
tillräcklig gräverfarenhet. Men kursen i 
digital arkeologi ger studenterna något 
som är eftertraktat vid utgrävningar och 

på museer världen över. De lär sig 3D-
scanning. Alla museer har föremål eller 
platser som de vill ska för evigas i 3D för 
att skapa upplevelser som mättar suget 
efter historia som känns levande, väcker 
känslor och får besökarna att uppleva en 
annan tid. Forskare vill använda 3D för 
att det ger större exakthet och helt nya 
möjligheter att bearbeta information. Ett 
exempel är att man kan sammanfoga de-
lar, till exempel av ett skelett och se hur 
det såg ut när det fortfarande var helt.

– För studenterna i digital arkeolo-
gi är det här ett guldläge eftersom de är 
bland de första med den här kunskapen, 
och det ökar deras chanser att få jobb, 
säger Nicoló Dell’Unto, biträdande lek-
tor i arkeologi och lärare på kursen.

Han träffar två av sina studenter i 
Domkyrkan för att prata om olika sätt 
att skapa digitala resor i tiden. När Fred-
rik Hansson och Fredric Wirbrand skul-
le välja idé till sitt projekt, valde de att 
göra en film om Lunds domkyrka och 
hur den har ändrats av olika byggherrar. 
I filmen plockas tinnar och torn av och på 
som legobitar. Nästan tusen års byggan-
de hinns med under en och en halv mi-
nut. Filmen kommer att visas på det nya 
besökscentret vid Domkyrkan (se även 
länk från www.lu.se/lum).

– Domkyrkans torn har till exempel 
bara sett ut som de gör i 140 år, det vet 
inte alla, säger Fredrik Hansson.

De kunde inget om 3D-scanning när 
de satte igång, men en hel del om Dom-

3d-koMpetens 
nytt konkurrensmedel för lundaarkeologer

t

Läraren Nicoló 
Dell’Unto med 
studenterna Fre-
dric Wirbrand 
och Fredrik Hans-
son, som har 
gjort en film om 
hur Lunds dom-
kyrka har skiftat 
utseende under 
årens lopp. foto: 
jenny loftrup
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kyrkan. Andra studenter på kursen har 
rekonstruerat ett långhus i Uppåkra, 
och ytterligare några har scannat före-
mål från utgrävningen vid Saluhallen i 
Lund för Kulturens räkning.

LUFTen i dOmKyrKAn är varm och luk-
tar tända stearinljus, och framme vid al-
taret ordnar några män inför ett bröllop. 
Precis som för nästan tusen år sen – el-
ler kanske såg det helt annorlunda ut då? 
Det vill Nicoló Dell’Unto att besökar-
na ska kunna ta reda på med hjälp av ett 
klick på en lånad iPad.

– Tänk dig att du står precis här och 
tittar på de här vita bågarna och orna-
menten, och på din iPad kan du se hur 
det såg ut när de var målade i många oli-
ka färger. Vi kan inte bara rekonstruera 
kyrkan, utan också människor som rör 
sig inuti så besökaren får en bild av livet 
för till exempel trehundra år sedan och 
för åttahundra år sedan.

Nicoló Dell’Unto menar att teknolo-
gin är lätt att lära sig, det som är viktiga-
re och svårare är analysen. Han är med 
i den tvärvetenskapliga forskargruppen 
Digital Heritage Forum, där Humanist-
labbet är en viktig aktör. De samarbetar 
med både offentliga och privata aktörer 
runt hur man kan skapa tidsresor med 
hjälp av digitala medier.

Det finns forskare som har berörings-

ångest inför upplevelseindustrin, men 
Nicoló Dell’Unto menar att forskarna 
istället bör samarbeta med temaparker 
och liknande.

– Om arkeologer och andra forskare 
lämnar över visualiseringen till dem som 
bara har det tekniska kunnandet blir det 
ofta kommunikationsproblem. Och den 
digitala världen blir osann, med en mas-
sa saker som inte stämmer. Det är då det 
blir disneyfiering.

ATT LåTA STUdenTernA lära sig 3D hand-
lar inte bara om att lära dem vad de be-
höver för att de ska bli mer attraktiva för 
arbetsgivare.

– Studenternas tankar är mer elastis-
ka när det gäller att komma på sätt att 
använda ny teknik, de kommer på andra 
idéer än vad vi som inte är med i den di-
gitala generationen gör.

Till sommaren har alla studenter som 

t läst digital arkeologi blivit tillfrågade om 
de vill följa med och arbeta på en utgräv-
ning i Catalhöyuk, en unik bosättning 
från yngre stenåldern som upptäcktes 
på 60-talet i Turkiet. Förutom att gräva 
ska de också dokumentera utgrävning-
arnas utveckling i 3D varje dag. I Lund 
har man börjat samla 3D-modeller från 
olika utgrävningar med målet att skapa 
ett bibliotek. Nicoló Dell’Unto menar 
att det kommer att innebära en revolu-
tion för undervisningen, studenter kom-
mer kunna ta på sig 3D-glasögon och gå 
in ett rum som är en exakt modell av till 
exempel ett rum i Pompeji. 

– Jag tror vi blir först med att låta våra 
studenter gå runt på olika utgrävnings-
platser i virtual reality. Det kan aldrig 
ersätta gräverfarenhet på plats, men det 
kommer att bli ett otroligt komplement 
och det är inte framtiden. Det är nu. 

JeNNY LofTRuP

Arkeologistudenternas film visar hur Domkyrkan har bytt utseende genom åren. Ovan 
ett kopparstick från 1782 efter en målning av Elias Martin. I slutet av 1800-talet fick 
Domkyrkan sitt nuvarande utseende. Fotot till höger är från ca 1900. foto: carl curman

     digital Heritage Forum
Forskargruppen Digital Heritage Forum fördjupar sig i hur digitala medier kan hjälpa 
oss att göra tidsresor. Gruppen består av medarbetare från Institutionen för arkeo-
logi och antikens historia, Humanistlaboratoriet, Institutionen för designvetenska-
per, Virtual reality-laboratoriet och Konstnärliga fakulteten. Projektet har bland an-
nat skapat en plattform för forskare, kommunikatörer av kulturarv och småföretag 
inom branschen digitala medier. Projektsamarbeten som är på gång rör så skilda 
objekt som Dalby kyrka och kloster, Lunds domkyrka, Pompeji i Italien, hällristningar 
och virtuella kroppar i rörelse och “Malmö 1692” – en virtuell värld. 

t
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Hur når man ut med sin forskning och vad 
menar vi egentligen med att nå ut?”, ”Jag 
håller på med grundforskning, det är nog 
ändå inte någon som fattar hur intres-

sant det är…”, ”Jag undviker att prata med journalis-
ter för man blir ändå bara felciterad.” ”Nu räcker det 
inte med att vara bra på att forska, jag måste dessutom 
kunna berätta för andra vad jag håller på med.”

Känns citaten igen? Kanske har du själv sagt något 
som ovan, kanske har du hört någon annan uttala sig 
så. Dagens behov av forskningsbaserade beslut för att 
förbättra tillståndet i Östersjön fick den starka forsk-
ningsmiljön ”Hantering av multipla stressfaktorer i 
Östersjön” vid Lunds universitet att, i samarbete med 
Havsmiljöinstitutet, anordna en workshop i ledarskap 
och kommunikation. 

Tanken var att vi forskare inte får bli isolerade från 
omvärlden och att vi genom att kunna tala med vem 
som helst om vår forskning förbättrar möjligheterna 
att öka det allmänna medvetandet i en fråga. Vi måste 
bli tydligare.

Vi VAr eTT TJUGOTAL FOrSKAre från Sverige, Dan-
mark, Finland och Nederländerna, med Östersjön som 
gemensam nämnare, som tränades i hur man når ut 
med sin forskning. Utbildare var COMPASS (Com-
munication Partnership for Science and the Sea) som 
genomför samma träning inom ramen för det prestige-
fulla Aldo Leopold Leadership program i USA. 

Under veckan intervjuades vi i olika situationer av 
en svensk vetenskapsjournalist och journalister som 
jobbar för bland annat Nature och för nationell radio 
i USA. Mycket av förberedelsetiden lades på ett verk-
tyg som kallas ”message box”, en sammanställning av: 
Vad handlar det här om? Vilket är problemet? Varför 
är det här intressant? Vad är lösningen på problemet? 
Vilka fördelar finns det med det här resultatet? Genom 
att tänka igenom alla dessa delar, och gärna fundera på 
analogier eller lämpliga metaforer, innan en intervju – 

”Vi forskare får inte bli isolerade från omvärlden, och genom att vi kan tala med 
vem som helst om vår forskning förbättrar vi möjligheten att öka det allmänna 
medvetandet i frågor som vi forskar om”. 

Det var utgångspunkten för den workshop som Johanna Stadmark, forskare i 
kvartärgeologi berättar om.

Vi forskare måste bli tydligare 
med vad vi gör!

är det enklare att få fram det man vill få fram. Många 
fick en aha-upplevelse. ”Jag har nog inte varit tillräck-
ligt tydlig med vad som är mitt huvudbudskap tidiga-
re.” Ett annat tips från journalisterna var att de vill be-
rätta historier, och om vi som forskare inte kan ge dem 
en historia får de själva bygga en och det är i den situa-
tionen många forskare känner sig felciterade.

En reflektion från veckan var att det ofta är ens 
egna kollegor som man är orolig för då man uttalar 
sig i media. 
Vad ska de 
tycka om 
att jag ut-
talar mig i 
något som 
inte är mitt 
specialom-
råde? Från 
journalis-
tens syn-
vinkel spe-
lar det inte 
någon roll ifall man är den allra bästa på området, t. 
ex. övergödning i Östersjön, så länge som man kan 
förklara på ett sätt så att läsarna eller lyssnarna förstår. 

VecKAn AVSLUTAdeS med en snabb inblick i så kalla-
de nya medier. Hur kan vi som forskare använda sociala 
medier? Vad ska man tänka på? Hur gör man när man 
twittrar? Är Facebook ett bra sätt att sprida information 
om forskning? Ett par timmars snabbkurs gjorde susen. 

 En workshop av detta slag är något vi som deltog 
verkligen kan rekommendera andra forskare oavsett 
forskningsområde! Kontakta oss gärna för mer infor-
mation.

JoHANNA STADMARK

KVArTÄrGEOLOG,

 InGÅr I DEn STArKA FOrSKnInGSMILJÖn 

”HAnTErInG AV MULTIPLA STrESSFAKTOrEr I ÖSTErSJÖn”

”ett annat tips från journalisterna 
var att de vill berätta historier, och 
om vi som forskare inte kan ge 
dem en historia får de själva bygga 
en och det är i den situationen 
många forskare känner sig 
felciterade.”

g
ä

s
t

k
r

ö
n

ik
a

n



34                          LUM nr 9 | 2011

Samarbete förenklas
med studieplan på webben
FOrSKArUTbiLdninG. ett nytt 
webbaserat planeringsverktyg har 
tagits fram för doktorander inom 
humaniora och teologi. Verktyget 
ska förhoppningsvis förenkla och 
förtydliga samarbetet mellan hand-
ledare och doktorand.

Syftet är att förenkla plane-
ringen av doktorandernas studier, 
att göra planeringsarbetet mera 
dynamiskt och kontakten mellan 
handledarna, prefekt och prodekan 
smidigare.

 – Tidigare har arbetet med de individu-
ella studieplanerna ofta setts som ”onö-
digt och pliktfyllt pappersarbete” som 
man skrev och sedan glömde bort, be-
rättar Fredrik Lindström, prodekanus 

på Området för humaniora och teolo-
gi, och även ordförande i HT:s forskar-
utbildningsnämnd, som initierat arbetet. 

– Den gamla studieplanen uppdate-
ras och skrivs ut för arkivering en gång 
per år. Den nya elektroniska individuella 
studieplanen, som HT-området nu tagit 
fram, är utformad på ett sätt som gör det 
möjligt för doktoranden och handleda-
ren att kontinuerligt hålla dokumentet 
aktuellt och för att förbereda den årliga 
uppdateringen. Den individuella studie-
planen kan också användas som en lö-
pande uppdaterad loggbok, till exempel 
för handledningstillfällen eller minnes-
listor. Tjänsten är webbaserad för att un-
derlätta kontakt då inblandade parter be-
finner sig på annan ort.

Enligt Fredrik Lindström har man 

länge talat om att skapa en universitets-
gemensam LU-plattform för doktoran-
dernas studieplanering. Men när ing-
enting hände så tog man saken i egna 
händer. En arbetsgrupp av handledare, 
doktorander och andra tillsattes, varpå 
HT-områdets systemadministratör Jo-
han Dahl arbetade fram verktyget. Hös-
tens 30-tal nya doktorander har nu till-
sammans med sina handledare börjat 
arbeta med plattformen, och är hittills 
nöjda. 

– Om ett år ska vi utvärdera tjänsten, 
men hittills är vi stolta över vad vi åstad-
kommit, säger Fredrik Lindström. An-
dra fakulteter är välkomna att använda 
och anpassa vår studieplan, vi delar gär-
na med oss.

LISA BLoMqVIST

NYTT SÖKSYSTEM PÅ LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK!
Den 15 december kommer biblioteken att få ett nytt söksystem, Summon. Det 
nuvarande systemet LibHub kommer att vara tillgängligt t.o.m. den 31 december.

Har du resurser sparade i LibHubs “My collection” bör du så snart som  
möjligt överföra dem till ett referenshanteringssystem. Mer information  
och manualer hittar du på www.lub.lu.se
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17 deceMber

nobelpristagaren 
i kemi gästar Lund
Årets nobelpristagare i kemi, Dan 
Shechtman, kommer till Lund, 17 de-
cember. Han håller en föreläsning kl 
15.00 på Kemicentrum, i sal G. Innan 
föreläsningen gör han ett kort besök 
inom den del av Kemiska institutio-
nen där det bedrivs liknande forsk-
ning som den som har belönats med 
årets nobelpris.

2 februari 

öppet symposium 
om ultraljud
Ultraljudsundersökningar är idag oumbärliga 
för diagnosen av många olika sjukdomar. Pi-
onjärerna inom tekniken var två lundaforska-
re, läkaren Inge Edler och fysikern Hellmuth 
Herz, som fick det prestigefyllda Laskerpriset 
för sina insatser.

Fysiografiska Sällskapet ordnar den 2 fe-
bruari ett symposium till minne av Edlers och 
Herz’ pionjärarbete. Symposiet består av kor-
ta föredrag och demonstrationer av hur ultra-
ljud används inom medicinsk diagnostik. Sym-
posiet, som äger rum i universitetssjukhusets 
aula i Lund, är gratis och öppet för alla.

SHOwTime. Fysik- och lasershowen vid Lunds universitet fick det hedersamma uppdra-
get att bidra till underhållningen vid Oslo universitets 200-årsjubileum. All utrustning och 
showartisterna från Fysiska institutionen i Lund var på plats i Oslo i mitten av november.

– Det var en jättesuccé för oss med tre överfulla föreställningar, totalt cirka 2.000 
åskådare, och fler personer i kö än vad som kom in, mellan 3.000 och 4.000, säger en 
nöjd Johan Zetterberg på Fysiska institutionen.

Lärjunge på vift
Linnés lärjunge Daniel rolander skicka-
des år 1754 till Surinam för att samla in 
växter och djur. resan höll på att kos-
ta honom livet, men blev vetenskapligt 
lyckad och resulterade i en tjock rese-
dagbok på latin. Delar av denna har nu 
översatts av professor Arne Jönsson, och 
rolanders liv beskrivs av James  Dobreff, 
också latinare vid LU. nytagna foton 
av Helene Schmitz illustrerar boken ur 
regnskogens skugga (Max Ström). 

Snart viktigast 
i världen?
Kina kommer snart att vara världens 
mest inflytelserika stormakt, menar eko-
nomiprofessorn Klas Eklund i boken 
Kina. Den nygamla supermakten 
(SnS). Han berättar om landets historia 
och den snabba utvecklingen på sena-
re år, och om hur Kina försöker hante-
ra sina politiska, sociala och miljömässi-
ga problem.

Fenomenet 
Gustav mahler
Tonsättaren Gustav Mahlers musik väck-
te starka känslor hos hans samtid – allt 
från hänförelse till avsky. En föredrags- 
och konsertserie anordnades i Lund i vå-
ras med anledning av 100-årsjubileet av 
Mahlers död. Materialet har nu samlats 
i antologin Min tid ska komma (Sekel), 
sammanställd av musikvetarna Ursu-
la Geisler och Henrik rosengren med bi-
drag från andra LU-forskare.

Konstnärlig anatomi
En medicinare, en författare och en 
konstnär har samarbetat kring verket 
en annorlunda resa i vårt inre (Ana-
tomy Bible). Boken berättar i text och 
bilder om människans inre, och varvar 
medicinska fakta med poetiska ordlekar 
och anekdoter. Medicinaren är professor 
emer. i kirurgi Ingemar Ihse, som samar-
betat med författaren Bo Bjelvehammar 
och konstnären Bo Veisland.

boken

Fysik- och lasershow 
firade 200-åring i Oslo

Fysikshow på populär Oslo-turné. foto: stina ausmeel
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på gånginsändare

SKriV TiLL LUm! e-post: LuM@rektor.lu.se 

Adress: LuM, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund. Internpost: Hämtställe 31. 

t

mOderniSerinG. Zoologhuset i Lund 
håller på att omformas! När jag tog dit 
kollegor, rekryterade från andra delar av 
landet och som under sina lundensiska 
år arbetat bara några hundra meter från 
Zoologiska institution utbrast de förvå-
nat: Har vi verkligen något så impone-
rande att visa upp i Lund? Utländska stu-
denter kunde nicka och kommentera vid 
anblicken av sjöko skelettet: Ja. Universi-
tet är ju väldigt gammalt.

Zoologhuset har skötts av Akademis-
ka hus. De har inget uppdrag att bevara 
värdefulla akademiska miljöer för fram-
tiden. Statens Fastighetsverk ska vårda 
Q-märkta hus, men vem har ansvaret 
att bevara ännu existerande värdefulla 
universitetsmiljöer för framtiden? Det 
kan gälla föreläsningssalar, laboratori-
er och museala undervisningssamling-
ar. Har LU gjort någon inventering av 
värdefulla akademiska miljöer? När SVT 
på 1980-talet skulle spela in en TV-se-
rie, sökte man en föreläsningssal på ett 
universitet, som förblivit intakt sedan 
1930-talet. Man hittade endast en sådan 
i hela landet. Även den är borta nu! 

i ämneT mUSeOLOGi vid LU ingår främst 
hur man katalogiserar och bevarar före-
mål. Vid andra universitet har man även 
undervisning i byggnadshantverk och i 
hur man bevarar hela miljöer för vettig 
framtida användning. LU borde införa 
sådan utbildning! 

Även om man ”tvångsförflyttar” hu-
manister till Zoologen kunde man ”kaps-
la in” museet och stora föreläsningssalen, 

när huset moderniseras. Att bevara mu-
seet skulle knappast göra ett märkbart 
intrång på universitets totala lokalyta. 
Fortfarande kunde man då visa vad man 
under ett sekel demonstrerat för univer-
sitetsstuderande, men också för hundra-
tusentals skolelever, som ”otäcka” djur-
foster i sprit, vackra fjärilar, skelett av 
utdöda arter m.m. Objekt som blivit till 
präglingsbilder för generationer. Att fort-
farande visa Sveriges fåglar tredimensio-
nellt borde engagerat ornitologer.

LUndS KOmmUn sökte bli europeisk kul-
turhuvudstad utan att ha en stadsteater 
med fast ensemble, ett konserthus, en 
opera, ett stadsmuseum, ett konstmu-
seum (förutom Skissernas museum som 
ingår i ”tionde universitetsområdet” lik-
som Botan). Kommunens elever och 
stadens turister kunde länge tillgodo-
göra sig zoologmuseet utan att kommu-
nen bidragit ekonomiskt till en av Lunds 
verkliga turistattraktioner. De finns inte 
alltför många vid sidan av Domkyrkan 
och Kulturen. 

crAFOOrdSTiFTeLSen AnSLOG två mil-
joner för att rädda spektakulära delar av 
zoologiska museets samlingar från pack-
as ned i ett förråd på Gastelyckan. Men 
vart tar den unika miljön vägen, som är 
från första världskriget? Man kan frestas 
att jämföra förslaget till ny visningsmiljö 
för samlingen med att ge en älskad kvin-
na en gåva utan att slå in den i en present-
förpackning.

PeR-ANDeRS MåRDH

Viktigt att bevara 
akademiska miljöer!

16 december Öppna fem-år- före-
föreläsningar. Se sid 40 i detta LUM och 
www.lu.se/350 

16 december Lunchkonsert. folk-
musik i Luciatid. Konsert med Musik-
högskolans folkmusiker. Fri entré. Kl 12.15 
i Kapellsalen, Palaestra et Odeum, Lund.

17 december examenskonsert: ola 
Råbius Magnusson, piano. Verk av Mo-
zart, Beethoven och Liszt. Kl 15.00 ro-
senbergsalen, Ystadvägen 25, Malmö.

17 december Nobelpristagare till 
Lunds universitet. Årets nobelpristaga-
re i kemi, professor Shechtman, kommer 
att föreläsa på Kemicentrum. Kl 15.00 på 
Kemicentrum, sal G, Lund. För mer infor-
mation, www.kc.lu.se

19 december Docentföreläsning i 
medicinsk strålningsfysik av Bo-An-
ders Jönsson. Populärvetenskapligt hål-
len föreläsning med titeln ”Hur farlig är 
joniserande strålning i låga doser?”. 
Kl 10.00 i föreläsningssalen på Onkolo-
giska kliniken, Skånes Universitetssjuk-
hus, Lund.

20 december Lunchkonsert på Pu-
fendorfinstitutet. Välkomna till den 
tredje av höstens lunchkonserter på Pu-
fendorfinstitutet. Denna gång framför 
Carrtetten Griegs kvartett nr 1 i G-moll, 
Opus 27. Alla är välkomna men de fyrtio 
första är de som får plats. Konserten är 
gratis men lunchmackan tar ni med själva. 
Kl 12.00–13.00  i Pufendorfinstitutet, Bi-
skopsgatan 3, Lund.

23 JAnUAri  Seminarium för fors-
karhandledare. ”Kreativt och kritiskt 
tänkande i forskarutbildningen”. 
Medverkande: Fil Dr Eva Brodin. För an-
mälan och information, se www5.lu.se/
o.o.i.s/3604

24 JAnUAri  Scandinavian day – en 
branschdag om IT & Turism med ex-
perter och goda exempel. Institutionen 
för Service Management vid Lunds univer-
sitet, Campus Helsingborg, vill bjuda dig 
och din verksamhet till en spännande kon-
ferens om framtidens turism. Arrangörer: 
Lunds universitet, Campus Helsingborg till-
sammans med Mittuniversitetet och Ifitt. 
Information och program, se www.ifitt.
org/congresses/website/enter2012/
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disputationer

16 deceMber 
Andreas Nordlander i religionsfilosofi: 
”Figuring flesh in creation: Merleau-ponty in 
conversation with philosophical theology”. Kl 
10.15 i sal 118, Centrum för teologi och religi-
onsvetenskap, Lund. 

eva Nilsson Nylander i bok- och bib-
liotekshistoria: ”The mild boredom of or-
der: A study in the history of the manuscript 
collection of Queen Christina of Sweden”. Kl 
10.15 i sal 201, Institutionen för kulturveten-
skaper, Lund. 

Anna Rosengren i historia: ”Åldrandet 
och språket. En språkhistorisk analys av hög 
ålder och åldrande i Sverige cirka 1875–1975”. 
Kl 10.00 i sal MB416, Södertörns högskola, 
Huddinge. 

Asilah Ahmad Tajudin i elektrisk mät-
teknik: ”Biomarker detection via lab-on-
a-chip integrated immunoaffinity approach 
for fluorescence and mass spectrometry rea-
dout”. Kl 9.00 i hörsal E:1406, E-huset, Ole 
römers väg, Lund. 

Kajsa Landgren i vårdvetenskap med 
inriktning omvårdnad: ”Infants with colic. 
Patients´ experiences in short and long per-
spektives and the effect of acupuncture treat-
ment on crying, feeding, stooling and sleep”. 
Kl 13.00 i SSSH-salen, Health Sciences Center, 
Baravägen 5, Lund. 

Abolghasem Danesh i bioteknik: ”Pro-
dection, purification and characterization of 
antibacterial biomolecules from an alkaliphilic 
bacillus”. Kl 10.30 i hörsal K:C, Kemicentrum, 
Getingevägen 60, Lund. 

Jacob Weisdorf i ekonomisk historia: 
”Malthusian progress”. Kl 10.15 i EC3:211, 
Holger Crafoords Ekonomicentrum, Lund. 

erik Alerstam i fysik: ”Optical spectros-
copy of turbid media: Time-domain measure-
ments and accelerated Monte Carlo model-

ling”. Kl 10.15 i sal B, Fysicum, Lund. 
erik Larsson i medicinsk strålningsfy-

sik: ”realistic tissue dosimetry models using 
Monte Carlo simulations – Applications for ra-
dionuclide therapies”. Kl 13.00 i föreläsnings-
sal 1, Skånes universitetssjukhus, Lund. 

elin ekström i laboratoriemedicin med 
inriktning experimentell patologi: ”Wnt5a 
signaling in Malignant Melanoma”. Kl 13.00 
i aulan, CrC, ing 72, Skånes universitetssjuk-
hus, Malmö. 

eva Morsing i klinisk medicin med in-
riktning pediatrik: ”Development in children 
born very preterm after intrauterine growth 
restriction with abnormal blood flow”. Kl 
09.15 i föreläsningssalen, Kvinnokliniken, plan 
3, Skånes universitetssjukhus, Lund.

20 deceMber 
James Wood i biomedicin med inriktning 
neurologi: ”Integration and function of new 
neurons generated from fibroblasts and adult 
neural stem cells in the pathological brain”. Kl 
9.00 Segerfalksalen, Wallenberg neurocen-
trum, Lund. 

21 deceMber 
Alexander Maurits i kyrkohistoria: ”Den 
vackra och erkända patriarchalismen. Den lun-
densiska högkyrklighetens präst- och manside-
al”. Kl 10.15 i sal 118, Centrum för teologi och 
religionsvetenskap, Lund. 

Disputationer som ägt rum:
elisabeth Wittström i klinisk medicin med 
inriktning oftalmologi: ”Electrophysiolo-
gy, optical coherence tomography and mole-
cular genetic analysis in patients with glauco-
ma and/or best vitelliform macular dystrophy 
as part of clinical care”. 

Charlotte Larsson i folkhälsoveten-
skap: ”Common risk factors associated with 
acute myocardial infarction: Population-based 
studies with a focus on gender differences”. 

Darbaz Awla i klinisk medicin med in-
riktning experimentell kirurgi: ”Signaling 
and adhesive mechanisms in acute pancrea-
titis”. 

Marie Gisselsson Solén i öron-, näs- 
och halssjukdomar: ”recurrent acute oti-
tis media – aetiology, diagnostics and preven-
tion”. 

faming Wang i arbetsmiljöteknik: ”Clo-
thing evaporative resistance: Its measurements 
and application in prediction of heat strain”.

fethi Bouksila i teknisk vattenresurslä-
ra: ”Sustainability of irrigated agriculture under 
salinity pressure – a study in semiarid Tunisia”. 

fredrik Lindqvist i signalbehandling: 
”Estimation and detection of transmission line 
characteristics in the copper access network”. 

Christina fuentes i tjänstevetenskap: 
”Green retailing – A socio-material analysis”. 

Peter Håkansson i ekonomisk historia: 
”Ungdomsarbetslösheten – om övergångs-
regimer, institutionell förändring och socialt 
kapital”. 

Amanda Tan-Sonnerfeldt i handelsrätt: 
”The development and use of standards by 
non-state actors: A study of the dynamics of 
regulating sustainability assurance”. 

Jessica Petersson i laboratoriemedicin 
med inriktning experimentell hematologi: 
”On the function of the interferon-inducible 
p53 target gene TrIM22”. 

Aree omer Abdulla i klinisk medi-
cin med inriktning experimentell kirurgi: 
”role of platelets and neutrophils in regulation 
trypsinogen activation and tissue damage in 
acute pancreatitis”. 

elisabeth Mangrio i folkhälsoveten-
skap med inriktning socialmedicin: ”Epi-
demiological studies of sociodemographic fac-
tors, early life factors, health, and medical care 
consumption among small children”. 

Mabel Hungwe i kulturgeografi: ”In 
search of `Community`in Zimbabwe´s fast track 
resettlement area of Mazowe district”. 

olof ekman i brandteknik: ”Perceptions t
Upptäck Backagården!

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

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

Stenskogen 735, 243 91 Höör, tel 0413-746 00, info@backagarden.se 

L U N D S  I N T E R N A T I O N E L L A

AF-BORGEN • LUND
LÖRDAG 21 JANUARI KL 17.30-01
ALL INFO PÅ  WWW.JAZZPARTY. SE
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– vi gör din vardag enklare –

PARKERINGSKONTORET
önskar God Jul!

Parkera fel oc
Välkommen till Parkeringshuset GRANATHEN där det 
alltid finns lediga p-platser!

Lätt att parkera och det finns personhissar med 
automatiskt dörröppning. En smart parkering både 
vinter och sommartid!

•	 Försäljning	av	p-dekal	inför	vårterminen	påbörjas:		
2012-01-09.	Kl.08.00	

•	 Besök	vår	hemsida	http://www.se.lu.se/parkering	

•	 Ni	är	alltid	välkomna	att	kontakta	oss	på	tel:		
046-222	70	96

LU SERVICE tackar för ett gott  
samarbete under 2011 och önskar 
en riktigt God Jul och Gott Nytt År
TRYCKERI • POST • LOKALVÅRD • BOSTÄDER • VAKTMÄSTERI • 
PARKERING • VERKSTAD • RECEPTION  |  LUNDS UNIVERSITET
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hänt!

tjänster

of trust and national perspectives in multina-
tional crisis management: An examination 
of the European union military strategic level”. 

Ingela Pålsson Skarin i byggande och 
arkitektur: ”A finance model for the built cul-
tural heritage”. 

Martin Andersson i värmeöverföring: 
”Solid oxide fuel cell modeling at the cell sca-
le – focusing on species, heat, charge and mo-
mentum transport as well as the reaction kine-
tics and effects”. 

Yasmeen Taleb odbeidat i byggnads-
mekanik: ”Structural retrofitting of concrete 
beams using FrP – debonding issues”. 

Marwa Dabaieh i byggande och arki-

Doktorand i miljövetenskap i klimatsce-
narier för vattenresurser och ekosystem-
funktion i sjöar. ref nr nPA 2011/697, ans 29 
december. Info 046-2224169.

Doktorand i geobiosfärsvetenskap 
inom integrerad terrester-akvatisk 
biogeo kemi. ref nr nPA 2011/699, ans 20 ja-
nuari. Info 046-2229579.

medALJ i. Professor em. i klinisk kemi 
Johan Stenflo har fått Kungliga Fysio-
grafiska Sällskapets minnesmedalj i guld 
för sina banbrytande arbeten om blodets 
koagulationsmekamismer.

medALJ ii.  Ma-
tematikprofessorn 
Gunnar Sparr har 
fått Engeströmska 
medaljen, av Kungli-
ga Fysiografiska Säll-
skapet. Enligt moti-
veringen har han ”på 
ett föredömligt sätt 
kombinerat grund-
läggande forskning 
med engagemang i undervisningen och 
starkt bidragit till att den tillämpade ma-
tematiken i Lund kunnat leda till kommer-
siella genomslag.”

JUbiLeUmS-
medALJ. För att 
uppmärksamma de 
som betytt allde-
les särskilt myck-
et för verksamhe-
tens utveckling har 
LTH instiftat en ju-
bileumsmedalj ”för 
berömliga gärning-
ar”. I samband med 
jubileumsfesten i no-

nationalekonom blir 
ny dekanus på eHL
Professor Fredrik Andersson vid nationaleko-
nomiska institutionen blir ny dekanus på Eko-
nomihögskolan efter professor Allan T Malm 
(företagsekonomi) som lämnar den posten 
vid årsskiftet. 

Läs intervjun med Fredrik Andersson i 
nästa LUM som utkommer den 27 januari. 

Flyttlasset går 
till medicon Village
nu pågår ett intensivt arbete inför flytten till 
AstraZenecas lokaler. Klart är nu att ESS, Eu-
ropean Spallation Source, flyttar sitt huvud-
kontor dit. ESS med sitt 90-tal medarbetare 
flyttar in den 1 februari och blir då ett av de 
första företagen då Medicon Village tar över 
anläggningen från AstraZeneca. 

Mer information om hur Lunds universitet 
arbetar med flytten hittar du på: www.lu.se/
mediconvillage 

LTH upprättar 
en jubileumsfond 
I samband med LTHs 50 års jubileum har LTH 
beslutat att inrätta en jubileumsfond. Med-
el från denna fond kommer att användas 
för stipendier till de avgiftsbelagda master-
programmen för utomeuropeiska studenter 
samt till att främja studenter, doktorander 
och yngre forskares (max 40 år) fortsatta ar-
bete vid LTH.   

För er som önskar stötta fonden– sätt in 
beloppet på postgiro 15650-5 eller bankgi-
ro 5051-4728 och märk  insättningen med 
LTH:s jubileumsstipendiefond och avge av-
sändare. 

tektur: ”A future for the past of desert verna-
cular architekcture”. 

Rikard ojala i matematik: ”Towards an 
all-embracing illiptic solver in 2D”. 

Johanna Mellgren i geobiosfärsve-
tenskap, inriktning berggrundsgeologi: 
”Conodont biostratigraphy, taxonomy and pa-
laeoecology in the Darriwilian (Middle Ordovi-
cian) of Baltoscandia – with focus on meteorite 
and extraterrestrial chromite-rich strata”. 

oliver Purschke i geobiosfärsveten-
skap, inriktning naturgeografi och eko-
systemanalys: ”Plant community assembly & 
biodiveristy – a spartio-temporal perspective”. 

Mohammad Ali Mazlomi i bioteknik: 

”Sampling, sample treatment, assay and real 
time monitoring of biotechnological processes 
– using an integrated flow-injection system”.

vember delades den ut för första gången, 
och gick till Karl Johan åström, profes-
sor emeritus i reglerteknik.

KOmmiSSiOnär. 
Klas eklund, ad-
jungerad professor 
vid Ekonomihög-
skolan, är en av 13 
ledamöter i reger-
ingens nytillsatta 
framtidskommissi-
on som ska teckna 
en bild av hur Sve-
rige kommer se ut 
2020 och 2050.
 
PriSAd. Athenapriset 2011 går till en di-
agnosmetod som gör det möjligt att upp-
täcka preeklampsi, havandeskapsför-
giftning, redan tidigt i graviditeten. Det 
är professor och specialistläkare Stefan 
Hansson tillsammans med sin forskar-
grupp och professor Bo åkerström som 
under flera år arbetat med diagnosme-
toden. 

ny LedAmOT. 
Professor Samuel 
Byrskog, CTr, har 
valts till arbetan-
de ledamot i Kungl. 
Vitterhets Histo-
rie och Antikvitets 
Akademien.

Gunnar Sparr.

Karl Johan 
Åström.

Klas Eklund.

Samuel Byrskog.

t



hallå CArOLInE rUnéUS...

Posttidning B
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

kommunikationschef och operativ koordinator för Lunds 
universitets 350 års-jubileum som startar i december 2016.

– Ja, vi har ett fem-år-före-firande som ett avstamp med 
spännande öppna föreläsningar under eftermiddagen den 
16 december och en förfest på kvällen (se föreläsningspro-
gram på www.lu.se/350).
 
Hur långt har ni kommit i förberedelserna?
– Vi har gjort en enkel benchmarking med andra universitet 
som jubilerat, exempelvis Oslo, Karolinska och Humboldt 
i Berlin. Och så har vi haft tre idémöten med ett stort antal 
kreativa personer både inom och utom universitet.
 
Vad har ni lärt er och vad har dessa möten resulterat i?
– Vi har bland annat lärt oss att det är viktigt med framför-
hållning och tidig involvering. Och så har vi gjort förslag 
till olika delprojekt. Vi kommer att fira jubileet från decem-
ber 2016 till januari 2018 och det kommer att hända myck-
et under dessa 14 månader. Bakgrunden till att vi firar just 
då är att universitetet grundades i december 1666 och in-
vigdes i januari 1668.
 
Kan du ge förslag på aktiviteter?
– I detalj är det lite tidigt, men det blir förstås föreläsning-
ar, utställningar, debatter, invigningar, festligheter och an-
dra events. Men även det oväntade och nya kan förväntas. 
Det är viktigt att jubileet lockar alla grupper inom univer-
sitetet och även våra samarbetspartners. Allmänheten ska 
också känna sig delaktig i firandet.
 

universitetet firar 350 år 
om fem år, men tjuvstartar  
redan nu i december?

Det senaste jubileet firades 1968 – under visst tumult 
färgat av den tiden. Vilken ”färg” kommer detta jubi-
leum att få?
– Vi kommer att blicka bakåt i historien men framför allt 
framåt. Världen förändras så oerhört snabbt och det kom-
mer universitetet också att göra. Mycket kommer att hand-
la om hur vi möter framtiden.
 
Hur skulle du vilja beskriva den blivande 350-åringen?
– Som en motor i utvecklingen, en kunskapskälla, en mosaik 
av nyfikna, passionerade människor som är bra för samhället.
 
Varför ska man fira jubileum?
– Därför att det verkligen är värt att fira att Lunds univer-
sitet överlevt, ständigt utvecklats och behållit sin starka roll 
under alla dessa år. Men vi kan inte slå oss till ro. Vi kom-
mer också att använda jubileet för att mötas och diskutera 
viktiga framtidfrågor. Dessutom är det roligt att fira – se 
bara på LTHs 50-årsfest som till exempel lockade oväntat 
många hemvändande alumner.
 MARIA LINDH

FOTnOT. Styrgruppen för LU350 består även av Göran Bexell som 
är ordförande, övermarskalk Carin Brenner, professor Bengt Olle 
Bengtsson och kommunikatör Petra Francke. Ansvariga för olika 
delprojekt kommer att vara vicerektor Eva Wiberg, dekan Håkan 
Lundström, professor Mats Benner och fundraiser Ulrika Nilsson. 
Kontaktpersoner håller på att utses på fakulteterna. 
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