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Innehåll
III Därför stelnar cementen
Det var länge en gåta varför cementpulver stelnar när man
blandar det med vatten. Detta borde nämligen inte kunna ske
enligt tidigare kända kemiska lagar.
När lundaprofessorerna Håkan Wennerström och Bo Jönsson
lanserade en förklaring 1984 blev de först utskrattade i kemivärlden. Men nu har deras teori blivit allmänt accepterad och räknas
som ett av de största framstegen inom teoretisk och fysikalisk kemi
i Sverige under de senaste decennierna.

V Hjärnstörning bakom stamning
Genom seklerna har många mer eller mindre fantasifulla
teorier lagts fram till varför vissa människor stammar. Orsaken
är ännu inte klarlagd, men Per Alm, doktorand i neuropsykologi, har en teori. Enligt honom beror stamningen på en störning
i de basala ganglierna i hjärnan, vilket bl.a. kan ha att göra
med fel nivåer av signalsubstansen dopamin.

IX Intern klyfta måste överbryggas
Det finns en stor klyfta mellan verksamheten å ena sidan och
universitetsledningen och centralförvaltningen å andra. Det
påpekar statsvetaren Fredrik Melander i den tredje och avslutande delen i LUMs serie om universitetsadministrationen. Som
bot föreslår han fler lärare som deltar i beslut på högsta nivå,
fler forskare inom centraladministrationen och så borde de
centrala administratörerna synas mer i verksamheten.
Rektor Göran Bexell tycker att centralförvaltningen delvis
har ett imageproblem – forskarna förstår inte vilket stort arbete
som görs. Samtidigt menar han att administratörerna måste få
bättre förståelse för verksamheten.
Förvaltningschef Peter Honeth håller med, men framhåller
också att förhållandet mellan centralförvaltningen och verksamheten har blivit mycket bättre på senare år.

XVI Hallå Staffan Lindberg…
… sociologiprofessor och föreståndare för SASNET vid Lunds
universitet, just nu i Tamilnadu i sydöstra Indien.
II

Lundakemister löste

CEMENTENS GÅTA
Om en teoretisk kemist hamnar på ett cementforskningsinstitut är det mycket som talar för
att vederbörande gått vilse.
Så var dock inte fallet när professor Bo Jönsson i höstas besökte Université de Bourgognes
cement- och betongforskningsinstitut i Dijon.
Fransmännen ville mycket gärna träffa en av
dem som lyckats förklara varför cementpulver
i vatten stelnar och blir hårt. Detta borde nämligen inte alls hända.

”När vi presenterade våra rön
på en vetenskaplig konferens blev vi
utskrattade.”

▲

Romarna var de första som använde sig av cement i form av en blandning av lera, kalk, vulkanaska och vatten. Cementen gjorde det möjligt att
uppföra byggnader som Pantheon och akvedukten Pont du Gare – konstruktioner som hållit i två

tusen år. Efter antiken gick denna kunskap förlorad och inte förrän på 1700-talet ”återupptäcktes” cementen. Ingen förvånade sig över dess
härdningsegenskaper – inte förrän kemin började utvecklas.
– Modern cement består av trikalciumsilikat,
säger Bo Jönsson. När det blandas med vatten
uppstår negativt laddade nanopartiklar. Med
samma elektriska laddning borde ju dessa partiklar stöta bortvarandra. Hur kan pulvret då stelna till en hård massa?
– När man inte kunde svara på den frågan tog
man till ett bekvämt grepp som tyvärr fortfarande är gångbart inom kemin. Man talade om ”specifik interaktion” för att slippa leta efter generella mekanismer som kunde förklara fenomenet.

Den romerska akvedukten Pont du Gare i
Frankrike byggdes med hjälp av cement
och har hållit i närmare tvåtusen år!
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Modernt betongbygge på
Klostergården 2003.
FOTO: MATS NYGREN.

Men 1984 började lundaprofessorerna Håkan
Wennerström och Bo Jönsson att med hjälp av
s.k. Monte Carlo-simuleringar räkna på hur partiklar med mycket hög laddning skulle bete sig.
De förutsade att dessa på mycket nära avstånd
inte längre skulle repellera utan attrahera varandra. Fenomenet kallas för jon-jon-korrelation.
– Upptäckten gjordes 1984. När vi presenterade våra rön på en vetenskaplig konferens blev vi
utskrattade, bl.a. av två av kemivärldens stora. En
av dem åker i dag omkring och håller föreläsningar om korrelationskraften, berättar Bo Jönsson.

Betraktades som kuriosum
I den mån man alls tog korrelationskrafterna på
allvar betraktades de som ett kuriosum. Det finns
ju så många andra exempel där joner och elektriskt laddade partiklar beter sig precis som de
enligt läroboken ska göra.
– Tänk på blöjor. De innehåller laddade polymerer (polyelektrolyter) som repellerar varandra. Ju starkare repulsion desto större är
blöjans förmåga att suga upp vätska, säger
Bo Jönsson.
Wennerströms och Jönssons rön började
vinna terräng när en annan svensk kemist,
Roland Kjellander, kom fram till samma resultat med ett annat sätt att räkna. Och i en
nyligen publicerad översikt anser Vetenskapsrådet att upptäckten av jon-jon-korrelationen i komplexa system – är ett av
de största framstegen som gjorts inom
teoretisk och fysikalisk kemi i Sverige
under senare decennier.
Varhelst högt laddade stora molekyler eller partiklar förekommer
kan man förvänta sig att attraktionskrafterna dominerar, t.ex. när
proteiner klumpar ihop sig eller i
leror. Detta har visat sig gälla
även för den långa DNA-molekylen. Utsträcktheten upprätt-

hålles därför att den
omges av natriumjoner. Men dessa joner
kan ersättas av andra
joner som utvecklar
korrelationskrafter
och får DNA:et att
dra sig samman så att
det lättare kan packas ihop. En naturligt
förekommande högt
laddad molekyl, spermin, kan åstadkomma detta.
När Bo Jönsson (bilden) och
We n n e r s t r ö m Håkan Wennerström först
och Jönsson har frå- lanserade sin teori om varför
gat sig vad som kan cement faktiskt stelnar blev de
hända med korrela- utskrattade. Men nu är den
allmänt accepterad.
tionskrafter över en
längre tid. Kan cement och betong med tiden börja läcka? När man
i tillverkningsprocessen tillför energi är värmekällan ofta högsvavlig olja eller sopförbränning. Det
innebär att betongen ofta innehåller tungmetaller
och andra miljöskadliga ämnen. Beräkningar visar dock att dessa inte läcker ut.

Ny slags betong möjlig
Bo Jönsson tror att man genom att utnyttja korrelationskrafterna också kan skapa betong med
nya egenskaper.
– Det är kanske möjligt att skapa en betong
med bättre draghållfasthet – en ”segare” betong,
säger han.
Det kan tilläggas att i passionernas rike är jonjon-korrelationen ett sedan länge välkänt fenomen. Något är så frånstötande att man blir attraherad. Eller som Lill Lindfors sjunger: ”Jag tycker inte om dig/ jag håller inte av dig/ men jag känner väldig sympati”
G Ö R A N

F R A N K E L

”Något är så frånstötande att man blir attraherad. Eller
som Lill Lindfors sjunger: Jag tycker inte om dig/ jag
håller inte av dig/ men jag känner väldig sympati.”
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Stamning minskar
när talet kopplas till sinnesintryck
Somliga hakar upp sig på en stavelse som upprepas gång på gång: pa-pa-pa-pa... Andra hamnar i ett tvärstopp och lyckas först efter en lång
och krampartad tystnad häva ur sig det önskade ordet. Lätt stamning är kanske bara ett irritationsmoment, men svår stamning kan vara ett
verkligt socialt handikapp.
Stamning är inget ovanligt. Det finns omkring
60 000 personer i Sverige som stammar, och stamning tycks förekomma i alla kulturer. Många berömda personer har stammat – Churchill, Darwin, Isaac Newton och Marilyn Monroe är bara
några exempel.
Många teorier har lagts fram för att förklara
stamning. Berodde problemet på inverkan av
gudar eller onda makter, eller på något fel i talorganet? Det senare trodde t.ex. 1600-talsfilosofen Francis Bacon, som försökte bota den ”stela
och kalla” tungan med vin. Metoden fungerade
inte, men lär ha varit behagligare än de lika ofungerande tungrotsoperationer som var populära ett tag under 1800-talet.

Inte mer nervösa
Han har också experimenterat med att mäta försökspersonernas blinkreflexer när de utsatts för
ett plötsligt brusljud. Starka blinkreflexer skulle
kunnat tyda på ökad neuromuskulär aktivitet och
kanske en allmänt ökad tendens till oro. Men det
visade sig inte vara någon skillnad på stammare
och icke-stammare i det här avseendet. Den internationella forskningen i sin helhet tyder också på

▲

”Anal-sadistisk personlighet”
Från 1900-talet finns bl.a. psykologiska teorier
om att normala upphakningar i ett barns tal blivit kroniska på grund av omgivningens reaktioner, som lett till spänningar och skuldkänslor.
Freudianer har talat om den stammandes ”analsadistiska personlighet” och till och med – så sent
som 1999 – om hur ”identifikationen av delar av
självet i moderns ändtarm ger upphov till en
klaustrofobisk upplevelsevärld...”
De vanligaste teorierna idag söker dock stamningens bakgrund någonstans i hjärnan. Per Alm,
doktorand i neuropsykologi i Lund och själv lätt
stammare, utpekar i sin snart färdiga avhandling
en struktur kallad de basala ganglierna.
Enligt Alm har vi två talsystem: ”mittsystemet”
som bl.a. består av de basala ganglierna, och
”sidosystemet” som bl.a. omfattar delar av hjärnbarken. Mittsystemet har hand om vårt vanliga,

automatiska tal medan sidosystemet kopplas in i specialfall
som när vi sjunger, härmar en
dialekt eller på andra sätt förställer rösten.
– Det är ett känt faktum att
personer som stammar oftast
slipper stamningen när de till exempel sjunger. Då är det sidosystemet som är aktivt, och då spelar det ingen roll att den stammande har en störning i mittsystemet, förklarar Per Alm.
Sidosystemet är, enligt hans
modell, också aktivt när talet
kopplas till något sinnesintryck,
som när man talar i kör, talar i
takt med en metronom eller hör
sin egen röst förvrängt återgiven i
hörlurar. Att läsa ett stycke högt
medan hörlurarna återger ens röst
med pipig eller grov stämma är garanterat obehagligt för normaltalaren
– men det kan vara en positiv upplevelse för dem som stammar. Också i sådana situationer brukar nämligen stamningen försvinna.
– Jag har i mina experiment haft försökspersoner som aldrig kunnat läsa flytande, och som blivit så tagna att de nästan börjat gråta när de lyckats läsa ett helt
stycke i stort sett utan stamning! säger Per
Alm.

V

Per Alms försökspersoner –
här illustrerade av Siv
Börjesson från Avdelningen
för neuropsykologi – har
haft på sig blinkmätare
under ögonen, stämbandsvibrations-mätare om halsen
och hörlurar över öronen.
FOTO: INGELA BJÖRCK.

”Jag har i mina experiment haft försökspersoner som aldrig kunnat
läsa flytande, och som blivit så tagna att de nästan börjat gråta när
de lyckats läsa ett helt stycke i stort sett utan stamning!”
▲

att stammande i allmänhet inte är mer nervöst
lagda än normalbefolkningen.
Per Alm fann däremot i sin undersökning av 35
stammare att vissa hade något sänkta kalciumnivåer i blodet. Detta är ett intressant forskningsspår för framtiden, eftersom kalciumtillskott kanske skulle kunna minska stamning i vissa fall.

Påverkan på hjärnan
Lundastudien visade också att några stammare
haft ADHD-liknande drag (framför allt lätta uppmärksamhetsstörningar) under barndomen. De
flesta av dessa personer hade också varit med om
kraftiga hjärnskakningar, förlossningskomplikationer eller för tidig födsel, vilket kan ha påverkat hjärnan och gett upphov till både stamningen och ADHD-dragen.
Hos den större gruppen av stammare fanns
däremot inga ADHD-tendenser, men de hade oftast minst en stammande släkting. Det talar för att
stamningen i dessa fall har en ärftlig grund.
Teorin om ett fel i de basala ganglierna framfördes ursprungligen redan på 1920-talet, men
Per Alm har vidareutvecklat den och plockat in
fler pusselbitar. Att stamning oftast börjar vid
två–tre års ålder, och i de flesta fall försvinner av
VI

sig självt ganska snart, förklarar han t.ex. med
förändringar i de basala gangliernas dopaminreceptorer i det här stadiet av barnets utveckling.
De basala ganglierna är också störda vid
Parkinsons sjukdom, som orsakas av brist på just
signalsubstansen dopamin. Här finns ett annat
spännande forskningsspår: skulle mediciner som
påverkar hjärnans dopaminnivåer också kunna
påverka stamning i vissa fall?

Minska skuldkänslor
Per Alm hoppas kunna fortsätta sin forskning i
det humanistlaboratorium som byggs upp i
Språk- och litteraturcentrum. Han hoppas också
att hans rön kan minska de skuldkänslor som en
del stammande bär på. De tror nämligen att stamningen åtminstone delvis är deras eget ”fel”, eftersom de märker att den påverkas av sinnesstämningar och känslor.
– Men de basala ganglierna är inblandade inte
bara i tal utan också i känslor, så detta är helt
naturligt! Känslorna är som jag ser det inte den
primära orsaken till stamning. Det är i stället en
störning i hjärnan som den stammande själv inte
kan råda över, framhåller Per Alm.
I N G E L A
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Kompromisslöst sanningssökande eller forskning på beställning? Vilken uppgift har
universitet – egentligen?
I den tredje utgåvan av
Lärdomens Lund – Lunds universitets historia från 1666 till
2004 – är relationen mellan
staten och universiteten under 338 år en av flera röda trådar. Pendeln har svängt från
statligt redskap till akademisk
frihet, men är nu på väg tillbaka.

I Lärdomens Lund berättas
om trender, vetenskapliga
framsteg, studentliv, om kända och mindre kända gestalter
ur lärosätets brokiga historia
och hur tidsandan i olika epoker har påverkat verksamheten.
Boken utgavs första gången1984 med Carl Fehrman,
professor i litteraturhistoria,
som författare. Fyra år tidigare hade han fått i uppdrag av
dåvrande rektorn Carl-Gustaf
Andrén att skildra lärosötets
historia i mer populär form. I
den andra utgåvan från 1993
tillkom en ny författare – Håkan Westling, professor i fysiologi och rektor 1983–92.
I denna reviderade utgåva,
helt i färg, har duon blivit en
trio med Göran Blomquist,
historiker och förbundsdirektör i Universitetslärarförbundet. Han har framför allt be-

skrivit utvecklingen under de
senaste decennierna.
– Universitet och högskolor
har med tiden blivit väloljade
kuggar i samhällsmaskineriet.
Trycket på nyttig forskning
har ökat och kraven på samarbete har intensifierats, säger
han.
År 1993 lanserades en universitetsreform där frihet var
honnörsord. Den blev delvis
illusorisk eftersom anslagen
krympte. Friheten är också
kopplad till förändringar som
har medfört svåra avvägningar och ökat arbete.
Handlingsfrihet
Universiteten har visserligen
fått större handlingsfrihet. Ett
detaljerat regelsystem har ersatts av styrning i andra former – inom utbildningen är
det pengar efter prestation
och inom forskningen en allt
större externfinansiering.
”Sammantaget innebar 90talet större universitetsexperiment än på åtskilliga decennier. Universiteten kom i stigande utsträckning att betraktas som instrument för politiken, oavsett om det politiska
målet var ekonomisk tillväxt
eller utjämning av regionala
skillnader”, skriver Göran
Blomqvist.
Förändringens vind har
också svept in ett marknadstänkande på universiteten.

Där produceras examina och
doktorer, arbetas i bolag och
säljs kunskap. Lärosätena
konkurrerar om anslag och
studenter och bygger upp
varumärken för att synas på
marknaden.
Under 90-talet har politiker och andra intressenter satt
hopp till universitetet som
”tillväxtmotor”. Begreppet
”akademiskt entreprenörskap” importerades från USA.
Expansionen inom grundutbildningen är också en beställning – politikernas ambition är att hälften av varje årskull ska börja läsa vid högskolan före 25 års ålder. I boken
påpekas att Sverige här också
följer en internationell utveckling att öppna högskolan för
bredare grupper, socialt, geografiskt och etniskt.
– Det som slår en är vilken
seghet det finns i universitet
som institution. Historien visar att det har en märklig förmåga att anpassa sig till nya
förhållanden, säger Göran
Blomquist.
S O LV E I G
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Nya vindar i Lärdomens Lund

Så slår
sparkraven
sid 2

S T Å H L

FOTNOT: ”Lärdomens Lund – Lunds
universitets historia 1666–2004”
kan köpas av institutioner och motsvarande på Lunds universitets
webbshop, www.lu.se/shopen. Privatpersoner kan köpa boken i bokhandeln.

Granen
passar inte
i Skåne
sid 9

SOL som
teaterscen
sid 24

De tre författarna: Håkan Westling, Carl Fehrman och Göran Blomqvist. FOTO: JOHANNA SANDAHL
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Fakulteternas budgetar för 2005 är inte någon rolig läsning. I skrivande stund pågår intensiva diskussioner bland många institutioner
om hur man ska kunna leva upp till de tuffa sparkraven. Vissa
områden, som exempelvis Naturvetenskap, drabbas mycket hårt
medan andra kommer lindrigare undan. LUM har gjort nedslag på
Kemicentrumoch Romanska institutionen där stämningen är tryckt,
men inte helt uppgiven.

Naturvetenskaps besparingar
drabbar även studenterna
– Vi är det enda universitetet i landet
som minskar utbildningsplatserna inom
det naturvetenskapliga området när
studenternas efterfrågan ökar, säger
Bengt Söderström, dekanus för Naturvetenskapliga fakulteten. Antalet helårsstudenter ska minskas med 100 och
fram till 2008 ska vi minska utgifterna
med mellan 70 och 80 miljoner kronor.

Sammanfattningsvis kommer besparingarna att innebära en tio-procentig minskning av forskarutbildningen, delpension, förtidspension eller uppsägning av
ett 40-tal personer samt rationaliseringar inom ett stort antal ämnen. Bland annat ska det naturvetenskapliga introduktionsåret läggas ned, utbildningen i
kemi och molekylärbiologi inom det naturvetenskapliga programmet slopas
från och med 2006, flera mastersprogram minskas kraftigt, fem bildningsoch fortbildningskurser ska läggas ner
helt och utbyggnaden av nätkurser stoppas.
– Det blir en kvalitetsförlust som
drabbar studenterna, säger Bengt Söderström.
Till skillnad från Samhällsvetenskapliga fakulteten och Området för humaniora och teologi så har inte naturvetar-

na särskilt mycket timanställd personal.
Det rör sig bara om externa experter
och doktorander som hjälper till vid laborationer.
– Vi kommer att kämpa för att behålla den laborativa verksamheten även om
den kostar mycket, säger Bengt Söderström.
Utlysningen av nya tjänster kommer
att vara mycket restriktiv, men så har det
sett ut länge hos naturvetarna. Under de
senaste sex åren har tolv professorer gått
i pension, medan bara två nya har anställts.
– Vi måste frigöra resurser så att vi
kan rekrytera personal utifrån också,
säger Bengt Söderström. Resurserna ska
frigöras genom besparingar och rationaliseringar men också genom ett ökat
samarbete med LTH.
Institutionerna för fysik, kemi och
astronomi har sedan länge haft fakultetens största underskott. Redan i bokslutet 2004 räknar man dock med att Fysiska institutionen ska vara i balans och
kemi- och astronomiinstitutionerna senast 2006. Vid Kemiska institutionen
kommer mellan 20 och 30 personer att
beröras på något sätt.
U L R I K A

O R E D S S O N

Ekonomer oroade för kvaliteten
Ekonomihögskolan fick ett plus på fyra
miljoner år 2004 och detta plus vill LUledningen att man ska uppvisa även år
2005. Dessutom fick fakulteten en neddragning på tre miljoner kronor på
grundutbildningen som ska fördelas
proportionellt på institutionerna. Detta
innebär att den sedan länge så hett öns2

kade kvalitetsförbättringen av grundutbildingen uteblir. Istället kan man förvänta sig färre men större undervisningsgrupper.
Rektor Olof Arwidi säger att man nu
är mer orolig för Ekonomihögskolans
kvalitetsmässiga bärkraft än för den
ekonomiska.

Viss uppgivenhet
på Kemicentrum
Kemiska institutionen ska spara 58 miljoner kronor på fem år. Men inte nog
med det. I och med att staten inte kompenserar för pris- och löneomräkningen
tillkommer ytterligare en besparing på
9 miljoner kronor – om året.

– Just nu känns det som om besparingarna aldrig ska ta slut, suckar institutionens prefekt Eva Hansson som när
LUM ringer lägger sista handen vid den
handlingsplan som fakultetsledningen
ska presentera för rektor i slutet av januari. Siffrorna ska ses i relation till att
Kemiska institutionen är en av de största
vid Lunds universitet med en omsättning
på drygt 300 miljoner kronor.
Sammanlagt ska närmare fem miljoner kronor om året sparas genom personalminskningar. Mellan 20 och 30 personer berörs.
– Vi kommer som väl är inte att behöva säga upp särskilt många, utan de
mesta kan lösas genom naturlig avgång,
förtidspension eller deltidspension, säger Eva Hansson. Fast det är ju inte heller alltid en välkommen avslutning på
många års lång och trogen tjänst.
En annan besparing rör forskarutbildningen. Genom ett minskat intag ska
institutionen spara tio procent på doktorandlönekostanden.
En stor post i institutionens budget är
hyran – 50 miljoner kronor om året betalas till Byggnadsenheten men nu ska
många lokaler sägas upp. Förutom uppsägning av hyreskontrakt så har en del
verksamheter flyttat till annan huvudman inom universitetet. Det gäller bland
annat mekaniska verkstaden och reprocentralen.
Vad kursutbudet beträffar gav Kemiska institutionen sammanlagt 33 kurser förra läsåret. Från och med nästa
läsår kommer det att bli fem kurser mindre. Dessutom arbetar man nu på att slå
ihop tre kurser
med LTH och på
så sätt minska
kostnaderna.
ULRIKA
OREDSSON
Eva Hansson.
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Bara kärnverksamheten kvar på HT
Först under februari kommer HT-området att ha full kontroll över hur många
kurser som ska läggas ned och hur
många anställda som får gå. Sammanlagt ska området under en treårsperiod
spara 15 miljoner kronor vilket innebär
en 12-procentig nedskärning inom
grundutbildningen.

– Vi anstränger oss för att studenterna
inte ska bli lidande när universitetet sparar, säger Håkan Werner som är ekonomiansvarig på kansli HT. De ska få ta
färdigt sina poäng eller erbjudas annan
utbildning.
Sammanfattningsvis ska kärnverksamheterna finnas kvar medan verksamheter som inte har förmåga till långsiktig bärkraft läggs ner. Bollen ligger just
nu hos institutionerna som är i full färd
med att se över sitt kursutbud. Sammanlagt ska 441 helårsstudieplatser bort.
Här följer ett axplock av de förändringar som kommer att äga rum inom HT i
år:
Vid Institutionen för klassiska och
semitiska språk ska man minska på undervisningen i klassisk grekiska till förmån för nygrekiska. Mellanösternkunskap upphör att vara ett fristående ämne
och kommer hädanefter endast att ges i
samband med språkstudier i de semitiska språken. När den kursansvariga lektorn i Mellanösternkunskap inom ett år
går i pension kommer inte hennes tjänst
att återtillsättas.
Drastisk minskning
Som LUM redan skrivit om kommer
undervisningen i åtta småspråk att inte
längre erbjudas. Det handlar om indonesiska, thai, estniska, litauiska, ungerska, tjeckiska, norska och finska. Fyra
av dessa språk ges vid Institutionen för
öst- och centraleuropastudier som alltså drastiskt minskar sitt kursutbud.
Inom tjeckiskan och ungerskan pågår en
viss utfasningsverksamhet, annars finns
nu bara ryska, polska och öst- och centraleuropakunskap kvar vid institutionen.
Tyskan ska göra omfattande besparingar, bland annat genom kursnedläggning och genom att bara ge vissa kurser
en gång om året. Dessutom ska de fackspråkliga inriktningarna läggas ned.

Även om förmodligen en del fast anställd personal kommer att få gå så är
det framförallt den timanställda personalen som försvinner. Man vet inte exakt hur många personer som drabbas
eftersom beslut om timanställning hittills fattats på institutionsnivå. Förra
året fanns, enligt lönekontoret, ett 100tal lärare inom HT som hade någon
form av timarvodering (om dessa personer dessutom hade en annan anställning
vid Lunds universitet förtäljer inte statistiken).
Sammanlagt måste HT sänka sina
kostnader för grundutbildningen med
12 procent under en treårsperiod. Eftersom inga ofinansierade kostnader får tas
från myndighetskapitalet kommer även

forskarutbildningen och forskningen att
drabbas av besparingarna, trots att
dessa verksamheter egentligen har sin
ekonomi under kontroll. Under 2005
kommer det inte att utlysas vare sig studiestöd eller forskarassistenttjänster.
Inom HT-området hoppas man också att en pågående organisationsförändring ska frigöra resurser. Bland annat
föreslås att de historisk-filosofiska och
språkvetenskapliga sektionernas fakultetsråd ska avskaffas.
– Organisationsförändringen kommer att få till följd att personalen blir
mindre uppbunden i sammanträden och
får mer tid över till själva verksamheten,
säger Håkan Werner.
U L R I K A

O R E D S S O N

Romanska insitutionen:

Minskning trots ökad efterfrågan
Romanska institutionen fick rekordmånga ansökningar inför vårterminen.
Över 2000 studenter hade sökt kurser i
franska, spanska, italienska och rumänska. Ändå ska institutionen minska antalet helårsstudenter med 18 procent.
– Jag tycker inte att vi tar vårt samhällsansvar när vi minskar intaget trots
att efterfrågan ökar, säger Eva Wiberg
som är prefekt på Romanska.

Romanska institutionen har fått i uppdrag att minska sitt överintag av studenter och tolv kurser kommer att dras in
eller periodiseras under 2005.
– Vi måste bland annat ställa in en
nyutvecklad nätkurs i franska som vi
hade 400 sökande till, säger Eva Wiberg. Att det extra stödet till nätkurser
skulle försvinna har varit känt länge,
men när det nu sker i samband med
andra neddragningar blir det svårt att få
ekonomi i nätkurserna som fortfarande
befinner sig i ett utvecklingsstadium.
Läget försvåras ytterligare av att
området inte låter rumänskan behålla
småspråksstödet på 600.000 kronor.
Precis som inom det övriga universitetet drabbar personalnedskärningarna
i första hand den timanställda personalen. För ett år sedan hade Romanska
institutionen 20 lärare med tidsbegrän-

sade förordnanden eller timanställning.
När nedskärningarna är klara kommer
institutionen att ha sex lärare med tidsbegränsad anställning och fyra med
timanställning. Eftersom de fasta tjänsterna är skevt fördelade mellan språken
kan det bli tal om fasta anställningar i
vissa och varsel om uppsägning i andra.
Besparingarna gör att glädjen över
det nya Språk- och litteraturcentret
grumlas.
– Vi har fått fina lokaler på bekostnad av kursutbudet, säger Eva Wiberg.
Vi är visserligen överlyckliga över det
extra stödet i form av teknikgrupp,
vaktmästare och receptionspersonal,
men SOL-centrum innebär en ökad
kostnad med en halv miljon kronor om
året som vi inte fått kompensation för.
Stämningen på Romanska är nedstämd och tryckt, men långtifrån uppgiven tycker Eva Wiberg.
– Det finns ett solidaritetstänkande
mitt i den ekonomiska krisen och vi på
Romanska tillhör ju inte de värst drabbade, säger Eva Wiberg och lägger till
att det finns ljusglimtar också.
– Romanska institutionen har nyligen
fått pengar från HT-området som ska
täcka en professur i spanska.
U L R I K A

O R E D S S O N
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Intensiva diskussioner
inom samhällsvetenskap
Samhällsvetenskapliga fakulteten anser
sig ha ett av de största sparbetingen under 2005. Man ska spara drygt fem miljoner kronor på grundutbildningen.

– Men lika allvarligt är att vi ålagts uppvisa nollresultat nästa år. Det gör att vi
inte kan använda sparade pengar från
tidigare år på vanligt sätt för att täcka
planerade utgifter i år. En sån utgift vi
tagit på oss är finansiering för många
doktorander. För att få loss dessa pengar måste vi spara på något annat, vilket
är svårt när vi redan ålagts så kraftiga
besparingar i grundutbildningen, säger
Torun Forslid, kanslichef för Samhällsvetenskapliga fakulteten.
Samhällsvetarna har ett relativt omfattande myndighetskapital.
– Det ska man inte ha och vi fick i
uppdrag av universitetsledningen så sent

som i somras att arbeta ner kapitalet.
Och vi har därför bl.a. antagit doktorander i augusti med dessa pengar. Men
nu är den möjligheten utesluten, samtidigt har vi fortsatt ansvar för de doktorander som antagits.
Just nu pågår intensiva diskussioner
om hur man ska lösa finansieringen. De
samhällsvetenskapliga institutionerna
har lagt förslag till budgetar för 2005
men de har ännu inte antagits. De kommande veckorna blir det många samtal
mellan fakultetsledningen och de institutioner som har de största problemen
för att hitta lösningar.
– Redan har man dragit in på personal som inte är fast anställd, men man
kommer också att behöva skära mer i
grundutbildningen, säger Torun Forslid.
B R I T TA

C O L L B E R G

Detaljerad analys av
Medfaks ekonomi på gång
En översyn av all grundutbildning och
en totalöversyn över hela medicinska
fakultetens ekonomi. Det, plus en rad
redan beslutade besparingsåtgärder, är
vad medicinska fakulteten planerar att
göra för att komma till rätta med sitt
underskott.

För att komma i balans år 2005 krävs
besparingar på 30–35 miljoner kronor
under året. Men det räcker inte: helst
måste fakulteten uppnå ett plusresultat
för att också kunna minska sitt ackumulerade underskott.
– Därför ska vi göra en total översyn
över vår grundutbildning för att besluta hur stor den ska vara i framtiden. Vi
ska också göra en detaljerad analys av
fakultetens ekonomi ända ner på forskargruppsnivå, förklarar ekonomichefen Lennart Angere.
Den senare analysen ska göras av de
sex nya ekonomerna på fakultetens sex
nya institutioner ihop med fakultetskansliet.
4

Efter fakultetens omorganisation har
de gamla institutionerna lagts ner, och
deras avdelningar och forskargrupper
har delats upp på de sex nya storinstitutionerna. I samband med detta ska också ekonomin delas upp, så att det blir
tydligt vilka avdelningar och grupper
som stått för underskott respektive överskott. I nästa steg får man sedan ta ställning till vad som bör göras åt de enheter som gått med stora underskott.
Till de åtgärder som redan är beslutade hör att lägga ner BMA-utbildningen (biomedicinsk analytiker), inte anta
några studenter i bioinformatik, minska
stödet till programområdena, minska
antagningen till forskarutbildning, inte
utlysa några medel till forskning inom
primärvården samt halvera kostnaden
för personalutvecklingsprogrammet
LEKA. Dessa och andra beslutade åtgärder beräknas minska fakultetens utgifter
med ca 25 miljoner kronor.
I N G E L A

B J Ö R C K

Gunilla
Jönson.

LTH krymper
med nya enheter
Ett 80-tal avdelningar vid LTH har reducerats till 32 ”enheter”. Några avdelningar läggs ner. Även antalet institutioner minskar från 22 till 20 efter sammanslagningar. Det är innebörden i ett
beslut taget av rektor Gunilla Jönson
den 30 december, men föregånget av
diskussioner med prefekterna och andra berörda under hela förra året.

Den nya indelningen gäller från 1 januari men ska bekräftas av LTH:s styrelse i
februari efter förhandlingar med facken.
Med utgångspunkt från sju krav på
de nya enheterna om ekonomisk balans
och en viss volym på verksamheten har
en ny indelning stötts och blötts. De nya
enheterna får i fortsättningen olika stora enhetsbidrag beroende på sin storlek.
De tidigare två arkitekturinstitutionerna med elva avdelningar blir en institution med två nya enheter. Övriga institutioner är Bygg- och miljöteknologi
med tre enheter, Byggvetenskaper som
skapas av fem gamla enheter, Datavetenskap (en enhet), Designvetenskaper med
två, Elektrisk mätteknik som utvidgats
med f.d. teknisk geologi (en enhet),
Elektrovetenskap (en enhet), Fysik (fem
enheter), Industriell elektroteknik och
automation (en enhet), Informationsteknik (en enhet), Kemiteknik (en enhet),
Livsmedelteknik (två enheter), Kemiska
institutionen (ej enhetsindelad än), Maskinteknologi med två enheter, Matematikcentrum med två, Reglerteknik (en
enhet), Teknik och samhälle (en, tidigare
fem avdelningar), Teknisk ekonomi och
logistik, Telekommunikationssystem,
Värme- och kraftteknik.
Avdelningarna Robotteknik och
Geoteknik avvecklas.
M AT S

N Y G R E N
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Juridicum drar
ner antagningen
För Juridiska fakulteten innebär budgetläget för 2005 en åtstramning med cirka 4,5 miljoner kronor i förhållande till
2004. Det innebär att fakulteten tvingats göra nerdragningar inom både
grund- och forskarutbildningen.

Inom Juridiska fakulteten bedrivs den
grundläggande utbildningen till huvuddelen inom juris kandidatprogrammet
som omfattar nio terminer och leder till
en yrkesexamen. Fakulteten kan därför
inte spara genom att lägga ner delar av
utbildningen.
Anpassningen till budgeten har istället gjorts bl.a. genom att antagningen till
juris kandidatprogrammet och fakultetens nätkurser kraftigt har minskats fr.o.
m. vårterminen.
Vidare har undervisningsresurserna
för juristutbildningen och övrig utbildning inom fakulteten tunnats ut. Även
doktorandfinansieringen har minskats.
Fakulteten har i sin strategiska plan
för de närmaste åren målen att förstärka utbildningsresurserna med ytterligare disputerade lärare och att öka antalet doktorander.
Dessa satsningar kan fakultetsledningen inte se att man kan fullfölja.

Konstnärlig
återhållsamhet
Det konstnärliga området kommer inte
att märka av några större besparingar
under 2005.
– Vi går inte minus och får ungefär
samma budget som förra året. Så vi har
inte för avsikt att lägga ner något. Men
vi måste vara återhållsamma, och det är
tråkigt eftersom det finns så mycket vi
vill göra, säger rektor Håkan Lundström.
– Vi har varit rätt förskonade från
problemen med att den externa finansieringen sjunker, eftersom den är en så liten del av vår budget. Det brukar vi
tycka är synd, men just nu är det en fördel.
P E T R A

F R A N C K E

Lina Carls menar att doktorandernas karriärvägar nu minskas drastiskt. FOTO: MARIA LINDH

”Doktoranderna är
de stora förlorarna”
Försörjningsmöjligheterna för doktorander och nydisputerade minskar drastiskt när universitetet sparar på tim- och
visstidsanställningar. Det är tydligt att
många oroar sig. Närmare 200 doktorander och nydisputerade slöt upp när
SULF informerade om post-doc-studier
och regler för a-kassa och försäkringskassa.

Vetenskapsrådet är en av de viktigaste
finansiärerna av post doc-stipendier och
de hade skickat forskningssekreterare
Bo Öhngren för att informera om anslag
till postdoktorala studier. Förra året
beviljade Vetenskapsrådet 20 miljoner
kronor åt sammanlagt 36 personer för
att de skulle kunna tillbringa en post
doc-period utomlands. En nyhet för i år
och för 2006 är att 15 miljoner kronor
per år kommer att delas ut till nationellt
knutna post doc-tjänster. Pengarna
kommer att täcka ungefär 20 sådana
anställningar.
– Konkurrensen om dessa tjänster
kommer att bli hård eftersom även akademiker med utländsk doktorsexamen
har rätt att söka dem, sa Bo Öhngren.
Inget särskilt vetenskapsområde ska
gynnas. Kvaliteten på ansökningarna
avgör.
Bo Öhngren stack hål på en myt att
kvinnor skulle vara missgynnade när det
gäller post doc-stipendier.
– Kvinnor och män söker och får post

doc-stipendier i lika hög grad, sa han.
Det är alltså inte så att kvinnor oftare
väljer bort en utlandsperiod för att den
är svår att kombinera med familjen.
Även A-kassan och försäkringskassan fanns på plats och svarade på frågor
om vilka regler som gäller vid utlandsvistelse. En nyhet för i år är att den statliga Trygghetsstiftelsen har ändrat sina
regler för avgångsersättning. Tidigare
var man tvungen att ha varit statligt
anställd i fem år för att få ta del av stiftelsens avtal, från och med i år räcker
det med tre.
Karriärvägar minskas
Lina Carls, vice ordförande i SULF var
överväldigad över den stora uppslutningen till informationsmötet och såg
den som ett tecken på att många känner
oro över vad som ska hända efter disputationen.
– Jag undrar hur universitetsledningen tänker sig att det ska bli någon tillväxt inom akademin när det är doktorander och nydisputerade som drabbas
hårdast när universitetet sparar, sa Lina
Carls.
– Timanställningar och visstidsanställningar har tidigare varit den naturliga karriärvägen för dem som har velat
meritera sig för en akademisk karriär.
Nu minskar den möjligheten drastiskt.
U L R I K A

O R E D S S O N
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Nytt samarbete ska ge
15 nya företag om året
Ett nytt samarbetskoncept fördubblar
resultatet och skapar femton nya bolag
av Ideontyp årligen.
Så kan man sammanfatta budskapet
när Lunds universitets näringslivschef
Per-Olof Hegg och statliga Teknikbrostiftelsens VD Sven-Thore Holm presenterar sitt nya samarbete.
– Vi har skrivit ett avtal som innebär
ett genombrott för Lunds innovationssystem. Det här kommer att få positiva
effekter för hela regionen, lovar de.

Arbetet med att få fram nya kunskapsföretag utifrån forskningsrön har kommit allt mer i fokus på senare år. Nya
parter har tillkommit i ”innovationsstrukturen” inom och runt landets alla
lärosäten. Och visst har det gett utdelning. Två nya lovande kunskapsföretag
fanns på plats vid presskonferensen när
Teknikbrostiftelsen och Lunds universitet presenterade sitt nya samarbetsavtal:
Aventure som vill tillverka kolesterolsänkande öl (se artikel här under) och
Silent Control AB som arbetar med att
få fram en produkt som kan filtrera bort
falsklarm inom processindustrin.

– Vi kände tidigt att det fanns en
kommersiell potential i vår forskning,
men att det samtidigt var lite fult att
tänka i de banorna så länge man forskade. Det var tack vare Teknopol AB som
våra rön fångades upp och vi startade ett
företag, berättar Jonas Ahland, VD för
Silent Control AB.
Teknopol tillhandahåller affärsrådgivning och står nära Teknikbrostiftelsen. Teknopol ägs av stiftelsen och
Lunds universitets utvecklingsbolag
LUAB tillsammans.
Men trots det delade ägarskapet och
annat formellt samarbete har det funnits
en del grus i maskineriet och viss konkurrens mellan Teknikbrostiftelsen och
den kommersialiseringsverksamhet som
bedrivits inifrån universitetets egna enheter, t.ex. LU Innovation, f.d. Näringslivsenheten. Detta har forskarna märkt.
De har varit osäkra på vilken part som
de ska vända sig till i första hand, vem
som har vilken roll etc.
Floran av organisationer som arbetar
för att få fram nya kunskapsföretag har
också kritiserats för ineffektivitet – t.ex.
från Industrifonden. Lund är inget sär-

Patent på hälsofrämjande öl
Nya företaget Aventure har tagit patent
på en bryggmetod som ska ge ett öl
med positiva hälsoeffekter. Aventure
ägs av grundarna tillsammans med Teknopol och Lunds universitets utvecklings AB, LUAB.

Ölet som man räknar med ska bli en
global framgång sänker kolesterolhalten
med hjälp av vattenlösliga fibrer från
havre, s.k. betaglukaner.
– Det var tack vare startkapital och
stöd från Teknikbrostiftelsen och Lunds
universitet som vi kom igång, berättar
Arne Berge, VD för Aventure.
När idén presenterades för snart sex
år sedan var intresset från bryggerinäringen minst sagt ljummet. Arne Berge
har sparat ett brev från Pripps VD där
denne förklarar att ett hälsofrämjande
öl verkligen inte är något som intresse6

rar bryggeriet. I dag är det annat ljud i
skällan. Nu är intresset på topp. Och alldeles före nyår försökte ett amerikanskt
bolag helt fräckt ”kapa” hälsoölsidén.
– Man gick ut över hela världen med
ett pressmeddelande om att man skulle
distribuera ölet. Gensvaret var enormt,
berättar Arne Berge.
Men det kolesterolsänkande ölet är
inte i produktion än och Aventure AB,
liksom Silent Control AB, tillhör ännu
så länge de spirande kunskapsföretagen
på Ideons nya inkubator – företagshotellet som servar med rådgivning, kontor
och administrativt stöd. Aventures nya
”functional beer” prövas för närvarande kliniskt av Avdelningen för biomedicinsk nutrition vid Lunds universitet. Ett
50-tal försökspersoner med förhöjda
kolesterolvärden deltar.
B R I T TA
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fall – samma situation kännetecknar
miljön runt många universitet och högskolor. Det som möjligen särskiljer Lund
är att man nu tar itu med problemen.
Det nya avtalet mellan Teknikbrostiftelsen och Lunds universitet innebär att
samarbetet styrs upp. Det blir, som
Sven-Thore Holm uttrycker det, en winwin-situation: både forskarna, universitetet och samhället som helhet blir vinnare.
Till att börja med fördelas rollerna
mellan parterna så att bådas starka sidor
utnyttjas maximalt. Dessutom delar
man broderligt på både vinstchanser och
risker.
Konkret innebär avtalet att Teknikbrostiftelsen i Lund årligen bidrar med
cirka två miljoner kronor till LU Innovation.
– LU Innovation känner sitt universitet. Med de här pengarna kan man anställa ytterligare tre idésökare som kan
finna och samla in nya forskningsidéer
och samtidigt stödja och stimulera forskarna att tänka ett steg längre och fundera över om deras forskning kan ha
någon kommersiell tillämpning, menar
Sven-Thore Holm.
Medfak och LTH
Teknikbrostiftelsen med dess många finansiella instrument och bolag för riskkapital och affärsutveckling kompletterar sedan och utvecklar idéerna kommersiellt tillsammans med forskarna. I
de bolag som bildas går Lunds universitet och Teknikbrostiftelsen in med lika
stort ägarengagemang.
Genom att varje idé bedömts först av
LU Innovation och sedan av Teknikbrostiftelsen är den mer kvalitetssäkrad än
de flesta forskningsidéer som ger upphov till bolag, menar parterna. Den
dubbla prövningen gör det lättare att få
andra investerare i nästa utvecklingsskede, menar parhästarna Hegg och Holm.
Dessutom minskas riskerna för Teknikbrostiftelsen och universitetet och deras
möjligheter att göra goda investeringar
i nya bolag ökar i motsvarande grad.
45 procent av de forskningsbaserade
nya företagen kommer i dag från Medicinska fakulteten och lika många från
LTH. Med den förstärkning som nu sker
hoppas man få fram fler nya tjänstebolag utifrån idéer inom universitetets övriga fakulteter.
B R I T TA
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Studenterna på
LTH är de flitigaste
LTH har de i särklass flitigaste studenterna i Lund. Det var ett av många intressanta, preliminära resultat av den teknologenkät som Olof Nelsson från Utvärderingsenheten redogjorde för vid
den stora workshopen på LTH med anledning av den förestående utvärderingen av civilingenjörsprogrammen.
Arbetet med självvärderingen tog fart på den stora workshopen. Vem ska utarbeta svaret på den här frågan? Fr. v. grubblar statistiklärare Lena Zetterqvist, utbildningsplanerare Anders Kärrman, studenten Kikki
Alnemo, lärarna Joakim Malm, Kerstin Skog, Rolf Larsson och Jan-Olle Malm. FOTO: MATS NYGREN

Full fart på självvärderingen
av civilingenjörsprogrammen
Landets alla civilingenjörsutbildningar
ska utvärderas och en del av det arbetet ska på vanligt sätt göras av högskolorna själv. Under årets tre första månader ska man arbeta fram en självvärdering till Högskoleverket och i höst kommer en arbetsgrupp från Högskoleverket till LTH. I april 2006 publiceras rapporten.

Hittills har en styrgrupp och en arbetsgrupp inom LTH – främst med hjälp av
tjänstemän – tagit fram en stomme till
självvärdering som diskuterades under
en workshop i januari. Och den diskuterades kritiskt: många lärare tyckte att
bilden som gavs av LTH var alltför positiv.
Vice rektor Per Warfvinge och byrådirektör Gerd Olsson, som båda ingår i
styrgruppen, ska nu arbeta in de synpunkter som kom fram i diskussionen i
texten. I styrgruppen finns också två stu-

dentrepresentanter och i arbetsgruppen
en rad lärare.
Stommen bygger på 21 frågor som
ställts av Högskoleverket. De gäller alla
på ”lärosätesnivå”, d.v.s. i det här fallet
för hela LTH.
Dessutom ska självvärderingen omfatta redogörelser för alla de 14 olika
civilingenjörsprogrammen. Arbetet med
de utvärderingarna startade ordentligt
under denna workshop, då lärare och
annan personal gruppvis diskuterade
programmen och den fortsatta redovisningen.
I februari sker en tolvpunktanalys vid
två olika heldagsseminarier, som de olika utbildningsnämnderna genomför.
Den siste mars ska hela självvärderingen tryckt och färdig lämnas in till HSV.
I år ska också forskarutbildningen
vid LTH (och alla andra tekniska högskolor) utvärderas.
M AT S

Enkäten är en av många ingredienser i
självvärderingen tillsammans med en enkät bland utexaminerade civilingenjörer
som SCB har gjort.
Olof Nelson berättade att studenterna på LTH arbetar runt 40 timmar i
veckan, något mer än hälften schemabundet. Kvinnor och studenter med utländsk bakgrund och utan akademiska
traditioner läser mest, särskilt i början.
Nöjda med studierna
Studenterna är i de flesta avseenden
nöjda med studierna och än mer efter
avlagd examen. Tillfredställelsen har
dessutom ökat jämfört med tidigare studentbarometrar. Många inslag i utbildningen bedöms som ”lagom”. Examensarbetena fungerar väl. Möjligheterna att
påverka utbildningen anses ha ökat.
Men det betyder inte att allt är bra.
Människans förutsättningar inför
tekniken belyses för litet, liksom etiska
ställningstaganden. Konsten att argumentera och övertyga tränas ofta för
lite. Anknytningen till arbetslivet är för
svag. Studenterna får för dålig feedback
av lärarna, tycker många.
– Däremot får studenterna till övervägande del anställningar, vilket är en
stor kontrast till humanisterna, påpekade Olof Nelson.

N Y G R E N

M N

Morgondagens bilmotorer utvecklas i Lund
Vid en internationell konferens i Frankrike nyligen rankades Lunds Tekniska
Högskola som ohotad etta inom utvecklingen av den nya generationens förbränningsmotor, den så kallade HCCImotorn. I stort sätt samtliga större tekniska högskolor liksom bilföretag bedriver forskning och utveckling kring
HCCI-motorn, som av många förväntas

kraftigt uppgradera dagens bensin- och
dieselmotorer till att bli mer energisnåla.
– Fördelen är att denna motor till
skillnad från dagens modeller bättre tillvaratar bränslet vilket resulterar i låg
och jämn bränsleförbrukning. Likaså
minskar HCCI-motorn utsläppet av
kväveoxider till bara en tusendel av da-

gens nivåer, förklarar Bengt Johansson,
professor vid Avdelning för förbränningsmotorer, institutionen för värme
och kraftteknik.
Han tror att man redan om tio, femton år kommer att kunna ta de nya motorerna i drift. Prototyper finns redan.
M AT S

N Y G R E N
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Vi behöver en trygghetsfond som medför att omställningar och nya satsningar kan genomföras utan att leda till övertalighet och uppsägningar, skriver
Torbjörn von Schantz, professor i zooekologi. Fonden ska täcka framtida
ofinansierade lönekostnader för externfinansierade forskare, och den ska
finansieras genom forskningsomkostnadsuttaget, föreslår han.

Gästkrönikan

En trygghetsfond för säkrad flexibilitet
LUNDS UNIVERSITET MÅSTE hitta
en dynamisk finansieringsmodell där vi
med oförändrade statsanslag kan uppnå
en flexibel verksamhet med hållbara och
tillitsfulla medarbetare. Vi behöver en
trygghetsfond som medför att omställningar och nya satsningar kan genomföras utan att detta i andra änden skall
behöva pareras med övertalighet och
uppsägningar.
Det självklara målet och utmaningen
är att med oförändrade statsanslag uppnå en uthållig och långsiktig finansiering
av högskolorna där medel kontinuerligt
kan frigöras för nya satsningar utan att
arbetsrätt och anställningstrygghet
äventyras. En lösning kan vara att vi
med stöd av medel från forskningsomkostnadsuttaget inrättar en trygghetsfond för att täcka framtida ofinansierade lönekostnader för externfinansierade
forskare. Jag har en vision att detta är
möjligt, men möts alltför ofta av uppfattningen att uthållighet och kvalité
enbart kan erhållas via ”mer pengar”
från staten.
FRAM TILL 1994 ERHÖLL högskolorna statliga anslag med en reell ökning
från år till år. Detta skapade en dynamisk finansiering där nya satsningar
kunde göras utan att vi behövde avstå
annan verksamhet.
Den nya forskningspolitiken, med utbyggnad av de nya högskolorna, innebar att de ”gamla” lärosätena efter 1994
inte längre erhöll de invanda resurstillskotten. Hädanefter skulle förstärkningen i stället ske genom ökade anslag till
de statliga forskningsråden. Tanken var
god, forskningsrådens kvalitetsprövning
skulle garantera att de ökade resurserna
hamnade i de bästa forskningsmiljöerna
8

och genom att bifoga extra pengar –
forskningsomkostnadsuttaget (idag 26
procent av anslaget) – skulle också de
lärosäten som hyste goda forskningsmiljöer få en resursförstärkning.
Detta finansieringssystem leder inte
till en hållbar utveckling. Omkostnadsuttaget ska täcka de utökade gemensamma kostnader som den externa forskningen genererar för lärosätet. SUHFs
analyser visar att 34 procent av högskolornas omsättning kan hänföras till ”gemensamma” kostnader och att omkostnadsuttaget därför rätteligen också borde ligga på denna nivå. Företrädare för
olika ledningsnivåer hävdar därför att
fakultets- och grundutbildningsanslagen
i praktiken subventionerar forskning
som bedrivs med externa anslag. Det är
ingen slump att det inom LU är de tre
fakulteterna med stor andel av externfinansiering, LTH, M och N, som står för
merparten av de ekonomiska underskotten. Den nya forskningsfinansieringen
har således, tvärt emot intentionerna,
lett till situationer där framgångsrika
forskningsmiljöer kan bli ekonomiska
gökungar för de fakulteter och lärosäten
där det bedrivs konkurrenskraftig forskning.
FORSKNINGSRÅDENS AMBITION
är självklart att stödja den bästa forskningen. Till skillnad från högskolorna
som har det långsiktiga arbetsgivaransvaret så kan forskningsråden fritt
ompröva sina prioriteringar utan att behöva ta hänsyn till lagen om anställningsskydd. Enskilda medarbetare ställs
därför regelbundet inför situationen där
såväl deras forskningsprojekt som finansieringen av deras anställning kan komma att avslutas då forskningen inte läng-

re bedöms som konkurrenskraftig. I
dessa miljöer kan sällan fakultetsmedel
frigöras för nya satsningar. Unga forskare framhåller också ofta att de saknar
karriärvägar inom den svenska högskolan. Parallellt blir medelålders medarbetare övertaliga eftersom de inte längre
förmår att dra in de externa anslag som
behövs för deras lönekostnader.
Högskolorna och forskningsråden
måste nå en samsyn om en rättvis nivå
på omkostnadsuttaget. Här måste högskolorna bidra genom att minska de
gemensamma kostnader som idag skall
täckas via omkostnadsuttaget. Excellensprojektet bör framöver kunna ge
långsiktiga möjligheter för LU att årligen fondera medel till en trygghetsfond
inom ramarna för omkostnadsuttaget.
TRYGGHETSFONDEN BÖR förvaltas
av ett förtroenderåd som beviljar lönemedel till tidigare externfinansierade
medarbetare efter särskild prövning.
Här finns gyllene möjligheter för LU att
markera vilka arbetsuppgifter utöver
egen forskning som man fäster extra
stort värde på, som t.ex. erfarenhet av
ledning, administration, grund- och
forskarutbildning.
Den sedan flera år rådande forskningspolitiken ställer höga krav på medvetna prioriteringar inom högskolorna.
Vi har inte längre någon möjlighet att
slippa undan dessa krav. Men vi måste
också vara en föredömlig arbetsgivare.
Trygghetsfonden är ett utmärkt sätt att
underlätta omställningar samtidigt som
den ger medarbetaren ökad trygghet,
tillit och framtidstro.
T O R B J Ö R N
I

V O N

S C H A N T Z

VERKSAMHETSFÖRETRÄDARE
L U N D S U N I V E R S I T E T S S T Y R E L S E

Stormskadorna ökar
Under senare hälften av 1900-talet har
stormskadorna i de svenska skogarna
ökat markant. I januariorkanen föll 75
miljoner kubikmeter skog, vilket ska
jämföras med 110 miljoner kubikmeter
som föll under hela 1900-talet. Går vi
mot ett stormigare klimat, är det växthuseffekten som gör sig påmind?
Inom ramen för ett EU-projekt som
kartlägger extrema klimathändelser
studerar en forskargrupp vid Lunds universitet de bakomliggande orsakerna
till att stormskadorna ökar.

– Vår hypotes var förstås att antalet stormar har ökat under andra hälften av
1900-talet, men det har vi inte hittat
belägg för, säger Carin Nilsson som är
doktorand vid Institutionen för naturgeografi. Genom att studera vindarna under 1900-talet har hon tillsammans med
en forskargrupp kommit fram till att
antalet stormiga dagar har varierat, men
att det inte har funnits en klar uppåtgående trend.
Carin Nilsson har studerat Skogsstyrelsens data över stormskador från 1982

och framåt. För att få veta hur det såg
ut under de föregående åren av 1900talet läste hon och sammanställde
Skogsstyrelsen årsrapporter från början
av seklet. Resultaten var entydiga och
visade att stormskadorna har ökat avsevärt.
Vad beror då ökningen på?
– Det verkar som om stormskadorna
tilltar eftersom det finns en större
mängd träd framför allt i södra Sverige,
säger Carin Nilsson.
Känslig för milt klimat
Logiken är enkel: ju fler träd, desto fler
träd faller när det stormar. Men det är
inte hela sanningen. De sydsvenska
skogsägarna har i allt högre utsträckning planterat gran på sina marker. Granen växer snabbare och ger därmed
högre ekonomisk avkastning än lövträden. Men granen verkar vara känslig för
det milda klimatet.
– Granen hör egentligen inte hemma
här, säger Carin Nilsson. Den har ett
ytligt rotsystem och blir därmed extra
känslig för stormar under milda vintrar

då det inte går tjäle i marken. Tjälen gör
nämligen granen mer stabil.
Det verkar alltså som om typen av
skog, men även skogsskötseln, har en
stor betydelse för hur stora stormskadorna blir. Om stormen sammanfaller
med att granskogen nyligen har gallrats
blir konsekvenserna större.
– När granar som växer tätt gallras,
behöver de granar som står kvar tid på
sig för att utveckla ett stadigare rotsystem, säger Carin Nilsson.
Granarna blir också extra känsliga
när vinden byter riktning. Vanligast i
Sverige är västliga vindar. Flest granar
faller när det blåser från nordväst eller
sydväst.
Även lövskog
Men även lövskog kan drabbas av
stormskador. Detta händer framförallt
när stormarna inträffar tidigt på hösten,
innan löven har fallit. Lövkronorna gör
då att vinden lättare griper tag i träden
och välter omkull dem.
Trädbeståndet, och inte ett ökat antal stormar, verkar alltså vara orsaken
till att stormskadorna har ökat under
andra delen av 1900-talet. Därmed inte
sagt att växthuseffekten inte har någon
inverkan på stormfrekvensen.
Lars Bärring, Carin Nilssons handledare som arbetar halvtid vid Naturgeografiska institutionen och halvtid vid
SMHI, undersöker just nu olika framtidsscenarier beträffande stormar. Genom klimatmodeller studerar han hur
växthusgashalten och därmed klimatet
kan komma att förändras. Resultaten
beror på antaganden om hur den globala utvecklingen kommer att bli, hur
mycket fossila bränslen som kommer att
förbrännas etc.
– Just nu finns det tecken som tyder
på att stormklimatet kommer att försvåras, säger Lars Bärring. Det är dock
svårt att säga något om hur allvarligt det
blir.
U L R I K A

O R E D S S O N

FOTNOT: I forskargruppen som kart-

lagt stormskador i svenska skogar under
1900-talet ingår förutom Carin Nilsson
och Lars Bärring även växtekologerna
Anna Maria Jönsson och Ingrid Stjernquist från Lunds universitet, Peter Schlyter, naturgeograf vid Stockholms universitet, och Hans Samuelsson från
Skogsstyrelsen.
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Lundafysiker med om
att ”gridifiera” Internet
Idag är World Wide Web en del av vår
vardag. www utvecklades av fysikerna
vid högenergilaboratoriet CERN. Syftet
med projektet var från början att handskas med all den information som de
stora partikelacceleratorna producerade. Men som bekant spreds www
snabbt även till näringslivet och hushållen. Nästa steg i utvecklingen är World
Wide Grid – och än en gång är fysikerna pådrivande. Lunds universitet spelar
en viktig roll i Nordens ”gridifiering”.

1997–98 testade amerikansk militär
grid-idén. Man ville få ett antal superdatorer att kommunicera och samarbeta
med varandra. När militärernas intresse svalnade kastade sig fysikerna över
den nya idén. I deras värld hungrar man
ständigt efter datorkraft. www utvecklades när den 27 km långa LEP-acceleratorn togs i bruk. I den kolliderade
elektroner med varandra, och varje kollision gav upphov till en skur av nya partiklar.
Nu byggs LEP om till LHC, en anläggning för att få betydligt tyngre partiklar – protoner – att frontalkollidera.
– I LEP inträffade kollisioner en miljon gånger i sekunden men i LHC kommer de att inträffa 40 miljoner gånger
per sekund. Dessutom kan varje kollision producera hundratals, ja tusentals
partiklar. Vi står inför en utmaning. Hur
ska vi handskas med och analysera dessa
enorma informationsmängder? säger
fysikprofessorn Paula Eerola som ingår
i styrgruppen för NorduGrid.
– Det handlar inte om GigaByte utan
om PetaByte. Var och en av de fyra experimentstationerna i LHC kommer att
varje år producera en datamängd på en
PetaByte. En PB är ungefär vad som
ryms på hundratusen ordinära hårddiskar.
Bearbeta information
Om www är till för att sända, motta och
öppna information är wwg till för att
bearbeta den. Om systemet ställs inför
ett problem letar det själv rätt på den
mjukvara och den datorkraft som be10

hövs för att lösa det – ute på nätet. Det
finns förelöpare till systemet som inte är
”griddar” men ändå har inslag som liknar dessa. Organisationen SETI – Search
for Extraterrestrial Intelligence – gav
intresserade möjligheten att medverka i
analysen av det radiobrus som når oss
från stjärnorna. Man laddade ner mjukvara och lät datorn gå även när man inte
använde den.
Ett annat exempel på det numera
stoppade Napster där man kunde ladda
hem musik utan att först hämta någon
speciell mjukvara.
En sameuropeisk grid
Fysiker i olika delar av världen utvecklar nu regionala ”griddar”. Nordiska
Ministerrådet har gett pengar till NorduGrid som förutom de nordiska länderna numera också innefattar Balticum
och några universitet i Australien. I
Lund har organisationen sedan 2001
förutom Paula Eerola en heltidsanställd
och en forskare som på deltid ägnar sig
åt NorduGrid. Nätverket består f.n .av
3 500 anslutna datorer; en viktig nod i
NorduGrid finns vid LU med datorklustrarna Sigrid och Toto7/-i datorcentret LUNARC.
– NorduGrid var en av världens första fungerande ”griddar”, säger professor Eerola. Nu arbetar vi för att nätverket ska växa ytterligare. Dessutom medverkar vi också i ett EU-finansierat projekt där man försöker skapa en gemensam grid-infrastruktur för hela Europa.
NorduGrid har redan börjat användas, bl.a. för att bearbeta data från
AMANDA, en svensk neutrinodetektor
inbäddad i den antarktiska isen. Men
eftersom ”gridden” är ett generellt
hjälpmedel har den också nyttjats av
andra än fysiker, t.ex. inom bioinformatiken. Samtidigt utvecklar nu affärsvärlden, industrin och andra intressenter
”griddar” för sina behov.
Men hur blir det med hushållen?
Kommer den som inte ägnar sig åt forskning att ha någon nytta av ett wwg? Vad
betyder det för chattaren eller dataspelaren?

Fysikprofessor Paula Eerola ingår i styrgruppen för
NorduGrid som bl.a. arbetar för att skapa en gemensam grid-infrastruktur för hela Europa.
FOTO: GÖRAN FRANKEL

Det kan ingen svara på idag, men
Paula Eerola tror att det kan finnas
komplicerade hushållstjänster där ”gridden” kan visa sig användbar – exempelvis för att finna och förhandla om energi på en avreglerad marknad.
– En spin-off-effekt av arbetet med
den nordiska ”gridden” kan det arbete
bli som vi just nu utför tillsammans ett
team av ryska matematiker. Vi analyserar hur trafiken av data egentligen organiseras på Internet. Det vet man faktiskt
inte. Emellanåt hör vi domedagsprofetior om att hela Internet snart kollapsar
därför att det belastas med allt mer
spam. Hur realistiska sådana farhågor
är kan dessa matematiker hjälpa oss att
klargöra. Vi bör kunna göra prognoser
för vad som t ex händer om spammängden skulle tiodubblas, säger Paula Eerola.
G Ö R A N

F R A N K E L

VR satsar på
industridoktorander
Mer än 90 procent av näringslivets satsningar på
FoU (forskning och utveckling) går till utveckling
och bara en liten del satsas på grundforskning.
Detta samtidigt som industrin är beroende av att
få tillgång till nya vetenskapliga kunskaper och
m e t o d e r. D e t t a ä r b a k g r u n d e n t i l l a t t
Vetenskapsrådet stöder så kallade industridoktorandprojekt. Se vidare www.vr.se/knt

Ädla vildar i Sydasien
varken ädla eller vilda
Många svenska turister i Sri Lanka har
förmodligen gjort spännande utflykter
i djungeln för att se det primitiva veddafolket posera med sina pilbågar.
– Men peka ut ett mål för dem och be
dem avfyra några pilar. Då kan pilarna
fara iväg åt vilket håll som helst, säger
professor Gananath Obeyesekere från
Princeton University, numera pensionär
i Kandy.
– Fast, tillägger han, liksom för att
trösta LUM:s utsände, visst jagar veddas. Med gevär.

Professor Obeyesekere är socialantropolog och deltog i en konferens i Lund med
ett femtiotal svenska och internationella deltagare strax före jul. Arrangör var
Avdelningen för religionsvetenskap vid
Centrum för teologi och religionsvetenskap. Temat för konferensen var ritualism i sydasiatiska religioner och flera internationellt ledande forskare medverkade.
Professor Obeyesekere menar att
mytologin kring veddas är en produkt
av kolonial historieskrivning. I början
av 1900-talet kom antropologerna till
Sri Lanka och intresserade sig för några fattiga marginaliserade veddafamiljer
i ett djungelområde. Man mätte flitigt
skallar och ansåg sig ha hittat öns urinvånare. Och singhaleserna tog villigt
till sig föreställningen om den ädle vilden. Det fanns lokala myter som underströk att detta var en del av deras ursprung. En kung i Kandy hade gift sig
med en underskön demonkvinna och
fick med henne två barn. Men han for
senare till Madurai i Sydindien och gifte sig en prinsessa som också gav honom
barn – förvisso något mer civiliserade.
Mindre ädla vildar
Av någon anledning blev inte effekten
densamma i Indien när de västerländska
antropologerna undersökte de indiska
stamfolken. Dessa s.k. adivasis, urinvånare, hade och har alltjämt en mycket
låg status.
– Sanningen om veddas är den att de
inte var primitiva, men att de hade för-

fallit till primitivism. När holländarna
flera hundra år tidigare kom till Sri Lanka fann de att veddas bodde i ett område med kloster och palats. Jag har gått
igenom mängder av skrifter författade
av lokala skribetber som visar att veddas var jägare som gradvis inkorporerades i de lankesiska kungarnas livvakter
och armeer. Det finns t.o.m. berättelser
om hur hela kungafamiljer anförtroddes
i deras händer i oroliga tider, säger professor Obeyesekere och tillägger:
– Så vad som har hänt i moderna tider är en slags ”självprimitivisering”.
Detta är rön som professor Obeyesekere ännu inte publicerat. Att han kommit till Sverige och berättat om dem
tycks förvåna honom själv.
– Jag har lovat mig själv att aldrig
lämna Kandy på vintern. Men jag har
aldrig varit någon särskilt principfast
person, säger han med ett leende.
Konferensen var ett led i LU:s satsning på Sydasien inklusive indiska religioner. Det har bl.a. resulterat i att man
byggt upp ett nationellt nätverk för sydasienstudier, SASNET, samt att en professur i indiska religioner nu är under
tillsättning.
G Ö R A N

F R A N K E L

FOTNOT: Se även intervjun med Staffan Lindberg vid SASNET på sista sidan i LUM.

Exjobb i Kina
Forskningens värld är internationell, men frågan är om något examensarbete i fysik vid LU någonsin har förlagts till Kina. Det
är i alla fall vad som nu händer
Helena Persson. Hon har en astrofysikalisk inriktning på sin
grundutbildning och ska nu tillbringa fem månader vid universitetet Fudan i Shanghai.
– Det ska bli spännande, säger
Helena som i dagarna också blir
färdig med 20 poäng i kinesiska.
– Jag har redan träffat min kinesiska handledare och han verkar vara väldigt trevlig.
Helenas handledare i Lund heter Roger Hutton och finns vid
Avdelningen för atomär astrofysik på Institutionen för astronomi. Han har besökt Fudan ett tiotal gånger och hjälpt till att bygga upp kinesernas spektroskopiapparatur. I samarbete med Fysiska institutionen sysslar Roger
Hutton med en speciell form av
s.k. förbjudna övergångar – elektroner som byter energinivåer på
ett mycket speciellt sätt.
– Vi är intresserade av de spektrallinjer som uppstår vid förbjudna övergångar, därför att de
hjälper oss att beräkna tätheten
den plasma som finns ute i rymden och runtom stjärnorna, säger
Roger Hutton.
Under Helenas uppehåll i Kina
ska också en atomfysikalisk kinesisk-lundensisk workshop arrangeras på den kinesiska ön
Hainan.
G Ö R A N

F R A N K E L

Gränsöverskridande
e-tjänster i projektplan

Socialantropologen Gananath Obeyesekere kom
till LU och berättade om ädla och mindre ädla vildar.

Institutionen för informatik har
tillsammans med Region Skåne
har fått 200.000 kronor av Vinnova för att upprätta en komplett
projektplan över gränsöverskridande elektroniska tjänster. Det
är Jonas Hedman och Konrad
Tollmar vid institutionen som
ska arbeta med projektplanen i
vår.
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Excellensprojektet:

”Kommunikation är en
del av gott ledarskap”
Information från Lunds universitet ska
vara sann och korrekt. Den ska vara lätt
att hitta och att förstå.
– Genom att kommunicera öppet
och ärligt och inte enbart lyfta fram fakta som upplevs som positiva blir vi trovärdiga. Vi håller ihop bättre som organisation och arbetsplats och blir samtidigt tydligare för omvärlden. Allt tillsammans stärker Lunds universitets position, säger Lunds universitets informationschef Eva Johannesson.

I ett rum i universitetsadministrationens
högborg Byrålogen pågår ett samtal i
januarimörkret. Det handlar om Lunds
universitets varumärke, om hur universitetet kommunicerar internt och med
omvärlden och lever upp till de förväntningar som finns på ett av Nordens
största och äldsta universitet.
– Lunds universitet har en position
som förpliktigar, säger konsulten Staffan
Solding.
Det är han som leder samtalet, där ett
antal informatörer från hela Lunds universitet deltar.
Staffan Solding har anlitats som processledare för delprojektet ”Information, kommunikation och profilering”
som ingår i det universitetsövergripande Excellensprojektet (se separat ruta).
Det ska resultera i ett förslag till kommunikationsplattform för universitetet
och läggas fram för universitetsstyrelsen
i juni.
Sammanlagt ett fyrtiotal informatörer, ett antal studentrepresentanter och
andra intresserade, bildar två arbetsgrupper som träffats tre gånger vardera
sedan i höstas. De har formulerat mer
konkret vad universitetet vill kommunicera och hur det ska gå till. En av utgångspunkterna har varit de många policys och strategiska dokument som antagits de senaste åren.
– Vi utgår också från de tidigare analyser som gjorts inom t.ex. ”Bilden av
LU”. Varumärkesarbetet har övergått i
en förankringsfas, säger Staffan Solding.
Gruppernas arbete ska resultera i en
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kommunikationsplattform som består
av fyra olika delar – värdegrund, kommunikationspolicy, varumärkesbok och
grafisk profilmanual. Men minst lika
viktig är processen, samtalet mellan informatörer och kommunikatörer liksom
de många träffar med prefekter, dekaner,
enhetschefer och andra med kommunikationsansvar som redan ägt rum eller
planeras. Genom att frågorna ventileras
med så många under resans gång, har
redan attityder och samarbetsklimat påverkats.
Vad är det då arbetsgrupperna diskuterar denna mörka januarimåndag i
Byrålogen? Bara ordet ”varumärke”
kan ju vara ett rött skynke för dem som
värjer sig mot att universitet jämförs
med företag på en marknad.
– Universitet är speciella, medger
Staffan Solding. Men inte desto mindre
har de, liksom andra offentliga organisationer, en ny, mindre förutsägbar verklighet att hantera. Ska Lunds universitet
kunna rekrytera studenter och forskare
och administratörer i framtiden måste
det både bli en bättre arbetsplats med
mer dialog och delaktighet, och ha en
tydligare profil utåt.
Kommunikation är allas ansvar, menar Eva Johannesson, men det faller särskilt tungt på chefer och ledare.
– Många beslut som fattas kommer
aldrig till medarbetarnas kännedom om
kommunikationen inte fungerar. Det är
pengar i sjön. Därför vill vi understryka
att kommunikation är en del av ett gott
ledarskap.
B R I T TA C O L L B E R G

Staffan Solding i bakgrunden.Magnus Svensson,
informationsansvarig på Juridiska fakulteten.

– Det är viktigt att skilja på identitet och profilering. Vi jurister ser oss som en del av Lunds universitet, men vill ibland kunna särprofilera oss
med vårt eget sigill. Jag tycker dock man ska
segla under gemensam flagg; det egna sigillet
kan användas t.ex. som ett designelement tillsammans med den gemensamma LU-profilen.
Då undviker man att Lunds universitet som helhet får en lägre ranking i citatindex för att många
forskare inte uppgett att de tillhör Lunds universitet, utan bara sina respektive områden eller
institutioner.

Katarina Branzén, informationsansvarig för HTområdet:
– Det är ovärderligt för mig att vi får en
kommunikationspolicy och att jag dessutom får
sitta med och göra den. Policyn är det verktyg jag
behöver bl.a. för att förmedla vad kommunikation är t.ex. till de många olika professionella
nätverk som jag arbetar med inom området.

FA K TA
”Information, kommunikation och profilering”
är ett delprojekt inom Lunds universitets pågående Excellensprojekt som syftar till att förbättra
möjligheterna att genomföra den strategi som
antagits för Lunds universitet.
Ett mål är att kunna omfördela mer pengar till
forskning och utbildning. Informationsprojektet
syftar bl.a. till bättre intern och extern information och ökat utbyte av informationsresurserna
i hela organisationen genom en gemensam

kommunikationsplattform.
Projektledare är informationschefen Eva Johannesson, som rapporterar till en styrgrupp som
leds av rektor Göran Bexell. Projektplan och dokumentation finns på www3.lu.se/lu/excellens/
Där finns också frågor och svar om kommunikationsplattformen och möjlighet att lämna
synpunkter. Tyck gärna till om projektet, uppmanar informationschefen.

LUs krisledning fungerade
Strax efter flodvågskatastrofen stod det
klart att anställda och studenter från
Lunds universitet befann sig i katastrofområdet. Tisdagen den 28 december,
två dagar efter katastrofen, träffades
delar av Lunds universitets krisledningsgrupp första gången för att ge information och erbjuda stöd åt drabbade anställda och studenter.

– Svårigheten var att få en bestämd uppfattning av hur många som var drabbade, säger universitetsdirektör Peter Honeth, som ledde krisarbetet tillsammans
med delar av universitetets ordinarie
krisledningsgrupp samt ett par nykomlingar. Med i gruppen fanns universitetets informationschef Eva Johannesson,
personalchefen Staffan Svensson, chefen
för studerandeenheten Tarmo Haavisto,
vice studentkårsordförande Nanna Wedar och Lisbeth Wester, informationschef vid LTH. Andra universitetsanställda, som exempelvis Karin Warfvinge,
tog personliga initiativ som samordnades med kristeamets.
Efter ett par dagar klarnade bilden:
två lundastudenter var saknade och ett
tiotal universitetsanställda befann sig i
katastrofområdet.
– Samtliga anställda var fysiskt
oskadda, men givetvis starkt berörda av
händelserna, säger Peter Honeth som
påpekar att det även finns ett okänt antal anställda som indirekt berörts av
katastrofen.
– Egentligen har ingen lämnats oberörd av katastrofen och därför tyckte vi

att det var viktigt att ordna en minnesstund för studenter och anställda i universitetshusets aula i samband med terminsstarten, säger han.
Snabbt ute med information
Universitets krisledningsgrupp var
snabbt ute med information på nätet.
Studenthälsan och företagshälsovården
sattes i beredskap och prefekter och chefer informerades om sitt ansvar för att
information och stödinsatser skulle nå
ut till de anställda.
– Som en konsekvens av katastrofen
måste vi vara beredda på att det kan tillstöta praktiska problem som vi får ta itu
med på ett så smidigt sätt som möjligt,
säger Peter Honeth. Det kan handla om
missade tentor och problem med studiemedel eller att man inte har haft möjlighet att tacka ja till en utbildningsplats i
rätt tid.
Både Peter Honeth och Nanna Wedar
har fått mycket positiva reaktioner på
krisledningsarbetet.
– Vi studenter bjöds omgående in att
delta i den samordnade krisgruppen och
jag tycker själv att det har fungerat väldigt bra, säger Nanna Wedar.
Lördagen den 5 februari ska Lunds
universitet tillsammans med en mängd
ideella organisationer, myndigheter och
företag delta i en insamlingskampanj för
att stötta de katastrofdrabbade områdena. Genom olika kulturevenemang och
massiv bössinsamling vill man bidra
med återuppbyggnadsarbetet i Asien.
U L R I K A

O R E D S S O N

Rektor Göran Bexell höll en stämningsfull och välbesökt minnesstund i universitetsaulan med anledning
av Asienkatastrofen. FOTO: PETRA FRANCKE

Populärt ämne
– i en termin
Landets utbildningar i idé- och
lärdomshistoria håller god kvalitet.
Det visar en ny utvärdering
från Högskoleverket.

Studenterna är på det hela taget
nöjda och lärarna anses kunniga
och engagerade.
Idé- och lärdomshistoria lockar också många studenter, men
på grund av den oklara arbetsmarknaden är det få som väljer
att läsa mer än en termin. Ämnet
har därmed främst fått en allmänbildande karaktär. Lärarna i
ämnet har också en folkbildande
ambition, och många sprider
kunskaper i ämnet via artiklar i
dagspress och populärvetenskapliga tidskrifter.
För att studenter i ämnet ska
komma in på arbetsmarknaden
uppmanar Högskoleverket de
som är aktiva i ämnet att hävda
och tydliggöra sin kompetens.
Lärosätena bör även komplettera utbildningarna med fler färdighetstränande moment, t.ex. IT,
projektarbeten och presentationsteknik.
Riktlinjerna för forskarutbildningarna i idé- och lärdomshistoria är oklara. Samtidigt har inte
kraven på doktorandernas avhandlingar anpassats efter kraven
på en snabbare genomströmning
som kom i och med 1998 års
forskarutbildningsreform. Denna
situation gör att doktoranderna
känner sig pressade. Högskoleverket anser att det behövs en
övergripande diskussion om forskarutbildningens mål, syfte och
innehåll.
Högskoleverket berömmer
Lund bl.a. för sin höga lärarkompetens, stora aktivitet med tredje uppgiften och ett mentorsystem för studenterna på A-kursen.
Forskarutbildningen får dock
kritik för otydliga mål och rutiner.
P E T R A

F R A N C K E
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Jubileumsfonden satsar på
långsiktiga forskningsprogram
40-årsjubilerande Riksbankens Jubileumsfond (RJ) gör som andra stora
forskningsfinansiärer: ”kraftsamlar”. Istället för att sprida ut anslag till många
projekt, satsar man på några få stora
forskningsprogram under längre tid.
Doktorander får inte längre finansieras
med fondpengar – istället vill man satsa mer på nydisputerade. Och från de
lärosäten vars forskare kammar hem de
riktigt stora anslagen, kommer fonden
att begära ”betydande motprestationer”.

Redan för ett år sedan berättade LUM
om RJ:s planer att ändra sina regler. Och
nu genomförs de alltså i samband med
nästa ansökningsomgång som går ut 23
februari. Det berättade RJ:s forskningsdirektör Mats Rolén vid ett informationsmöte i Gamla biskopshuset häromveckan.
Universitetsledningen genom vice
rektor Björn Wittenmark hade ordnat
mötet för att forskare inom samhällsvetenskap och humaniora och teologi, RJ:s
målgrupp, skulle få en chans att ställa
frågor.
Det kommer att finnas fyra anslagstyper framöver. Forskningsinitiering –
ett slags ”såddkassa” som ger bidrag till
workshops, besök av intressanta forskare etc. Här kan man få upp till 150.000
kronor i stöd. Nästan hälften av alla
som söker får anslag, berättade Rolén.
Fonden ger också anslag till infrastrukturellt stöd, för att förbereda forskningsprojekt.
Treåriga forskningsprojekt
Och 100 miljoner kronor – en tredjedel
av fondens tillgängliga medel – fördelas
till treåriga forskningsprojekt. Genomsnittsanslaget är 1,5 miljoner kronor.
Det är ett engångsanslag och går till disputerade forskare. Här hårdnar genast
konkurrensen och 80 procent sorteras
bort redan i den första ansökningsomgången som blir klar 10 april. Slutligt besked om vilka, bland de 20 procent som går vidare, som får anslag lämnas i oktober.
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Den stora nyheten är den fjärde anslagstypen: programmen. När systemet
är fullt infört 2007 förväntas 150 miljoner kronor årligen fördelas till nya
forskningsprogram som löper över sex
till åtta år. Varje program kommer att få
cirka 50 miljoner kronor och hälften av
pengarna betalas ut direkt. Utvärdering
beräknas ske efter halva tiden.
– Liksom Vetenskapsrådet (VR) vill
vi stödja större projekt. Men medan VR
talar mycket om att starka miljöer, lägger vi tonvikten på själva forskningsproblemet, sa Mats Rolén.
Till forskning
Fullständig ansökan om programanslag
ska lämnas in direkt, men bedömningen sker sedan i två steg: inför den andra
och avgörande omgången – där man
räknar med att bara 5–10 ansökningar
finns kvar i leken – sker en ”skarp” förhandling med det lärosäte som de sökande forskarna tillhör.
– Fondens pengar ska gå till forskning. Vi är inte roade av att betala stora overheadkostnader till annat, och
täcka upp för det som staten dragit in
på. Men det är vi som förhandlar med
rektorer och andra, forskarna ska koncentrera sig på det vetenskapliga, sa
Mats Rolén.
– Lärosätenas motprestation kan
vara att tillskjuta en post doc-tjänst, en
doktorand eller kanske lösa lokalfrågan
på ett bra sätt, fortsatte Rolén. Men det
ska vara en ”betydande” motfinansiering på kanske 20–30 procent.
Generellt vill RJ inte finansiera doktorander framöver.
– Vi anser att staten sörjer för dem i
och med den nya forskarutbildningen.
Däremot kan RJ tänka sig att en specialiserad redan finansierad doktorand
som befinner sig på sluttampen av sina
forskarstudier, kan ingå i den kritiska
massa som åberopas när forskare söker
pengar för ett program.
Fonden har fortfarande en del åtaganden gentemot pågående projekt, och
det gör att man börjar lite försiktigt med
50-miljonersprogrammen.

Mats Rolén presenterade RJs nya strategi i Lund,
och menade att om den kan innebära arbetsro för
forskarna, så kan han gå i pension med ett leende
på läpparna.. FOTO: JONAS BERGGREN

I år handlar det om ett, möjligen två
stora program som kan komma i fråga,
och där pengar alltså betalas ut 2006.
Nästa år kan det bli två, tre program,
och av 2007 års ansökningar kanske tre,
fyra beviljas.
När nu lärosätena förväntas komma
med motprestationer, finns det inte risk
att det blir en sorts auktion och att de
forskare kammar hem programpengarna, vilkas lärosäten bjuder högst, undrade en forskare i publiken.
– Nej, den vetenskapliga kvaliteten
avgör, lovade Rolén. Inte heller får de
automatiskt ”guldstjärna” som söker
pengar till tvär- eller mångvetenskaplig
forskning. Tvärvetenskap får aldrig bli
ett självändamål – det är forskningssyftet som är viktigast. Det gör att vi också värjer oss mot allt slags regionaltänkande.
Mats Rolén inser att det kan dröja
innan man kan skörda frukterna av de
storsatsningar som nu görs.
– Men jag tänker ibland på hur det
kan ser ut om åtta år då jag går i pension. Då är det kanske ett 20-tal stora
grupper igång – det är en rätt stor insats
ändå.
Mats Rolén lät också förstå att om
det nya systemet innebär att de bästa
forskarna får arbetsro, så kan han gå i
pension med ett leende på läpparna.
B R I T TA

C O L L B E R G

Stressigt att läsa medicin
Läkarstuderande är mer stressade än
andra studentgrupper. Det gäller särskilt de kvinnliga läkarstudenterna, som
oftare än sina manliga kamrater upplever känslor av oro, hopplöshet och nedstämdhet.

– Kvinnors stresshantering är kanske
mer beroende av stöd från omgivningen.
Om de kvinnliga studenterna då inte får
återkoppling från sina lärare kan det
göra att de känner sig osäkra, hopplösa
och ledsna, menar Mikael Jönsson.

Det visar Mikael Jönsson, själv läkarstuderande, i en 10-poängsuppsats. Han
har gjort en enkät bland läkarstuderande från terminerna 2, 6 och 11 i Lund/
Malmö. Resultaten har jämförts med en
annan studie av studerande i olika ämnen i Luleå och Växjö, där delvis samma frågor ingått.
Vissa ljuspunkter finns i svaren.
Medicinstudenterna var oftast nöjda
med sitt studieval och stolta över sitt
blivande yrke. De flesta tyckte också att
studierna var stimulerande och att kurskamraterna ställde upp. Däremot kände många av LU-studenterna brist på
uppmuntran och uppmärksamhet från
lärarna. Nästan hälften menade att utbildningsmålen var oklara, och majoriteten ansåg att de sällan fick återkoppling på sina kunskaper och färdigheter.
Denna brist på återkoppling kan vara
ett skäl till att de kvinnliga medicinarna
mår sämre än de manliga.

Diskussionspass
Han tror det vore bra med återkommande diskussionspass under utbildningen
där de läkarstuderande i smågrupper får
samtala om hur det går med studierna
och hur de känner inför sitt blivande
yrkesarbete. På så sätt skulle ingen behöva gå ensam med sin ångest, utan inse
att en viss oro och stress är något nästan alla känner.
Medicinska fakultetens prodekanus
för grundutbildning, professor Stefan
Lindgren, håller med om att de läkarstuderandes stress behöver diskuteras. Den
kan aldrig helt tas bort, eftersom både
läkarutbildningen och det framtida yrket verkligen kräver stora insatser. Men
den måste minskas så långt det är möjligt, och lärarna måste anstränga sig
ännu mer för att vara tydliga i sina krav
och förväntningar.
I N G E L A

B J Ö R C K

Biomedicinare i näringslivet?
Högskolevärlden ger allt färre karriärmöjligheter för bland annat unga forskare inom biomedicin. Vad finns det då
för möjligheter inom näringslivet? Om
det handlar en karriärvägledningsdag
på BMC i Lund den 8 februari.

sina yrkesdrömmar, få tips om hur man
bäst ansöker om jobb med mera.
Mer information www.medfak.lu.se/
Future_Faculty.

Dagen arrangeras av Future Faculty, ett
forum för yngre forskare vid Medicinska fakulteten. Ett 60-tal disputerade
forskare och doktorander från LundMalmö har anmält sig, och därtill kommer också många från den danska sidan
av Öresund.
Halvdagsarrangemanget har fått
namnet ”Career options in bioscience”.
Meningen är att det ska ge deltagarna
möjlighet att i föredrag och direktkontakter möta representanter för industriföretag, patentkontor, rekryteringsföretag och arbetsförmedling, att diskutera

Taklagskrans på CRC

IB

Nu har Malmös nya kliniska forskningscentrum
CRC fått taket på plats, prytt med en traditionsenlig krans. Clinical Research Centre CRC ska
samla både experimentell och klinisk forskning,
forskarutbildning och grundutbildning i ett byggnadskomplex. Byggets första etapp ska bli klar i
år och omfattar tre nya byggnader för grundutbildning, bibliotek och laboratorier. År 2006 följer sedan renoveringen av två äldre byggnader
för samhällsmedicin, patientundersökningar och
administration. Alla byggnader ska sammanbindas av ett inomhustorg med kafé, restaurang
och reception.

Glada pristagare. Stående fr v: Michael
Ljungberg, Bo Anders Jönsson, Sven Erik
Strand, Freddy Ståhlberg. Sittande: Monica Almqvist, Ronnie Wirestam, IngerLena Lamm. FOTO: ROGER LUNDHOLM

Da Vinci-pris för
multimediaprogram
Ett praktiskt, kliniskt undervisningsprogram för sjukhusfysiker har fått det första europeiska Leonardo da Vinci-priset.
Programmet är utvecklat vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset i Lund
tillsammans med andra europeiska institutioner. Priset delades ut till de tre bästa
av totalt 4000 EU-projekt inom praktisk
yrkesrelaterad undervisning.
– Det är fantastiskt roligt att få ett
kvitto på vårt arbete under tio års tid!
säger Inger- Lena Lamm, sjukhusfysiker
i Lund och en av initiativtagarna.
Undervisningsprogrammet heter
EMIT (European Medical Imaging
Technology Transfer) och är ett samarbetsprojekt mellan universitet och sjukhus i Sverige, Frankrike, Italien och Storbritannien. Det ger praktisk multimediahandledning inom områden som diagnostisk radiologi, nukleärmedicin och
magnetresonans, och innehåller både
utbildningsplan, manualer och en bilddatabas med flera tusen bilder.
Projektets mål har varit att ta fram ett
strukturerat och enhetligt undervisningsprogram som kan användas i hela EU för
att ge sjukhusfysikerna den kompetens
som de europeiska regelverken kräver.
Men det har också väckt intresse utanför Europa. Allt material finns tillgängligt
på webben och på CD, och används redan i nära 70 länder.
– Vi kommer att fortsätta sprida
undervisningsprogrammet internationellt, säger Sven-Erik Strand, professor
i medicinsk strålningsfysik.
Bakom lundadelen av projektet står
lärare och forskare både från LTH, Medicinska fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten samt Universitetssjukhuset i Lund.
IB
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Justititieombudsmannen (JO) har åtalat Göteborgs universitets
ledning samt dampforskaren Christopher Gillberg för tjänstefel.
Samme Gillberg, hans hustru och sekreterare har anmält två journalister på Göteborgs universitet för kränkande särbehandling.
Och Lunds universitet har fått lite av ett ”goddag yxskaft”-brev från
Vetenskapsrådet.

Trendbrott i dampkonflikten:

Göteborgsforskare
åtalas för tjänstefel
Den segdragna s.k. dampkonflikten
fortsätter. JOs beslut att åtala professor
Christopher Gillberg, rektor Gunnar
Svedberg och styrelseordförande Arne
Wittlöv, samtliga vid Göteborgs universitet, markerar dock ett trendbrott.
De tre åtalas för tjänstefel eftersom
de trots flera kammarrättsdomar inte
sett till att lundasociologen Eva Kärfve
och Uppsalaläkaren Leif Elinder getts
möjlighet att granska Gillbergs ifrågasatta forskningsmaterial.

JO anser att Gillberg med uppsåt begick
tjänstefel när han hindrade Kärfve och
Elinder att granska de forskningsdata
som ligger till grund för bl.a. diagnosen
damp.
Gillberg hävdade att materialet omfattades av sekretess, men argumentet
underkänns, eftersom också Kärfve och
Elinder självklart måste respektera sekretessreglerna.
JO anser på samma sätt att Göteborgs universitets ledning ”uppsåtligen
eller av oaktsamhet” begick tjänstefel
när den inte med större kraft såg till att
kammarrättens domar efterlevdes.
– Det är unikt, säger JO Kerstin André till Göteborgsposten, att en myndighet i strid med domstolsbeslut vägrar
lämna ut handlingar. Lika unikt är att
ett universitets rektor och styrelseordförande åtalas för brott som kan ge böter
eller fängelse i upp till två år.
Det rör sig om en urholkning av offentlighetsprincipen om en myndighet
kan låta bli att lämna ut handlingar för
att någon av medarbetarna tycker det,
säger JO.
Varken Wittlöw eller Svedberg anser
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att de gjort fel. Rektor Gunnar Svedberg
hävdar att man anlitat ”bästa juridiska
expertis och konsekvent följt deras råd”
liksom att det var rädslan att det hela
skulle urarta i fysiskt våld som hindrade honom från att sätta hårt mot hårt;
dampforskarna hade meddelat att de
skyddade materialet med sina kroppar.
Inte heller detta argument godtas av
JO; ett domstolsbeslut måste åtlydas.
JOs åtal gäller alltså hur Göteborgs
universitet agerade medan forskningsmaterialet fortfarande fanns inlåst i Gillberggruppens arkiv. De 20 hyllmetrarna
förstördes dock i maj 2004 av Gillbergs
hustru, sekreterare och en läkarkollega.
Händelsen utreds separat och beslut om
åtal väntas i vår.
Universitetets tidning
Ytterligare en dimension av konflikten
gäller universitetets tidning – GU Journalen. En av journalisterna, Lars Nicklason, berättar i en debattartikel i Göteborgsposten, utförligt om hur det varit
att bevaka ärendet:
”Det går inte att ställa kritiska frågor
i den här infekterade affären eller ens
redogöra för självklara sakförhållanden
utan att stämplas som en del av den
elaksinnade ”kampanj” som bedrivs
mot Gillberg.”
Nicklason som nyligen fick lämna sin
anställning på GU Journalen – av besparingsskäl uppger universitetet – skriver
om hur Gillberggruppen, med blandad
framgång, utövat påtryckningar på GU
Journalens chefer och universitetsledningen för att strypa tidningens bevakning av konflikten. Två anmälningar om
kränkande särbehandling har lämnats

Hårklyverier kring
som ska bedöma
Vetenskapsrådet vill inte granska om
lundasociologen Eva Kärfve gjort sig
skyldig till ”oredlighet i forskning”. Eller rättare: rådet vill veta hur och exakt
vad Lunds universitet vill ha hjälp med.

Vetenskapsrådets delvis svårtolkade
skrivelse har kanske en enkel och naturlig förklaring: ingen i forskarvärlden
verkar direkt lockad av att ge sig in i och
döma i konflikten mellan Eva Kärfve
och Christopher Gillbergs grupp. Och
är det inte solklart att det är ens uppgift
så håller man sig gärna utanför detta
infekterade drama.
Kärfves och barnläkaren Elinders
ifrågasättande av Gillberg-gruppens
forskning och diagnosen damp har lett
till starka reaktioner bland många psykiatriker. En handfull läkare, varav några nära kolleger till Gillberg, har istället
för att bemöta kritiken strikt vetenskapligt, riktat anklagelser mot Eva Kärfve.
Hon anklagas för oredlighet, lögn och
allmän illvilja och brevskrivarna har
krävt att Lunds universitet ska ta ifrån
Kärfve hennes docenttitel. Det är dock
svårt att särskilja vad som är angrepp på
Kärfve som person och som forskare.
Själv har Eva Kärfve gått igenom skrivelserna och funnit att det handlar om
ett 50-tal anklagelser av olika art som
riktas mot henne.
Lunds universitet valde i en första
till GUs rektor av Gillberg, hans hustru
och hans sekreterare – de riktar sig mot
GU Journalens redaktör Allan Eriksson
och Lars Nicklason personligen.
Lars Nicklason kritiserar inte bara
den egna f.d. arbetsgivaren, utan i första hand den svenska journalistkåren.
Dampkonflikten handlar ytterst om
forskningens trovärdighet och hur medicinsk forskning ska kunna granskas,
menar han.
Men forskare lever i en zon som är i
mångt och mycket fredad från journalistisk granskning, hävdar han:
”Om det beror på dåligt självförtroende, underdånighet eller rent ointresse
hos journalistkåren ska låtas vara
osagt”.
B R I T TA C O L L B E R G

Akka-seminarium:

vem
Kärfve

Akademisk ledare är
inget högstatus-jobb

Vem ska granska
Eva Kärfve?

vända att låta Samhällsvetenskapliga fakulteten svara på skrivelserna: där
menade man att det inte är universitetsorganisationen utan vetenskapssamhällets sak att bedöma en forskares meriter
och handlande. Eva Kärfves forskning
bedöms fortlöpande t.ex. när hon ansöker om forskningsmedel, menade man.
Förnyade anklagelser från ytterligare
en läkare, samt en skrivelse från Högskoleverket om ren formalia i sådana
här ärenden, fick dock Lunds universitet att göra ett nytt försök att hantera
klagomålen och svara.
– Vi kontaktade först flera oberoende experter för att be dem pröva Kärfves ”redlighet” som forskare. Det lyckades inte och därför vände vi oss i oktober förra året till Vetenskapsrådet för att
få hjälp med en granskning, säger akademisekreterare Hans Modig.
Men också hos Vetenskapsrådet fick
man alltså kalla handen.
Vetenskapsrådet är ingen tillsynsmyndighet och har inte mandat att själv
initiera undersökningar, skriver rådet i
svaret till LU. Genom sin expertgrupp
kan rådet emellertid på begäran av en
arbetsgivare bistå med utredning och
bedömning av misstankar om oredlighet. Dock görs bara ordentliga utredningar, ingen sådan ”preliminär extern
bedömning” som man uppfattar att
universitetet vill ha.
Detta kan kanske uppfattas som hårklyverier. Hur som helst är det rektorsämbetet i Lund lite som att komma ”tillbaka till ruta ett”.
– Nu får vi ta ett nytt tag med det här
ärendet. Vi vet faktiskt inte hur vi ska
göra, säger Hans Modig.
Själv beklagar han att det som egentligen är ”en intressant vetenskaplig debatt” kring vad som ligger bakom beteendestörningar hos s.k. bokstavsbarn
blivit så infekterad och att man fastnat
i denna återvändsgränd.
B R I T TA

C O L L B E R G

Akademiska ledare tillsätts genom
manövrering under ytan. Och det är
den starke manlige forskaren som
bäst behärskar den metoden.
Om detta talade Lars Haikola inför
30 blivande kvinnliga akademiska ledare på AKKAs januariseminarium.

Lars Haikola, religionsfilosof, mångårig prefekt för Teologicum vid LU,
rektor för Lärarhögskolan i Malmö,
ledarskapsutredare och nu rektor för
Blekinge tekniska högskola, har lång
erfarenhet av det akademiska ledarskapet. För AKKA, som är LUs egen
kvinnliga ledarskapsutbildning, var
det därför naturligt att bjuda in den
forne lundaakademikern som gästföreläsare. Men frågan är hur inspirerade deltagarna blev inför sin kommande gärning av att lyssna på honom. För ledarskapet inom akademien har nämligen ingen hög status.
Bakgrunden är en traditionsenlig
uppfattning om att var och en är sin
egen ledare och inte behöver någon
chef, berättade Lars Haikola.
– En akademisk chef möts i
många fall med fientlighet – i bästa
fall med ointresse. Inom akademien
är det okej att strunta i vad chefen
har bestämt. Här råder olydnadskulturen – ”en forskare är som bäst
när han eller hon bryter mot reglerna”.
Dirigera solister
Det var snart fem år sedan som Lars
Haikola avslutade sitt ledarskapsuppdrag för LUs dåvarande rektor.
Det resulterade i rapporten ”Att dirigera solister” med rekommendationer om hur det svaga akademiska ledarskapet kan förstärkas och förbättras. Rapporten blev väl mottagen –
men vad har egentligen hänt sedan
dess?
– Kanske inte så mycket – men det
går åt rätt håll, tycker Lars Haikola
som själv har bytt ut prefekter mot

Lars Haikola
talade om det
akademiska
ledarskapet.

sektionschefer på sin högskola.
Den stora skillnaden är att institutions/sektionscheferna tillsätts av ledningen och inte av sina kollegor. Det
handlar dock fortfarande om personer inifrån, d.v.s. forskare/lärare.
– Och valet av person bör förstås
vara förankrat hos institutionen eller
sektionen.
Inom Lunds universitet är man så
sakteliga på väg mot samma utveckling med start på Medicinska fakulteten och LTH.
Lars Haikola tror också att vi
snart kommer att få se fler kvinnliga
akademiska ledare. Den utvecklingen
går fort nu inom andra akademiska
yrken som exempelvis präster och
läkare.
– Man får dock se upp. Det handlar ju om slitgöra och det får inte vara
så att kvinnorna tar över för att männen inte vill, varnar han och menar
att man istället ska underlätta ledarskapet.
Inom AKKA har man nu avverkat
första terminen av utbildningen som
avslutas med ett internat i oktober.
Under hösten tillsätts också valberedningar inför dekanskiftena 2006 och
förhoppningsvis finns det då ett större urval av kvinnor av ta ställning till.
M A R I A

L I N D H

FOTNOT: AKKA står för AKademiska Kvinnors Ansvar.
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Lärosäten
satsar friskt
Lunds universitet, Malmö högskola och Högskolan i Kristianstad satsar på ett gemensamt rehabiliteringsprogram för att
minska antalet sjukskrivningar.
Bland annat diskuteras möjligheten att låta långtidssjukskrivna
arbetsträna vid något av de andra lärosätena.
Vid årsskiftet för snart ett år sedan skärptes lagstiftningen och sedan dess måste
arbetsgivaren ta ett större ansvar för att
rehabilitera långtidssjukskrivna. Högst
fyra veckor efter att den anställde har
insjuknat måste arbetsgivaren sätta
igång en rehabiliteringsutredning.
I vår kommer Personalenheten och
försäkringskassan att hålla informationsträffar för prefekter och övriga som är inblandade i rehabiliteringsarbetet. Dessutom har man redan nu sammanställt en
folder där man kortfattat redogör för de
regler och rutiner som arbetsgivaren
måste känna till.
För att ingen långtidssjukskriven ska
bli ”bortglömd” undersöks också olika
personaldataprogram som ska slå larm
när någon sjukskriven närmar sig fyraveckorsgränsen.
Ett samarbete har också inletts med
Malmö högskola och Högskolan i Kristianstad. Diskussioner förs om möjligheten att arbetsträna vid något av de andra lärosätena.
– Jag tror att det i vissa fall kan vara
positivt att få arbetsträna vid en annan
arbetsplats, säger Kjerstin Ekström vid
Personalenheten. På en annan arbetsplats behöver man inte ha samma krav
på sig att prestera. Man kommer bort
från onda cirklar och kanske därmed fortare tillbaka i jobb igen.
Rehabiliteringsprojektet är ett led i
Utvecklingsrådets satsning på att få ner
ohälsotalen. Utvecklingsrådet, som består av arbetsmarknadens parter, inledde
i våras ett projektet ”Satsa friskt” som
bl.a. går ut på att ekonomiskt stötta
myndigheter med att minska långtidssjukskrivningarna.
U L R I K A

O R E D S S O N

FOTNOT: Personalenhetens nya broschyr om sjukanmälan och rehabilitering
finns länkad från deras hemsida på
www.lu.se/pers
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Peter Jonsson, Kjell Andersson och Bengt Persson förbereder ”Havsresan 2005”. FOTO: GÖRAN FRANKEL

Havsexpedition runt Skåne
Havet tar och havet ger. Vi tar från havet – men vad ger vi tillbaka? Hur förvaltar vi den resurs havet är? Sådana
frågor hoppas miljökämpen Kjell Andersson kunna aktualisera i sommar.
Det är med andra ord dags för en ny expedition runt Skånes kuster liknande
den Andersson organiserade 1990.

Just nu förbereds projektet Havsresan
2005 som ska äga rum i juli. Kjell Andersson och Peter Jonsson, båda på Avdelningen för teknisk geologi, samt
Bengt Persson, multimediaexpert från
Helsingborg, har bildat en organisationskommitté och slår just nu sina kloka huvuden ihop för att lyckligen sjösätta projektet.
Det är ingen liten uppgift. Biologer,
geologer, historiker, kulturvetare, tekniker och andra LU-experter ska kontaktas, likaså intressegrupper som fiskare
och dykare, politiker, massmedia och lokala nyckelpersoner. Tanken är att man
ska inrikta sig på strandkommunerna
runt Skånes kust. Bland annat har man
förhoppningar om en dialsog mellan allmänhet och experter. Det finns, menar
man, intressant lokal kunskap som också kan vara av värde för akademiska
forskare. Båtarna som ska delta i denna
temaresa hoppas man att Göteborg
Maritime Center och Stockholm Maritime Center ska ställa upp med.
– Men det är mycket som har hänt
sedan 1990. Förutsättningarna har ändrats, konstaterar Kjell Andersson.
– Vrakplundring till exempel är ett

ännu hetare ämne i dag. Det var förr
svårt att lokalisera ett vrak även när det
var känt, man fick rikta in sig med hjälp
kyrktorn och andra landmärken. I dag
har de flesta tillgång till GPS och ekolod.
Och dykarna blir allt fler. Hade man
funnit regalskeppet Vasa i dag skulle
man aldrig ha hunnit bärga det innan
det varit grundligt plundrat. Man får
enligt lag inte ta upp något som är äldre än hundra år.. Det är inte lätt för kustbevakningen att avgöra vad som är det.
Det behövs både en skarpare lagstiftning
och en större etisk medvetenhet. En nio
tusen år gammal skog på havsbottnen är
lika viktig att freda som om vi hittat
något liknande på torra land.
Andra frågor som man hoppas kunna diskutera med politiker och allmänhet är fisket och miljövården. Genom
åren har Kjell Andersson lärt sig hur
viktiga sådana samtal är.
– Det händer att folk säger till mig:
”Kjell, du var ju motståndare till Öresundsbron. Men tycker du inte i dag att
det trots allt blev rätt bra med en bro?”
Ja, det blev det. Och det beror på att det
fördes en öppen diskussion och man tog
itu med problemen på ett tidigt stadium.
Därför blev det inga skandaler i efterhand. På samma sätt hoppas jag att vår
temaresa ska visa sig vara konstruktiv.
Vilka som kommer att engagera sig
från LU är fortfarande en öppen fråga.
Intresserade är naturligtvis välkomna att
ta kontakt med Kjell Andersson.
G Ö R A N

F R A N K E L

”Smidigt, trevligt och
billigare med samåkning”
I slutet av oktober startade ett nytt Internetbaserat samåkningssystem där
bland andra anställda på universitetet
kan registrera sig och söka efter någon
att samåka till jobbet med. Nya registreringar strömmar in varje vecka. Idag
har 30.000 personer, som arbetar i Lund,
tillgång till samåkningssystemet. Vid
Lunds universitet har bl.a. Mats Roxendal och Barbro Soliman anslutit sig till
systemet.

Mats Roxendal, som arbetar på MAXlab, tycker att ett samåkningssystem
genom arbetsgivaren är en viktig service till de anställda. Han betonar att det
är viktigt att arbetsplatsen arbetar aktivt
för att få ut information om att samåkningssystemet finns och hur det fungerar. Då kommer fler att hitta någon att
samåka med, tror han.
– Det är samhällsekonomiskt vettigt
att samåka. Dessutom är det socialt och
man lär känna helt andra människor
som man annars förmodligen inte skulle träffa, kommenterar Mats.
Minst tre dagar i veckan tycker han
att man kan samåka. Restiden har inte
ändrats nämnvärt, säger han, och det är
betydligt roligare att åka tillsammans
med någon.
– Vi turas om att köra så naturligtvis
blir det billigare också.
Babro Soliman som är institutionssekreterare på Institutionen för omvårdnad fick napp samma dag som hon registrerade sig i samåkningssystemet.
– Första dagen var det lite pirrigt,
säger hon.
Att sätta sig i en bil med en obekant
människa känns säkert obekvämt för
många. Barbro fick en manlig doktorand som reskompis och det är en positiv upplevelse.
– Han är jätterar! Jag har lärt känna
en ny människa och får ett nytt utbyte
av tankar, kommenterar hon.
Barbros arbetsresor går nu dessutom
snabbare än då hon körde själv. Hennes
samåkningskamrat kör varje gång och
hämtar henne utanför hemmet.
– Vi åker lite senare på morgnarna.
Det tar mindre tid eftersom jag blir körd

Insändare
Marknaden – ett
fiktivt lösenord

Samåkare, men inte med varandra, Barbro Soliman och Mats Roxendahl.

från dörr till dörr och slipper parkera,
berättar Barbro.
– Vi har båda flexibla arbetstider så
det funkar att samåka de flesta dagar.
Barbro Soliman ser inga hinder för
att samåka fler än två personer. Det
skulle skapa mer flexibilitet; om inte tiderna passar med den ena så kanske de
passar med den andra, resonerar hon.
Hon tycker att det är lagom att samåka
fyra dagar i veckan.
– Någon dag kanske man behöver
uträtta något ärende efter jobbet!
Det var de dåliga bussförbindelserna
mellan bostaden i Malmös ytterområde
och arbetsplatsen på Vårdvetenskapens
Hus i Lund kombinerat med möjligheten att minska kostnaderna för bilpendlingen som gjorde att Barbro anmälde
sig i samåkningssystemet.
A N N I C A

O W E S S O N

Vill du också anmäla dig
Gå in på Lunds kommuns hemsida,
www.lund.se, sök efter samåkning och
sedan klicka på Aktuellt för samåkare i
Lund. Identitet till själva samåkningssystemet är: samakning och lösenord:
bilaihop. I fältet efter ”domän” skriver
du ingenting, lämna det tomt. Observera att det endast är anställda på universitet som har sin arbetsplats i Lunds tätort som kan använda samåkningssystemet.

DEN STATLIGA myndigheten
”Akademiska Hus”, f.d. Byggnadsstyrelsen, kräver av den statliga myndigheten Lunds universitet ”marknadsmässiga hyror” fastän någon ”marknad” är obefintlig.
Samtliga offentliga byggnader
byggdes ändamålsenligt i uppdrag av Sveriges skattebetalare.
Deras egendom, allmänhetens
alltså, förvaltas av statliga och
kommunala myndigheter. Skolor,
fängelser, polisstationer, sjukhus,
kaserner, museer, bibliotek samt
universitet består av byggnader
som inte kan användas till andra
än avsedda ändamål. Vem vill
exempelvis köpa ett fängelse, en
grundskola, ett universitetsbibliotek, vem vill hyra sådana byggnader?
FÖR ETT TAG SEDAN meddelades att Tunaskolans budget till
70 procent gick åt för att betala
hyran till Lunds kommun! Nu
skall alltså universitetet betala
”marknadshyra” till staten.
”Marknaden” som inte finns
är ett fiktivt lösenord – universitetet har själv använt det vid lönesättningen av vissa universitetslärare. De som trollar med begreppet borde tvingas lyfta på
slöjan. Akademiska Hus förklarade i stället: ” Om inte Universitetet är nöjda, har de frihet att
vända sig till andra fastighetsägare” (?).
Vid detta universitet torde finnas vetenskaplig kompetens för
att tillbakavisa denna vidskepelse om ”marknaden” och förvisa
den till domkyrkans krypta i sällskap med Jätten Finn.
R E I N H A R D
F. D .

H E L M E R S

U N I V E R S I T E T S L E K T O R
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Sociologen

28 jan:
Martina Johannesson i medicinsk
inflammationsforskning: ”Novel
strategies to explore. The complex
genetics of autoimmune diseases”.
Kl 9.00, Ruen Grubbsalen, BMC, Lund.
Rose-Marie Olsson i pedagogik:
”Utbildningskontextens betydelse
för lärandeprocesser. Datorstödd flexibel utbildningsmiljö för
gymnasiestuderande”. Kl 13.00 i sal
E122 på Lärarutbildningen i Malmö.
Anna-Carin Jonsson i psykologi:
”Metacognintion and confidence:
M o o d , i n d i v i d u a l d i ff e - r e n c e s ,
developmental and social aspects”.
Kl 13.15 i Auditoriet, Kul-turen,
Tegnérsplatsen i Lund. Ann-Katrin
Witt i sociologi: ”Konsthant-verkare,
genus och omvänd ekonomi. Om
hinder och möjligheter att agera på
konsthantverkets arena”. Kl 10.15
Auditoriet, Kulturen i Lund. Anders
Holmström i anestesiologi och
intensivvård: ”Cerebral haemodynamic effects of desflurane,
sevoflurane and isoflurane at normal and at increased intracranial pressure”. Kl 9.15, Jubileumsaulan, MFC,
Universitetssjukhuset MAS i Malmö.
Charlotta Löfström i teknisk mikrobiologi: ”Detection and characterisation of Salmonella in animal
feed samples by pcr-based methods”.
Kl 10.30 i hörsal B, KC, Getingevägen
60, Lund. Ping Wang i strömningsteknik: ”Large eddy simulation of
turbulent swirling flows and turbulent
premixed com-bustion”. Kl 10.15
i sal M:B, M-huset, Ole Römers väg
1, LTH.
31 jan:
Peter Jönsson i psykologi:
”Respiratory sinus arrhythmia and
emotion. Effects of pictorial stimuli
and state aniety”. Kl 10.00 i Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum,
Lund. Per-Olof Borgqvist i kemisk
apparatteknik: ”Modelling of drug
release from reservoir and matrix
formulations – Multiple unit dosage
forms and sweling and dissolving
matrix systems”. Kl 10.30 i sal K:A,
Kemicentrum, Getingevägen 60, LTH.
4 febr:
Bodil Ivarsson i thoraxkirurgi med
inriktning vårdvetenskap: ”Waiting
for heart surgery”. Kl 9.15 i aulan,
Universitetssjukhuset i Lund. Anna
Dahlén i experimentell-klinisk genetik: ”Genetic charac-terization
of bone and soft tissue tumors”. Kl
9.30 i föreläsningssal F1, Universitetssjukhuset i Lund. Carl Johan Sennbro
i yrkes- och miljömedicin:
”Biological and air monitoring of
exposure to isocya-nates”. Kl 13.15
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i föreläsningssal F1, Universitetssjukhuset i Lund. Ola Kristensson
i mekanik: ”Micromechanical
modeling using comutational
homogenization”. Kl 10.15 i sal M:B,
M-huset, Ole Römers väg 1, LTH.
11 febr:
Per Olof Nisser i kyrkoveten-skap:
”Ett samband att beakta – psalm,
psalmbok, samhälle”. Kl 10.15 i hörsalen, Palaestra, Paradisgatan 4, Lund.
Magnus Gustafsson i organisk
kemi: ”Aspects on the Regio and
Stereo Selectivity in the Hydrosilylation
of 1,3-Dienes”. Kl 10.30 i hörsal F,
KC, Lund. Oskar Hagberg i matematisk statistik: ”Asymptotic
e x p a n s i o n s o f c ro s s i n g r a t e s o f
stationary random processes”. Kl 9.15
i sal A, Matematikcentrum, LTH, Lund.
Johan Natt och Dag i programvarusystem: ”Managing natural language
re-quirements in large-scale software
development”. Kl 13.15 i sal E:1406,
E-huset, Lund. Ulf Engdar i värmeoch kraftteknik med inriktning
mot kraftverksteknik: ”CFD
modeling of turbulent flows in
industrial applications with emphasis
on premixed combustion in gas
turbines”. Kl 10.15 i sal M:B, M-huset,
Lund.
Följande disputationer har ägt rum:
Nina Rosenqvist i neurobiologi:
”Mechanisms of transgene. Silencing
in neural cells. Implications for ex
vivo gene. Therapy to the brain”.
Andrés P. Leskó i kulturgeografi
och ekonomisk geografi: ”To own
the phone. Spatial diffusion, ownership and regulation of telephone service in Argentina 1878-1990”. Magnus Larsson i fysik: ”Thermoelectric
phenomena in low-dimensional
semiconductor systems”. Frederik
Lundtofte i nationalekonomi: ”Essays on incomplete information in
financial markets”. Jan Eric Olsén
i idé- och lärdomshistoria: ”Liksom
ett par nya ögon. Frithiof Holmgren
och synsinnets problematik”. Avo
Reinap i industriell elektrotenik”Design of powder core motors”. Bengt Johansson i industriell
automation: ”DC-DC converts –
dynamic model design and experimental verification”. Martin Dahlgren i matematik: ”Some
applications of variational methods
in mathematical finance and
numerics”. Malin Svensson i teknisk
mikrobiologi: ”Metabolic
engeneering of the central carbon
metabolism in streptococcus thermophilus for enhanced exopolysaccharide production”. Per Hiselius
i teknisk akustik: ”Acoustical
p ro p e r t i e s o f e a r p l u g s ” . D a v i d
Martínez Muños i industriell elektroteknik: ”Design, Modelling and
control of electrical machines – whit
applications to ironpowder machines

and acoustic noise”. Jan Stenis i
byggnadsekonomi: ”Industrial management models with emphasis on
construction waste”. Mattias Nilsson
i fysik: ”Coherent interac-tions in
rare-earth-ion-doped chrystals for
applications in quantum information science”. Malin Jönsson i biokemi: ”Protein-polymer interaction
and association in aqueus solution”.
Lotta Otterhag i växt-biokemi:
”Inositol phospholipid-based signalling
in plants”. Patrik Nyberg i cell- och
molekylärbiologi: ”Pathogen-host
interactions at the surface of
streptococcus pyogenes”. Helene
Ekström i allmänmedicin: ”Keeping
my ways of being middle-aged women
and menopause”. Ingrid Poulsen
i vårdvetenskap: ”Functional and
nutritional assessments in geriatric
rehabilitation. A feasibility study”.
Ann-Cathrin Moberg i kirurgi:
”Laparoscopy. Diagnostic applications
in suspected appendicitis and access-related complications”. Sverker
Jönsson i straffrätt: ”Straffansvar
och modern brottslighet – En idékritisk studie av straffansvar för juridiska personer”.

Institutionssekreterare, 75%, med
placering vid Institutionen för
kulturvetenskaper. Ref nr 150, ans
28 jan. Info 046-2223035.
Ekonomihandläggare vid Medicinska fakultetens kansli. Ref nr
151, ans 28 jan. Info 046-2229892.
Museivakt med placering vid
Skissernas museum – Arkiv för
dekorativ konst. Ref nr 287/05, ans
2 febr. Info 046-2227286.
Doktorand i immunteknologi. Ref
nr 89, ans 8 febr. Info 046-2229613.
Doktorand i immunteknologi. Ref
nr 88, ans 8 febr. Info 046-2229613.

Av utrymmesbrist har LUM inte någon
information om stipendier & forskningsanslag. Aktuella listor hittars
däremot på www.eken.lu.se/stipendier
och www.lu.se/intsek/EU:eu.html

AFs jubileumsprogram
för vårens studentaftnar
1/2 IVA Syd inbjuder till möte. ”Ny
förbränningsteknik – Forskning med
industriell och samhällelig nytta”.
Kl 17.00, Fysiska institutionen, LTH,
Professorsgatan 1, Lund. Info
www.iva.se
1/2 Filosoficirkeln. ”Effektivitet och
integritet i brottsbekämpning”, Jan
Evers. Kl 19.30 i universitetsaulan,
Lund. För mer information,
www.folkuniversitetet.se
3/2 Föredrag. Aktuellt inom akustik
och luftkvalitet. Forskarskolan Byggnaden och Innemiljön presenterar
sig under en dag i Lund. Dagen är
en blandning av korta intresseväckande föredrag om akustik och luftkvalitet av doktorander och handledare. Anmälan till denna kostnadsfria
dag med lunch görs till Britt Anderss o n , 0 4 6 - 2 2 2 4 2 6 0 ,
britt.andersson@byggtek.lth.se. Mer
information om dagens föredrag
skickas till de som anmäler sig. Kl
10.00 i Kårhusets aula, Lund.
4/2 Idéseminarium UCLU: Deterring,
detecting and dealing with student
plagiarism”. Kl 13.15-16.00 ULCUs
utbildningslokal, Tornavägen 11,
Lund.Info, www.uclu.lu.se/ideny.asp
8/2 Career Optons in Bioscience.
Kl 09.00 på BMC, Sölvegatan, Lund.
För mer information www.nya.org/
composite-1173.htm
8/2 Filosoficirkeln. ”Bidrag till
moralens genealogi: kompisar”, Sven
Jönsson. Kl 19.30 Lunds universitets aula. För information, se
www.folkuniversitetet.se
9/2 Lunchseminarium: Fakultetsambassadörer. Jenny Madsen och
Jens Lagerbäck, fakultetsambassadörer vid Lunds universitet – Hur
m o t v e r k a r m a n s e g re g a t i o n v i d
universitet och högskolor? Fakultetsambassadörerna berättar om hur man
arbetar för att motivera och inspirera
ungdomar med invandrarbakgrund
eller ungdomar från studieovan miljöer
till mer målinriktade studier. Kl 12.15
i UCLUs seminarierum, Tornavägen
9 B, Lund. Info www.uclu.lu.se/
ideny.asp

10/2 Föreläsning. ”50 år in i plaståldern”, Föreläsare är Doc Ola Wendt.
Kl 15.00 på Malmö Stadsbibliotek.
För mer informaton, se
www2.malmo.stadsbibliotek.org
15/2 Idéseminarium. Om arbetslivsanknytning i utbildningen. Utbildad för arbetslivet? – Om arbetslivsanknytning inom de samhällsvetenskapliga högskoleutbildningarna.
Arrangör är Samhällsvetenskapliga
fakultetens grundutbildningsråd. Kl
13.15 i Edens hörsal, Lund.
15/2 Filosoficirkeln. ”Rätt och moral
hos Ingemar Hedenius”, Svante
Nordin. Kl 19.30 i Lunds universitets aula. För mer info
www.folkuniversitetet.se
16/2 Lunchseminarium. Autenticitet
i lärares liv och verksamhet. Gitte
Malm, universitetslektor, Malmö
högskola – Lärares personliga och
professionella kompetenser utvecklas kontinuerligt och i specifika
kontexter. Hur speglar mitt personliga
”jag” sig i min professionella yrkesutövning? Kl 12.15 i UCLUs seminarierum, Tornavägen 9B, Lund. Information, www.uclu.lu.se/ideny.asp

8 /2. Statsminister Göran Persson.
21/2. Amerikanska hip-hopstjärnan
J-Ro från Tha Alkaholiks samtalar
med Malmöbaserade artisten och
musikproducenten Don Diego om
amerikansk och svensk hip-hop.
8/3. Internationella kvinnodagen.
Den prisbelönta komikern Shazia
Mirza, världens enda muslimska
komedienn, bjuder på stå-uppföreställning.
17/3. Professor Björn Lomborg
författare till boken ”The Skeptical
Environmentalist” har kallats för
miljörörelsens fiende nummer ett
och är en av vår tids ledande debattörer i miljöfrågor.
27/4. Lars Nilsson, chefsdesigner
på modehuset Nina Ricci i Paris,
visar spektakulära kreationer och
berättar om sitt modeskapande.

6/5. Studentaftnarnas 100-årsdag.
Finlands president Tarja Halonen
om internationellt samarbete.
9/5. Sydafrikas fd president F W
de Klerk, som tillsammans med
Nelson Mandela vann Nobels fredspris 1993, talar om sin kamp för
fred i multikulturella världar.
10/5j. H. M. Drottning Margrethe
berättar om sin konstnärliga gärning.
I samband med jubileet ställer
Lundafotografen Albert Wiking
ut unika porträtt av personligheter
som medverkat på Studentaftnar
genom åren. Utställningen
”Studentaftnarna i Lund 100 år
- från Ray Charles till drottning
Silvia” visas på Grand Hotel den
13 mars – 17 maj.

Under våren öppnar även utställningen ”Studentaftnarna i Lund 100
år – affischerna som fyllde Stora salen”. Utställningen visas på Kulturen 3 april –16 maj.

16/2 Information om studier i
Danmark. Studievägledare från
Köpenhamns universitet kommer till
Lunds universitet och informerar om
vad som gäller för svenskar som vill
studera på universitet i Danmark.
Kl 13.00-17.00 i Edens hörsal, Paradisgatan 5, Lund.
17/2 Idéseminarium. Avdelningen
för medie- och kommunikationsvetenskap vid LU anordnar ett idéseminarium med anledning av planeringen av ett nytt magisterprogram
i strategisk kommunikation. Kl 16.15
på Sociologiska institutionen. Info
www.mkv.lu.se/aktuellt.php
22/2 Filosoficirklen. ”Blir människan
alltmer civiliserad? Ett kulturhistoriskt
perspektiv”, Eva Österberg. Kl 19.30
i Lunds universitets aula. För mer
information, www.folkuniversitetet.se

UCLU

Backagården
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Välkommen till
ett nytt LUM-år!

Det är vi som gör LUM: Från
vänster Eva Johannesson, Petra
Francke, Maria Lindh, Britta
Collberg, Ulrika Oredsson, Ingela
Björck och Göran Frankel.
FOTO: KENNET RUONA.

I år vill vi bli
ännu bättre
och då behöver
vi din hjälp!

Tyck till om tidningen och
maila dina åsikter till
LUM@info.lu.se
Glöm inte att ange om du arbetar
inom eller utom Lunds universitet.

Sveriges första
vetenskapscafé
Onsdagen den 9 februari, kl 19.00
arrangerar Lunds universitet i samarbete med British Council landets
första Café Scientifiqué i Malmö
Konsthalls café. En panel med bl a
Rachel Quinn, The Royal Society,
London och Wilhelm Agrell,
Forskningspolitiska institutet vid
Lunds universitet diskuterar med
publiken vilka olika framtida övervakningsteknologier som nanotekniken kan medföra. Gratis entré.
Café Scientifiqué är en mötesform
som startade i Frankrike med efterföljare i England och Danmark. Se
w w w. v i d e n s k a b s c a f e e n . d k ,
w w w. c a f e s c i e n t i f i q u e . o r g ,
www.britishcouncil.org, www.lu.se
Info: Martha.Ullerstam@info.lu.se

Nya regler i
sjukförsäkringen
Arbetsgivarna ska betala 15 procent
av sjukpenningen för anställda som
är sjukskrivna på heltid. Det gäller
både nya och pågående sjukskrivningar. Sjukpenningen höjs från
77,6 till 80 procent. Perioden då
arbetsgivaren betalar sjuklön förkortas från tre veckor till två veckor. Se:
www.forsakringskassan.se/sjuk/
reg_sjukforsakringen2005.pdf

Lucat uppgraderat
Det här vill vi veta:
• Vad saknas i LUM?
• Vad finns det för mycket av?
• Hur ser mixen ut av olika ämnen
– är något under- respektive överrepresenterat?
• Hur fungerar formen och layouten?
– lagom antal sidor?
– läsvänlig storlek på texten?
– bildkvaliteten?
– mixen mellan färg och svart/vitt?
• Övriga förbättringsförslag.

Webbkartan över Lund på plats
Webbkartan över Lunds stad finns
nu på www.lu.se igen. Kartan är resultatet av ett samarbete mellan ITenheten och GIS-centrum vid LU.
Lundakartan är en långt framskriden
teknisk produkt som förhoppningsvis studenter, anställda och omvärl-
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den ska få nytta av. Förutom sedvanligt kartmaterial som byggnader
och gator så är även Lucatinformation kopplad till kartans byggnader. Adresser går också bra att söka
på. Se: www.lundakartan.lu.se.”

Lunds universitets person- och
adresskatalog Lucat har uppgraderats. För ett par veckor sedan avslutades det sista arbetet med att föra
in Lucat i ett nytt katalogstadium. En
av anledningarna till att Lucat förnyas är att kraven nu är tillgodosedda på nationell och internationell
katalogstandard. Det finns även
några förändringar i funktionalitet.
Tillfälliga användare är ett exempel.
Det innebär exempelvis att en avdelning kan ge en eller flera gästföreläsare tillfälliga Internetförbindelser
de dagar de befinner sig på Lunds
universitet. Nya Lucat kommer
också att innebära att tillgängligheten ökar såväl för själva informationen som för anställda som kommer att nå olika webbtjänster som
är kopplade till Lucat. Mer information om Lucat hittas på LUs hemsida
www.lu.se

HEDERSDOKTORER
Juridicum och Naturvetenskapliga fakulteten
är först ut med sina
hedersdoktorer som
promoveras i samband
med den stora doktorspromotionen i Lunds
domkyrka den 3 juni.

Domare och
regerinsgråd
Juridiska fakultetsstyrelsen
har beslutat att utse arbetsrättsdomare Reinhard Schinz,
Berlin Tyskland och regeringsråd Marianne Eliason, Stockholm, till hedersdoktorer vid
Juridiska fakulteten.

Regeringsrådet Marianne
Eliason, född 1944, blev juris
kandidat i Lund 1969, fiskal
i Svea hovrätt 1973 och assessor i samma hovrätt 1980.
Hon har varit rättssakkunnig
i Statsrådsberedningen och i
Justitiedepartementet, och
1988 blev hon departementsråd och chef för grundlagsenheten i detta departement.
1991 blev Marianne Eliason
rättschef i Kulturdepartementet och senare även expeditionschef i samma departement. Sedan 1996 är Marianne Eliason regeringsråd.
Marianne Eliason har under en lång och framgångsrik
juristkarriär som författare
och domare, i regeringskansliet och såsom utredare gjort
stora, mångfasetterade och
bestående insatser för vidareutvecklingen av statsrätten
och den speciella förvaltningsrätten i Sverige. Bland
Marianne Eliasons insatser
som författare och utredare
bör särskilt nämnas medverkan i den stora kommentaren
till sekretesslagen, och i kommentarer till yttrandefrihetsgrundlagen, till ett antal för-

En ryss, en holländare
och en tysk naturvetare
En ryss, en holländare och en
tysk har utsetts till hedersdoktorer år 2005 vid den Naturvetenskapliga fakulteten.
Tillsammans representerar de
ett brett fält av vetande från
dofternas kemi och ultrasnabba förlopp i växternas
fotosyntes till den extrema
fysiken i stjärnjättarnas inre.
De tre heter Vladilen Letokhov, Rienk van Grondelle och
Wittko Francke.

Professor Vladilen Letokhov
vid Institute of Spectroscopy i
Troitsk, Ryssland, är en
världsauktoritet inom laserfysik, framför allt lasermedicin,
samt inom kvantoptik och
kemisk fysik.
År 2000 utsågs professor
fattningar på radio- och TVlagstiftningens område och
till arkivlagstiftningen. Vid
Juridiska fakulteten i Lund
har hon bl.a. varit verksam
som uppskattad föreläsare i
ämnet stats- och förvaltningsrätt.
Reinhard Schinz, född
1955, är sedan 1994 ”Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht Brandenburg i
Potsdam”. Han startade sin
karriär som allmän åklagare,
men har sedan 1986 verkat
som arbetsrättsdomare.
Utmärkande för Reinhard
Schinz och hans verksamhet
är ett stort och livligt intresse
både för rättsutvecklingen
inom den sociala dimensionen och för rättsvetenskaplig
forskning. Han har varit knuten till Juridiska fakulteten
sedan 1996 och är mycket
uppskattad av studenter och
lärare.

Letokhov till innehavare av
den prestigefyllda Tage Erlander-professuren med placering vid Lunds universitet.
Efter fullgjord tid har Letokhov sedan 2001 i perioder vistats som gästprofessor vid Avdelningen för atomär astrofysik i Lund. Att studera specifika strålningsprocesser i universum har förblivit en specialitet för avdelningen och
Vladilen Letokhov anses vara
en ovärderlig tillgång i denna
forskning.
Professor Rienk van Grondelle vid Free University i
Amsterdam forskar kring fotosyntesen och har sedan
1985 samarbetat med forskarna vid Avdelningen för kemisk fysik. Tack vare samarbetet med professor Grondelle kunde de nya metoderna
tillämpas på fotosyntesen och
generera ny kunskap om denna process.
Professor Wittko Francke
är sedan 25 år en förgrundsfigur inom kemisk ekologi.
Hans forskning har främst
varit inriktad på kemisk kommunikation hos insekter och
marina organismer men också doftstyrd pollinering av orkidéer och gifters spridning
och nedbrytning i miljön.
Francke har samarbetet med
många biologer och bidragit
med analytisk-kemisk spetskompetens och syntes av aktiva föreningar med hög renhet.
Sedan 1980-talet har professor Francke haft ett omfattande samarbete med forskare vid Ekologiska institutionen vid Lunds universitet, något som resulterat i ett tjugotal gemensamma artiklar.
G Ö R A N

F R A N K E L

HÄNT
HOLGER SKÖLDBORNS stipendium ”för väsentliga bidrag till framsteg inom radiofysiken och dess tillämpning” har av Svensk förening
för radiofysik tilldelats Helen Gustavsson vid Avdelningen för medicinsk strålningsfysik i Malmö.
Stipendiet utdelades vid Medicinska
riksstämman nyligen. Helen disputerade under 2004 på en avhandling
om utvecklingen av en 3-dimensionell strålningsdosimeter som ger
möjlighet till förbättrad strålbehandling av cancer.

Anders Palm och Johan Stenström.

VISANS VÄNNER. Samfundet Visans Vänners Stipendiefond delar
varje år ut ett stipendium till en eller flera personer som på ett berömvärt sätt främjat den nordiska visan.
2004 års stipendium på 10.000 kronor delades ut i december till professor Anders Palm och fil.dr Johan
Stenström, båda från Lund. Motiveringen lyder:”Genom sammanställningarna ”Den svenska sångboken” och ”Barnens svenska
sångbok” har visan, via Albert Bonniers förlag, nått hundratusentals
nya och gamla visälskare. För en viktig förnyelse av den svenska visskatten i bokform belönas Anders
Palm och Johan Stenström.”
Professor Kjell
Åke Modéer har
utsetts till innehavare av Torsten
och Ragnar Söderbergs stiftelsers professur till
minnet av Samuel Pufendorf
från 1 februari
2005.

Neuroforskaren Angela Cenci-Nilsson vid Lunds universitet har med
sin samarbetspartner Riccardo
Brambilla från San Raffaele-institutet i Milano fått 250 000 dollar av
Michael J Fox Foundation. Denna
amerikanska stiftelse stödjer forskning om Parkinsons sjukdom, en
sjukdom som filmskådespelaren
Michael J Fox själv drabbats av.
Angela Cenci-Nilsson forskar om
orsakerna till de s.k. dyskinesierna,
en sorts besvärande ryckningar som
utgör en biverking till medicineringen mot Parkinsons. Detta är
tredje gången lundaforskaren får
anslag av Fox-stiftelsen, som är en
av världens största bidragsgivare till
forskningen om denna sjukdom.
LUND OCH GREIFSWALD har sedan många år ett forskar- och
studentsamarbete inom området
samhällsmedicin. Det finns också ett
forskningspris, ”Greifswald-Lund
Community Medicine Award”, som
i år delas ut för femte gången. Priset går till psykologen Christian
Meier från Greifswald och samhällsmedicinaren Martin Lindström
från Malmö, som studerat hälsoeffekterna av att röka mindre resp.
att ha ett socialt engagemang och
en tilltro till omvärlden. De båda
forskarna får 3 500 euro var i prissumma.
FEM LUNDAFORSKARE är bland
de 18 som fått individuella anslag på
sex milj kronor var från Stiftelsen för
strategisk forskning. De utvalda anses ha möjligheter att bli framtidens
forskningsledare inom näringsliv eller högskola, och ska delta i ett
skräddarsytt program för ledarskapsutveckling. De fem lundaforskarna är William Agace (immunologi, BMC), Tomas AkenineMöller (datavetenskap, LTH), Anna
Maria Blom (klinisk kemi, Malmö)
samt Fredrik Höök och Lars-Erik
Wernersson (båda från fasta tillståndets fysik, LTH)
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Med sina trappor och balkonger blev SOLs entré en perfekt scen för Shakespeares ”As you like”. Pjäsen framfördes av studenter i engelska. FOTO: PER FERNESTEN

SOLs entré – perfekt för Shakespeare
Varje teaterscen värd namnet
har någon gång försetts med
en trappa och balkong. Det
finns redan i Språk- och litteraturcentrums, SOLs, entré.
– En perfekt miljö för
Shakespeare, säger universitetslektor Kicki Lindell vars
studenter nyligen tentade just
här, med en uppsättning av
”As you like”.
Det var härom lördagen
som entrén till språkinstitu-
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tionernas nya hus förvandlades till teaterscen. Så mycket
förvandling behövdes dock
inte. Med befintliga trappor
och balkonger var det bara
receptionsdisken som fick
kläs in för att bli mur.
– Akustiken är också bra
men belysningen räcker inte
riktigt till, säger Kicki Lindell.
Det var 12 studenter på Boch C-nivå som inom ramen
för fyra-poängs-kursen ”Dra-

ma in practise, Shakespeare
on stage” har repeterat och
sedan framfört ”As you like”.
– De har gjort ett fantastiskt jobb och fick lägga en
stor del av jullovet på repetitioner, vilket de gärna gjorde.
Ett gott betyg åt Shakespeare,
tycker Kicki Lindell.
Eftersom hon inte arbetar
på en teaterhögskola anser
hon sig inte ha någon rätt att
betygsätta studenternas skå-

despeleri. Utan genomförd föreställning är lika med godkänt. Själva betygsättningen
på kursen görs på kompletterande skrivuppgifter.
– Studenterna för dagbok
med reflektioner kring pjäsen,
Shakespeare och sin roll – och
det betygsätter jag, säger
Kicki Lindell, som hoppas
kunna sätta upp fler pjäser i
entrén till SOL.
M A R I A

Ny broschyr för invandrare

Flest utbytesstudenter i Lund

En ny broschyr på de stora invandrarspråken ska minska snedrekryteringen till Lunds universitet.
Detta är det senaste i en lång rad
projekt och aktiviteter som syftar till
att rekrytera fler studenter från
studieovana miljöer.
Med broschyren vill universitetet
nå ut med information både om det
svenska studiesystemet i allmänhet
och om Lunds universitet i synnerhet. Broschyren finns på lätt svenska
samt på tre stora invandrarspråk,
arabiska, bosniska och albanska.
– Inom dessa språkgrupper finns

Lunds universitet hade flest utbytesstudenter bland svenska lärosäten
förra läsåret. Det visar färsk statistik
från SCB. Lund hade 1.300 utbytesstudenter, vilket är 14 procent av det
totala antalet i Sverige. På andra
plats kom Uppsala med 910 och på
tredje Linköping med 630 utbytesstudenter.
– Vi håller tätpositionen. Lunds
universitet är å ena sidan attraktivt
för studenter från toppuniversitet i
Nordamerika och Australien, vilket
gör att vi kan skicka många egna
studenter till dessa engelskspråkiga

många personer som är relativt
nyanlända till Sverige och genom att
ge information på modersmålet
hoppas vi bättre nå ut till föräldrar
och viktiga personer i elevernas
omgivning, säger universitetets
mångfaldshandläggare Sanimir
Resic.
Broschyren ska spridas till gymnasieskolor, grundskolor, kommuner, arbetsförmedlingar, invandrarföreningar, kulturella och religiösa
centra etc.
Broschyren kan beställas genom
syo@stu.lu.se

L I N D H

universitet, där vi har det absolut

Osså
på sladden
störstavi
söktrycket.
Å andra sidan är

Lund mycket populärt bland europeiska studenter – två tredjedelar av
våra utbytesstudenter kommer därifrån. Och även om våra egna studenter i första hand vill åka utanför
Europa har de nu också börjat intressera sig för universitet i Europa.
– Det har skett en markant ökning av antalet lundastudenter som
bedriver utbytesstudier vid europeiska universitet, säger Boel Billgren,
biträdande chef för Internationella
sekretariatet vid Lunds universitet.

INSIDORNA • INSIDORNA • INSIDORNA • INSIDORNA • INSIDORNA • INSIDORNA

På gång

ADMINISTRATION
I FÖRÄNDRING

Enskilda tjänstemän som fifflat, ifrågasatta konsultarvoden och en
otydlig organisation… Sånt har skapat skandalrubriker kring universitetets administration på senare år.
Men är det hela sanningen? Centralförvaltningen har också blivit
mer professionell och får beröm för ökad serviceanda. Varför slår inte
den bilden igenom? Har universitetsförvaltningen ett imageproblem?
I den tredje och avslutande delen av LUMs serie om administrationen går ordet till en statsvetare som forskar om universiteten som
organisationer, samt till Lunds universitets egen ledning.

Förtroendeklyfta
mellan ledning och verksamhet
De anställda har inte tillräckligt förtroende för
universitetsledningen och den centrala administrationen, hävdar statsvetaren Fredrik Melander.
– Förr fanns en klyfta mellan universitetet och
Utbildningsdepartementet – det var vi mot dom.
Nu finns den inom universitetet – mellan ledningen och fakulteterna. Centralförvaltningen upplevs som ledningens maktredskap nedåt.

deltog i de avgörande besluten på högsta nivå,
menar Fredrik Melander.
Lunds universitet har inte kvar några kollegiala styrformer i toppen, till skillnad från t.ex.
Uppsala med sin senat, där professorer och lärare deltar i diskussionen och därmed i styrningen.

ILL: ANDRZEJ PLOSKI.

▲

Fredrik Melander skriver på en avhandling om de
strategier universitetsledningen och fakulteterna
valt när forskningspolitiken förändrats på senare år. Lunds universitet är i fokus men jämförelser görs också med andra svenska universitet liksom internationellt.
Melander ser alltså en ökad motsättning mellan universitetsledningen och verksamheten. Ledningen upplevs gå regeringens ärenden. Det speglar en politisering av universiteten och skapar
spänningar inom organisationen, menar han.
Detta är allvarligt eftersom de anställdas förtroende är nödvändigt för att styra en så stor decentraliserad organisation som Lunds universitet i
synnerhet i besparingstider. Problemet handlar
inte om ”image”. Det vacklande förtroendet beror på att ledningen och centralförvaltningen inte
anses som riktigt legitima företrädare för verksamheten – utom möjligen rektor, som ju är vald
av kollegerna. De ses istället som motståndare,
pådrivare och kontrollanter.
– Legitimiteten skulle öka och det skulle vara
lättare att styra organisationen om fler lärare
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vettigt att se över
en organisation,
rationalisera och
spara. Men jag
tror tyvärr inte det
finns mycket
pengar att hämta.”

▲

”Det är alltid

– Vi har bara några få lärarrepresentanter i
universitetsstyrelsen. Och dekanrådet uppfattar
jag mest som ett sätt att balansera över makten till
ledningen.
Ett annat sätt att öka förtroendet för den centrala nivån är att slå vakt om blandningen av
tjänstemän inom centralförvaltningen. Förr gick
många forskare tillfälligt in någon period och
arbetade t.ex. vid rektorsämbetet – för att sedan
återgå till sin forskning, s.k. fritidsbyråkrater.
Många tjänstemän har också börjat som forskare, men sadlat om och bytt karriär.
– Men i takt med att universiteten vuxit har vi
börjat få mer professionella universitetstjänstemän, utan forskarbakgrund. Det har fördelar, för
yrkesskickligheten ökar. Samtidigt är det viktigt
att de tre typerna fortlever parallellt eftersom forskarbakgrund innebär en förståelse för de villkor
forskarna lever under, och det i sin tur ger ökad
legitimitet i organisationen.

Tjänstemän borde synas mer
Den centrala ledningsnivån behöver också bli mer
utåtriktad. Det vore bra om centralförvaltningens
tjänstemän kunde synas ute på fakulteter och institutioner på olika sätt, menar Fredrik Melander.
T.ex. att Juridiska enheten regelmässigt talade
med nya doktorander och informerade dem om
deras rättigheter.
En angelägen uppgift är att ge bättre stöd till
forskningsledarna som håller i stora externfinansierade projekt och är hårt administrativt belastade.
– Kanske kunde centralförvaltningen
ställa upp med en administrativ rörlig
resurs, ett superprofessionellt team som
kom direkt till forskarna. Lite som Rejseholdet i danska kriminalserien Mordkommissionen!
Ytterligare ett sätt att stärka universitetet som helhet vore att skapa ett diskussions- och förankringsforum för de
anställda, anser Fredrik Melander.

– Varför inte inrätta en grupp
administrativa proffs som rycker ut och
servar olika forskningsprojekt –
ungefär som ”Rejseholdet” i den
danska teveserien Mordkommissionen,
säger Fredrik Melander.
FOTO: BRITTA COLLBERG.

– Lunds universitet står inför stora forskningspolitiska påfrestningar och omfördelning av
forskningsmedel. Det handlar om ett helt nytt
skede i universitetets verksamhet: men det finns
ingen offentlig intern debatt om hur vi löser och
hanterar detta, vad vi gör med dem som blir över.
Också universitetsstyrelsen måste bli öppnare
och mer meddelsam. Trenden är att den försöker
dölja sina handlingar allt mer, anser Melander.

Enig front dålig modell
– Det är enighet utåt som gäller – proklamerat av
ordföranden Allan Larsson i sann företagsstil. Det
är en dålig modell för universitetet, som inte är ett
företag och där konflikten och de motstående
argumenten är det vi lever av.
– Det var bättre förr. Så sent som på 80-talet
hade man betydligt utförligare diskussionsprotokoll vid styrelsemötena så man kunde förstå och
utläsa argumenten som motiverade olika beslut.
Nu är det aldrig annat än kortfattade beslutsprotokoll.
Fredrik Melander tycker att t.ex. planeringsoch utvärderingsenheterna borde få ansvaret för
att sköta den interna informationsspridningen om
de viktiga ärenden de bereder och för att driva
den forsknings- och utbildningspolitiska diskussionen inom universitetet.
– Utvärderingsenheten som gör många utredningar är mycket osynlig bland de anställda – den
borde kunna ordna offentliga hearings och samtal kring varje ny rapport. Då blev enheterna mer
närvarande i verksamheten.
För lite på nätet
Mer material om hur universitetet ställer sig i olika frågor borde i större utsträckning ligga på nätet, anser Melander.
– Det är katastrofalt lite som ligger där i dag.
Fredrik Melander efterlyser alltså en öppnare
och mer aktiv universitetsledning och centraladministration. Samtidigt förstår han deras komplicerade uppdrag. Och han är inte alls säker på att
universitetets s.k. Excellensprojekt kommer att
kunna leda till några större besparingar.
– Det är alltid vettigt att se över en organisation, rationalisera och spara. Men jag tror tyvärr
inte det finns mycket pengar att hämta. Administrationen är rätt slimmad redan.
Tvärtom vill Fredrik Melander stärka de högre
administrativa nivåerna inom universitetet, framför allt fakultetskanslierna.
– Jag tycker decentraliseringen gått för långt –
inte minst av rättssäkerhetsskäl borde man samla mer kompetens på fakultetsnivå, t.ex. när det
gäller personalfrågor.
B R I T TA

X

C O L L B E R G

ADMINISTRATION
I FÖRÄNDRING

Göran Bexell:

Alla måste bjuda till
för att öka förståelsen
– När jag forskade och undervisade på heltid
hade jag en diffus bild av vad centralförvaltningen och områdeskanslierna höll på med,
säger rektor Göran Bexell.
– Jag tror det gäller många inom universitetet. Man känner inte till det engagemang och
den kompetens som finns och kan därför inte
respektera den. På det viset har administrationen ett imageproblem. Men att ändra på relationerna kräver insatser från båda håll. Administratörerna måste också förstå att forskarna
lever i en annan, mer konkurrensutsatt verklighet.
Göran Bexell är en av de drivande i universitetets
nya Excellensprojekt. Det har som ett huvudmål
att frigöra medel för forskning och utbildning,
t.ex. genom en effektivare, mer rationell och flexibel administration.
Bland annat vill man öka samverkan mellan de
olika administrativa nivåerna.
– Med vårt ökade beroende av externa medel
och med ökad konkurrens har vi alla mycket att
vinna på att hålla ihop som universitet och markera vår samhörighet. Allt fler verkar förstå det. Det
är läge för förändringar – vi är beredda att tänka
nytt, se över formerna och pröva argumenten.

Roller måste bli tydligare
Det är också viktigt att klargöra administrationens många roller. Den ska inte bara serva verksamheten. Universitetet är en statlig myndighet
och måste följa förordningar och riktlinjer och
dessutom rapportera in en rad olika uppgifter om
verksamheten, t.ex. om arbetsmiljö,
datasäkerhet etc. Utan det inflödet av fakta får inte politikerna underlag för sina beslut.
Administrationen begär
in uppgifterna från institutioner och områden,
bearbetar dem och förmedlar dem sedan till
regering, departement
och andra statliga instanser.
▲

Projekt på gång
Redan pågår olika projekt – Göran Bexell nämner Informationsenhetens arbete med ökad samverkan med områdesinformatörerna som ett exempel.
– På institutioner och områden måste vi arbeta för större administrativa enheter, fortsätter han.
Den utveckling mot några få storinstitutioner som
skett inom Medicinska fakulteten är ett exempel
på vad vi är ute efter. Men det kan också se ut som
på SOL-centrum där några större institutioner,
åtminstone tills vidare, finns kvar, men delar på
den administrativa resursen. Beslut om utbildning
och forskning behöver inte alltid följa vissa administrativa gränser. Man kan dela på ekonomihan-

tering och arbetsmiljöfrågor och ändå ha egna
eller andra beslutsvägar för utbildning och forskning.
Starkare och mer professionella administrativa enheter kan avlasta prefekterna mycket arbete, förutsatt att dessa vågar släppa detaljkontrollen, menar Göran Bexell. De kan då ägna sig åt
det strategiska ledarskapet och utveckla forskning
och utbildning. Något som förhoppningsvis lockar fler till prefektuppdraget.

Rektor Göran Bexel är beredd att
arbeta för en förändrad syn på
administrationen.
FOTO: KENNET RUONA.
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”Utan administrationen kan vi
inte sköta universitetet. Och
administrationen är också verksamheten – allting hänger ihop
och förutsätter vartannat.”
ILL: ANDRZEJ PLOSKI.

▲

– Men alltför ofta tvingas Lunds universitet
svara att vi inte kan fullgöra den eller den uppgiften på grund av bristande rutiner eller arbetsresurser. Det hänvisas ofta till att man inte hunnit
för att forskning och utbildning måste skötas i första hand. Jag kan förstå detta, men samtidigt kan
vi faktiskt inte fortsätta på det viset. Som myndighet måste vi fullgöra våra uppgifter.
Göran Bexell är beredd att arbeta för en förändrad syn på administrationen.
– Utan administrationen kan vi inte sköta universitetet. Och administrationen är också verksamheten – allting hänger ihop och förutsätter
vartannat.

Skickligare administratörer
Men för att det ska bli en verklig samverkan krävs
också att administratörerna är medvetna om vad
som utmärker ett universitet. Och att de blir
skickligare på att både hinna sköta de löpande
ärendena och samtidigt bereda tid för nya saker
som dyker upp.
Göran Bexell ser flera poänger i Fredrik Melanders analys av universitetet (se separat intervju). Som rektor och myndighetschef, vald av
kolleger och utsedd av regeringen, ska Göran
Bexell genomföra en balansakt, både se till att
universitetet gör sitt jobb, formulerat i det s.k.
regleringsbrevet, och slå vakt om dess självständighet, integritet och frihet.
Göran Bexell beskrivs ofta som en rektor som
lyssnar mycket på verksamheten innan han fattar
beslut. I det är han präglad av den akademiska,
kollegiala kulturen. Han gör – förutom alla anXII

dra besök och sammanträden – minst åtta institutionsbesök per år, utöver de lika många besök
som universitetets ledningsgrupp gör (dvs. även
förvaltningschefen och pro- och vicerektorerna)
på områdena – allt för att lära sig mer och få
kontakt med personer på alla nivåer. Han är pådrivande när det gäller att göra universitetets
budgetprocess tydligare och begripligare, och
under hösten 2004 deltog han och Peter Honeth
vid budgetmöten på flera områden för att svara
på de anställdas frågor om nedskärningarna.
– Att höra så många röster som möjligt är också ett sätt att förankra beslut. Däremot kan man
aldrig fatta beslut som ytterst godtas av alla – det
går inte att nå hundra procents konsensus bland
6.500 medarbetare. Men man kan ha legitimitet
ändå.

Debatten finns
Göran Bexell tycker inte att det saknas en debatt
om universitetets centrala frågor och det systemskifte som Fredrik Melander talar om. Tvärtom
är diskussionen intensiv inom hela universitetet,
menar han.
– Fast den kanske inte hörs så mycket utåt.
Och visst kan man tänka sig ett forum öppet för
alla inom universitetet, t.ex. regelbundet återkommande seminarier i Gamla biskopshuset, där man
driver en forsknings- och utbildningspolitisk debatt, säger han. Jag kommer för övrigt att bjuda
in till ett universitetsgemensamt seminarium om
utbildningspolicy och ett om forskningspolicy
under vårterminen.
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Peter Honeth:

Skyttegravarna har
blivit mindre djupa
Centralförvaltningen måste alltid hålla hårt i
slantarna för egen del. Det är nödvändigt för
vår trovärdighet, säger Peter Honeth, universitetsdirektör och förvaltningschef.
Han var anställd på Utbildningsdepartementet när han rekryterades till Lund för fjorton år
sedan.

Goda förutsättningar
Peter Honeth tror det finns goda förutsättningar
för detta i dag, tack vare den ökade professionalismen inom förvaltningen. Men den som ska vara
”entreprenöriellt kreativ” måste också mötas med
respekt och acceptans i verksamheten. Det är inte
lätt att arbeta i en kollegial organisation om man
inte själv är en av kollegerna, och det finns mycket
övrigt att önska i synen på administratörerna,
även om det har skett en förändring på senare
år, menar förvaltningschefen.
– Kommunikationen har förbättrats
mellan de olika nivåerna. Jag upplevde djupa skyttegravar mellan t.ex. administrationen och institutionerna när jag kom hit för
fjorton år sedan. Så är det inte i dag. Administratörerna har mer av en serviceinställning och många på institutionerna har
också insett behovet av professionell administrativ kompetens.
Peter Honeth framhåller gång på gång
vikten av att administrationen har
▲

Peter Honeth är medveten om de problem som
finns med otydlighet kring universitetets administration, säger han. Men otydligheten finns inte
främst inom administrationen utan uppstår i
mötet mellan den administrativa och den kollegiala organisationen, menar han.
Som förvaltningschef har Peter Honeth prioriterat arbetet med fakultetskanslierna, vilket i och
för sig också gett god utdelning, tycker han. Men
centralförvaltningens enhetschefer har han försummat en del – det har han tidigare medgett.
Egentligen skulle han behöva en biträdande förvaltningschef – vilket flera andra svenska universitet har. Men det är en fråga om resurser, och
någon extrachef är inte i sikte.
Trots resursbristen har det ändå skett stora
förändringar till det bättre både inom centralförvaltningen och på områdes- eller fakultetskanslierna, tycker Peter Honeth.
– Sedan jag kom till Lund har administrationen genomgått en stark professionalisering.
Nya chefer med specialistkompetens har rekryterats. Administrationen på olika nivåer har kartlagts i flera projekt. Och nu är det alltså Excellensprojektet som tar ett nappatag för att öka effektiviteten.
Det kan emellertid dröja innan eventuella resultat märks ordentligt. Lunds universitet är väldigt decentraliserat jämfört med de flesta andra
universitet, och det är långt ifrån lättstyrt.
Detta är också en fråga om kultur, fortsätter
Peter Honeth.
– Akademin är kollegial och konsensusinriktad
och löser konflikter genom diskussion, inte genom beslut. Förvaltningen däremot är ingen demokrati. Vi har en mer hierarkisk tradition. Men
den akademiska kulturen har smittat av sig på
oss, och förklarar delvis det som kan upplevas

som suddighet och otydlighet också inom administrationen. Särskilt svårt är det att arbeta med
tillräcklig tydlighet i frågor där det finns kontaktytor mot fakulteter och institutioner.
Inte ens en supereffektiv centralförvaltning av
”militär” modell kan dock åstadkomma något
om den inte kommunicerar väl med den stora
decentraliserade universitetsorganisationen i sin
helhet. Vad universitetet behöver, enligt biträdande sociologiprefekten Gunnar Andersson i förra
LUM, är entreprenöriellt kreativa administratörer, som förmår engagera sig i verksamheten, snarare än att identifiera sig med en PM från ”koncernledningen”.

Det har skett en förändring i
synen på administratörerna på
senare år, men än återstår
mycket övrigt att önska, menar
förvaltningschef Peter
Honeth
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decentralisering
som vid Lunds
universitet har
nackdelen att
ledningen blir
delvis avskärmad
från verksamheten. Vi var ute mer
förr.”

▲

”En långt driven

forskningens och utbildningens behov för ögonen
och att allt som görs ska ha till syfte att stödja
verksamheten.
Dock har förvaltningen också en annan roll –
nämligen att se till att universitetet som myndighet följer de offentliga regelsystemen.
– Frågor som rör rättssäkerhet kan inte bygga
på tyckande, diskussion och konsensus. Vi måste ibland följa regelsystem som verksamheten har
starka invändningar emot.
Själv har han valt att inte lyfta fram centralförvaltningens roll i universitetsdiskussionen.
– Men kanske är det dags att göra centralförvaltningen mer synlig och visa att det är en professionell organisation som dessutom är väldigt
hårt ekonomiskt hållen.
Professionaliseringen av administrationen
kommer att fortsätta, liksom trenden att samla
resurserna för att få en mer kvalificerad handläggning. Det motstånd som finns mot denna centrumrörelse känns igen från andra organisationer,
säger Peter Honeth.
– Man anser alltid att huvudkontoret inte
behövs…
Också Peter Honeth tycker att statsvetaren
Fredrik Melanders analys av universitetet är intressant (se separat intervju).
– En långt driven decentralisering som vid
Lunds universitet har nackdelen att ledningen blir

Annons
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delvis avskärmad från verksamheten. Vi var ute
mer förr. Samtidigt driver Göran Bexell på att vi
ska göra fler besök på institutioner och fakulteter. Visst kan man tänka sig att också centralförvaltningens tjänstemän är mer ute i verksamheten.
Det är en resursfråga, men vi blir mycket glada
om vi blir inbjudna!
Han håller med Melander om att det kanske
behövs mer kollegial diskussion på ledningsnivån,
för att öka legitimiteten. Därmed inte sagt att en
senat à la Uppsala är bästa modellen. Han menar
också att Lunds universitet lagt mycket kraft på
att diskutera verksamheten, framtiden, forskningsprioriteringar, planer, policys etc.
– Vi är inte precis en ledning i stängda rum!
Dock finns gränser för vad man mäktar med.
– Vi får dagligen fyra till fem nya frågor att
hantera. Stora, komplicerade frågor som kräver
ledningens fulla engagemang. Med ett sådant flöde är det svårt att få en ideal modell för intern
öppenhet och debatt att fungera fullt ut.
Kanske kan nya fora, t.ex. hearings om centrala universitets- och forskningsfrågor, vara ett sätt
att komma vidare.
– Men man ska vara medveten om att det inte
alltid är lätt att få deltagare till sådana arrangemang. Jag är heller inte säker på att det är centralförvaltningens enheter som ska driva debatten.
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Älskade (hatade) byråkrat!
Byråkraten är en populär litterär figur. Han (det
är oftast en han) kan skildras utifrån, av dem
som drabbas av hans maktutövning. Eller inifrån – som den alienerade tjänstemannen som
vänder papper, medan hans själ törstar efter
skönhet, kärlek och fantasi. En tredje variant
är den ädle: en byråkrat-David som vågar sticka
upp mot Goliat och protestera mot korruption
och regelbrott.
Litteraturprofessorn Inge Jonsson, f.d. rektor för
Stockholms universitet och numera bedömare åt
Högskoleverket, diskuterar i sin bok ”Maktens
verktyg” från 1978 byråkrater i nutida svensk
samhällsskildring – en bok som fortfarande känns
aktuell.
Karikatyren av byråkraten som den som gör
skada är den vanligaste. Men verkligheten är ofta
mer sammansatt. Franz Kafka som skrev ”Processen” var själv en framgångsrik byråkrat. Och Inge
Jonsson, emeritusprofessor och Swedenborg-forskare, har alltså 76 år gammal fullt upp med statliga utvärderingsuppdrag.
– Ända sedan min tid som rektor har jag tagit
byråkratin i försvar. Man skjuter på fel person när
man ger sig på administratörerna: de gör ju sånt
som politikerna bestämt och uppdragen blir ständigt fler. Dessutom vet jag av erfarenhet att så fort
det händer något på institutionerna så kommer
forskarna rusande och begär hjälp av dem som de
tidigare baktalat!

Forskarna beter sig som divor
Forskarna beter sig lite som divor och är barnsligt ovilliga att sätta sig in detta med administration. De ser ofta med förakt på den som slutar
forska för att bli administratör, även om det blivit något bättre på senare år, säger Inge Jonsson.
Flera administratörer som LUM intervjuat i
serien ”Administration i förändring” vittnar om
att de känner sig mer som offer än maktutövare
när de rör sig i den akademiska, kollegiala miljön.
De tillhör en lägre ”kast” och deras åsikter och
arbetsinsatser värderas inte särskilt högt. De ses
som ”tärande” till skillnad från de ”närande”
forskare som drar in externa forskningsmedel till
universitetet.
Men bilden kan ändras, inte minst för att administratörerna blir allt mer professionella, menar andra av LUMs intervjupersoner. Allt fler

verkar också förstå att administrationen är en del
av universitetet, en förutsättning för att det ska
fungera.
Inge Jonsson vill uppmana administratörerna
att sträcka på sig och slå vakt om sin integritet. Servicetänkande i all ära, så kan det vara bra att hålla en distans. Han ogillar starkt den ”intimisering”
av det offentliga språket som skett på senare år.
– Statstjänstemannen ska vara oväldig och
omutlig. Det kräver en viss myndighet i uttrycket. Man ska inte gå och bli ”du och Berit” med
medborgarna…
BC

Franz Kafka som
skrev ”Processen”
var själv en
framgångsrik
byråkrat.
ILL: ANDRZEJ PLOSKI.
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Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Hallå!
…Staffan Lindberg, sociologiprofessor
och föreståndare för SASNET* vid LU, just
nu i Tamilnadu i sydöstra Indien tillsammans med kollegan Göran Djurfeldt.
Har ni upplevt något av följderna av tsunamikatastrofen?
– Vi har inte kunnat besöka kusten eftersom den
är avstängd runt Chennai (tidigare Madras). Men
vi har förstås hört mycket av vänner och medarbetare om det som hänt. Här längs kusten har
katastrofen lett till runt 7000 döda och 400 000
människor som förlorat sina hem.
Hur har den indiska befolkningen reagerat?
– Precis som i Sverige har människor upplevt en
stor chock som lett till en stor givmildhet i form
av både pengar och frivilligt arbete. Något sådant
hade inte varit möjligt på 60-talet när vi började
studera Indien. Då var det fler som levde på marginalen och inte hade något över, men nu har det
växt fram en stor medelklass i landet.
Gör deras tro förlusterna lättare att bära?
– Kanske finns det en lite mer naturfilosofiskt
förankrad tro kring livet och döden, som kan hjälpa vissa att ta sig igenom. För troende hinduer är
döden inte heller den slutpunkt som vi i väst ofta
ser den som. Men smärtan och sorgen för människor som förlorat sina anhöriga blir inte mindre
för det.
Hur kan regionen nu återhämta sig på bästa sätt?
– Genom att försöka återställa den gamla miljön
med en mer skyddad bebyggelse, och ge folk de
båtar eller verktyg de behöver för att fortsätta sina
tidigare sysselsättningar. De måste få hjälp med
det, för det är just bland kustbefolkningen som
många av de allra fattigaste finns.
– Om man försöker att göra den nya turismen
mer småskalig och miljövänlig, så kunde kanske
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fler av de fattiga få del av dess välstånd. Man bör
också se till att det kustnära fisket skyddas från
industrifiskeflottans storskaliga rovfiske.
Tror du att det internationella samfundet kan
hjälpa till att driva utvecklingen åt det hållet?
– Jag hoppas i alla fall det! Själv ska jag försöka
ta upp sådana diskussioner med svenska ambassaden, som vi ska besöka, och med Sidas Asienavdelning.
Det Indienprojekt ni förbereder, vad handlar det
om?
– Vi ska intervjua över 350 lantbrukarfamiljer som
vi redan intervjuat i en studie för 25 år sedan. Vi
vill se vad som hänt sedan dess med deras jordbruk, annat arbete, inkomster, utbildning, föreningsliv med mera – kort sagt om den gröna revolutionen hållit vad den lovade i början av 80-talet.
I N G E L A
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*SASNET = Nätverket för Sydasienstudier i Sverige,
www.sasnet.lu.se.

