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Håkan Westling
guidar på historisk
promenad genom
det akademiska Lund

Som rektor vandrade
Håkan Westling gärna med gäster från
Domkyrkan till Ideon,
hela vägen på universitetets ”egen mark”.
Nu har han fångat
en mängd historiskt
intressanta detaljer längs stråket i en
promenadbok. foto :

Geocentrums fönstervägg
speglar grönskande träd
på Helgonavägen.
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Håkan Westling var rektor för Lunds
universitet 1983–92, och har således ruvat på sin bokidé ett tag. Att han inte
har kommit loss tidigare kan ha att göra
med att han som pensionär bl.a. har varit
fullt upptagen med att starta ett universitetsmuseum och universitetshistoriskt
sällskap, samt författat böcker om universitetets historia i allmänhet och Medicinska fakultetens i synnerhet, plus ett
par biografier om Nils Alwall och Ivan
Bratt. Och lite till.
Men under Håkan Westlings och hustrun Britts årliga vistelse i Frankrike i våras rann det till.
– Jag har med åren fått svårt att skriva
i den vanliga miljön där jag hela tiden blir
störd. Det tär på intrycken, säger han.
80 procent av denna urlundensiska
bok skrevs således utomlands. Den är
rikt illustrerad med nytagna foton av
Per Lindström och kartor av Petter Lönegård, och beskriver promenaden från
Domkyrkan hela vägen upp till Ideon.
Håkan Westling hade tidigare inte funderat på hur mycket ”upp” det var förrän
han hemkommen från Frankrike skulle
gå turen igen.
– När man är runt 80 märker man
plötsligt att det går uppför hela tiden!
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Under sin tid som rektor för Lunds
universitet traskade Håkan Westling många gånger med utländska
gäster från Domkyrkan och nordost, förbi nästan alla universitetets
byggnader, upp till Ideon. Redan då
föddes idén att skriva en guidebok
till denna historiska promenad genom de olika lagren av universitetets utbyggnad. Och strax före jul
kom ”Från Intighet till Ideon” från
trycket.

britt westling
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Statyn Intighet restes på Krafts torg 1984 av
Uarda-Akademien. Här tar vandringen sin
början.

Efter segdragna efterforskningar fick
han med hjälp av Lantmäteriet till slut
fram att stigningen under promenaden
är omkring 30 meter, från 39,8 meter över
havet vid Domkyrkan till cirka 70 vid
vattentornet och Ideon.
Förutom höjdskillnaden och alla
byggnader, minnesmärken och avtryck
av kända universitetspersonligheter som
man stöter på längs promenadvägen intresserar sig Håkan Westling även för de
vattendrag som en gång funnits här, och
som man ännu kan se spår av. Under jord
har det runnit bäckar som nu tyglats i
ledningar. Håkan Westling har inte lyckats utröna om en sådan underjordisk bäck
har haft förbindelse med brunnen i Domkyrkans krypta, men gillar tanken.
har Håkan Westling sett hur Lunds universitet har expanderat explosionsartat.
– När jag kom till Lund 1947 slutade universitetet i stort sett vid Biskopsgatan.
Själv har han som rektor bidragit
till utbyggnaden genom att skaka fram
pengar till ”ett par Wallenberglaboratorier”. Hur campus kommer att gestalta
sig framöver vill han inte sia om, men
gissar att allt fler byggnader kommer att
få annat innehåll. Detta har ju inte varit
ovanligt hittills i universitetets historia,
och här har Håkan Westling ett förslag.
– Varje gång man bygger om och nytt
och flyttar en institution borde man dokumentera det gamla i bild och genom
intervjuer. Mycket tappas bort annars.
Själv bidrar Håkan Westling till kontinuiteten genom att fortfarande ha kvar

På universitetsplatsen har Uarda-Akademien varit framme igen.
En mässingsbult
är placerad så att
den exakt står på
meridianen för en
timme och 15 minuter öster om
Greenwich. Kvarten är givetvis den
akademiska.

Grönska kring benediktinermunkarnas gamla karpdamm på Helgonabacken.

Sölvegatan i
vårskrud. Ett
nav i det akademiska Lund.

Under sin lundatid
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ett arbetsrum på sin gamla institution.
”Halv-enskilt”, men ändå.
– Man gör en viss nytta som musei
föremål. De kan ta ut en och visa upp en
när det kommer gäster…
Kanske kommer han att skriva nästa
bok där. Fast eventuella nya bokprojekt
vill Håkan Westling inte tala om förrän
manus är klart.
– Det finns en ålder när begreppet
deadline får en ny innebörd…

BMC – ett myller av äldre och nyare byggnader
Ideon by night.

text: Petr a Francke
foto : per lindström
Fotnot: ”Från Intighet till Ideon. Historisk
promenad genom det akademiska Lund”
(Bild&Media AB 2008) är också Lunds universitetshistoriska sällskaps årsbok för 2009.
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6 Nytt år, ny rektor, nya tag

Lunds universitets magasin LUM utkom
första gången 1968. Det når i dag samtliga anställda och nästan lika många utanför universitetet. LUM har en upplaga
på 14.000 exemplar och utkommer med
10 nummer per år.

Per Eriksson har nu tagit över rektorsposten och är full av entusiasm inför sina nya arbetsuppgifter. Inledningsvis kommer han att
prioritera arbetet med att säkra mesta möjliga av de 1,8 miljarder
kronorna i statliga forskningsmedel som ska sökas i konkurrens
mellan landets lärosäten.

Redaktion:

8 Frihet eller mer detaljstyrning?

Maria Lindh,
redaktör och ansvarig utgivare
046-222 95 24,
Maria.Lindh@rektor.lu.se
Lena Björk Blixt
journalist naturvetenskap
046-222 71 86,
Lena.Bjork_Blixt@kanslin.lu.se
Ingela Björck,
forskningsjournalist
046-222 76 46,
Ingela.Bjorck@rektor.lu.se
Britta Collberg,
journalist
046-222 31 58,
Britta.Collberg@rektor.lu.se
Petra Francke,
journalist och layout
046-222 03 16,
Petra.Francke@rektor.lu.se
Mats Nygren,
journalist teknik
046-222 70 86,
Mats.Nygren@kansli.lth.se
Ulrika Oredsson,
journalist
046-222 70 28,
Ulrika.Oredsson@rektor.lu.se
Caroline Runéus,
kommunikationschef
046-222 70 41,
Caroline.Runeus@rektor.lu.se

Adress:
LUM, Informationsenheten,
Lunds universitet,
Box 117, 221 00 Lund
Fax: 046-222 47 11,
Internpost: Hs 31
E-post: LUM@info.lu.se
LUM på nätet:
LUM
nr 1 | 2009
www.lu.se/lum

Över hela Europa talas det om behovet av mer fristående lärosäten. I den svenska Autonomiutredningen föreslås att lärosätena
ska bli egna juridiska personer med större frihet. Relationen till staten ska regleras i fleråriga avtal, något som förre rektorn Göran
Bexell befarar kommer att öka den politiska detaljstyrningen.

10 Fler kvinnor i toppen
Vid årsskiftet blev jämställdhetsstatistiken plötsligt betydligt bättre
vad gäller könsfördelningen bland universitetets dekaner. Nu är tre
av åtta universitetstoppar kvinnor. Förra året var alla män.

18 Forskare på äldre dar
Att forska är för många en livsuppgift som inte åldern begränsar. Men det gör pensionssystemet och möjligheterna till externa forskningsanslag. En del talar om åldersdiskriminering – men
många forskar på ändå. LUM har träffat några akademiska veteraner som aldrig har haft tid att sluta jobba.

27 Lycka modern lyx
Man skulle kunna tänka sig att lycka är något som människor har
eftersträvat i alla tider. Men lycka som vi ser begreppet idag är ett
rätt modernt påfund. Det menar idéhistorikern Kristiina Savin och
historikern Anna Nilsson, som forskar om lycka förr i tiden.

30 Nyfiken molekyl
Med traditionella metoder kan man bara se vad som händer före
och efter, men inte under en kemisk reaktion. Men Villy Sundström vill veta vad som egentligen sker på molekylnivå, och använder avancerad laserutrustning för att ”filma” förloppet. Nyligen
fick han 20 miljoner kronor från Europeiska forskningsrådet för att
utveckla tekniken ytterligare.
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e-post PC: info@tomat.se
e-post Mac:
material@tomat.se

Prenumerationer,
notiser:
Anställda vid LU
får LUM gratis.
Enskilda abonnenter – 190
kr/10 nr. För prenumeration
kontakta Eva Andersson: 046222 70 10, Eva.Andersson@
info.lu.se

Adressändring:
Anställda anmäler ändringar
till katalogansvariga vid institutionen (motsv). Övriga skickar ändringsuppgifter till LUM,
gamla adressrutan bifogas.
Tryck: Lenanders Grafiska
i Kalmar

Nästa LUM: Manusstopp
6 februari. Utkommer 20 februari.
Marek Kostrzewski leder
ISSN:
1653-2295
Pierre
Björkman och Klas
Malmberg
i enStenram
samspelsövOmslag:
Unne
forskarning.
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Nye rektorn Per Eriksson:

– Viktigt att LU blir ännu synligare
På ny post – Lunds universitet är

starkare än man tror i Stockholm,
säger Per Eriksson och menar att
en viktig uppgift för honom blir att
göra LU ännu synligare.
Men samtidigt kräver ett utåtriktat universitet en inre ordning och
reda – så frågan om vilken ledarroll,
den yttre eller inre, som blir viktigast för honom – är svår att besvara.

Annars gör verkligen Per Eriksson det
bästa han kan för att svara på LUMs frågor och bekräftar därmed sin syn på ledarrollen – han vill vara en tjänare. Det
låter nästan religiöst – och det religiösa
är svårt att undvika efter höstens medie
storm kring Per Erikssons tro och frikyrklighet. Han väjer inte för de frågorna,
men ser bekymrad ut när han beskriver
hur han upplevt debatten och ifrågasättandet av hans lämplighet som ledare för
en stor vetenskaplig myndighet.
– Jag har lärt mig mycket – bland annat att det kan uppfattas som udda att
ha en kristen tro, och kategoristämplande att tillhöra en frikyrka. Men det finns
en hel del forskare som är kristna i Sverige och även här i Lund.
Idag kan Per Eriksson inte annat än
beklaga att det mest är avarter som Knutby och pastor Åke Green som synts i medierna och förvrängt bilden för många
om vad frikyrkan står för.
Hans frikyrkliga tillhörighet har aldrig tidigare lett till att han blivit ifrågasatt, varken som rektor för Blekinge Tekniska Högskola eller som generaldirektör
för Vinnova. Men som liten kille hemma
i Sölvesborg var det ganska udda att tillhöra Pingstkyrkan.
– Jag lärde mig före skolåldern att min
familj inte tillhörde ”allmänheten” eftersom vi gick i Pingstkyrkan.
Kanske var det då som ledarskaps-
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Nye rektorn är en riktig friskus. Och till och med på väg till Gerdahallen passar han på att profilera LU. foto : gunnar menander

känslan grundades. Han berättar att
den växte fram under studietiden då
han upptäckte att han klarade en del
utsatta situationer genom att våga vara
lite annorlunda och stå för det. Uppriktighet är viktigt för Per Eriksson och är
en av hans fyra ledarskapsstjärnor på
u. De övriga är uppmuntran, uthållighet och uppmärksamhet. U:na betraktar han som mjukvaran – sen har han
fyra hårdvarustjärnor som börjar på p;

pengar, personer, profilering och prioritering.
Inledningsvis i rektorsgärningen kan
man uttrycka det som att han prioriterar
pengar. Närmare bestämt de 1,8 miljarder kronorna i forskningsproppen som
ska sökas i konkurrens mellan lärosätena och delas ut till strategiska områden.
Redan före årsskiftet medverkade han till
att skapa en särskild projektgrupp med
förra LTH-rektorn Gunilla Jönson som
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skönjer han dock när
det gäller kopplingen till samhället och
näringslivet. Han konstaterar att Lund
inte varit lika framgångsrikt när det gäller Vinnovas Vinn Excellence Center
inom vilka samverkan med näringslivet
är viktig.
– När det gäller samverkan med näringslivet är Jönköping ett mycket bra
exempel på hur man lyckats med sina
omvärldskontakter, särskilt genom fadderföretag för studenterna inom teknik
och ekonomi.
Blickar han ut över Sveriges gränser så
är det Finland som är föregångslandet.
De har liknande förutsättningar som vi
och har ett mycket starkt forsknings- och
innovationssystem.
– De är verkligen duktiga, säger Per
Eriksson.
En viss svaghet

En kanske ännu större utmaning än
forskningen är grundutbildningen. Där
finns klara uttalanden från regeringen
om en satsning mer på kvalitet än kvantitet, men än så länge utan riktig motsvarighet i pengar.
– Det är vi inte alls nöjda med och
hoppas åtminstone på en liknande ekonomisk uppräkning som de kvalificerade
yrkesutbildningarna fått.
Att höja kvaliteten på grundutbildningen är viktigt, inte minst för att nå
den strategiska planens mål att bli ett av
Europas absolut främsta universitet.
Det finns alltså en hel del att göra för
Per Eriksson som är noga med att påpeka att han inte ska göra det ensam. Man
ska vare sig överskatta eller underskatta
rektors roll menar han och tänker sig delat ledarskap med i första hand prorektor
Eva Åkesson. Han som tekniker och hon
som naturvetare blir ett bra komplement
till varandra, tror han.
– Vi tekniker är mest inriktade på syntes och vet exempelvis hur man bygger
broar, medan naturvetarna är mer inriktade på analys och förstår egenskaper hos
konstruktionsmaterialet.
till en helt ny
förvaltningsorganisation som ska sjösättas just nu. På frågan om han hade velat
vara med och påverka hur förvaltningen
ska se ut svarar han att organisationsförändringar i allmänhet är ett överskattat
instrument för att förstärka konkurrenskraften.
Per Eriksson kommer

t

ledare, efter förslag av medicinardekanen
Bo Ahrén. Gruppen ska hålla i ansökningarna från LU.
– När väl medlen till de strategiska
områdena är beslutade ligger de nog kvar
som en fast förstärkning av forskningsanslaget till universitetet och därför är de
särskilt viktiga.
Per Eriksson är imponerad av LUs
framgång när det gäller Linnébidragen
och tycker att man lyckats väl med att
skapa toppforskargrupper.
– Miljömässigt ska de vara starka, av
kritisk storlek, uppkopplade internationellt och även till näringsliv och samhälle.

Per Eriksson

Karriär:

• Universitetslektor och prefekt vid
Institutionen för teletransmissionsteori vid LTH 1981–89
• Rektor för Blekinge Tekniska Högskola 1989–2000
• Generaldirektör för Vinnova
2001–2008
• Befordrades till professor vid LU i
signalbehandling 2007
Ålder: 59 år
Familj: Gift med Eva, sin ungdomskärlek som han återförenades med
2002. Fyra döttrar från första äktenskapet och fem barnbarn – alla pojkar.
Bor: I Virentofta i östra Malmö.
Semestrar: Helst hemma med vila
och sömn.

– Bra folk är det viktigaste, men det
är klart att det ska vara en rationell organisation.
Sitt eget kansli har han dock makt
över. Ett par vicerektorer är i skrivande
stund på gång – och sen är det bara att ge
järnet. Per Eriksson själv är i mycket god
form och studsar nästan fram på universitetshusets hårda marmorgolv. För några år sedan gick han ner 23 kilo på ett
halvår och nu kör han Arne Tammers
metod med minst en kvarts träning per
dag, i regel som tio-minuterspass varje
morgon och kväll. Målet är tvättbräda
på magen, helst sex rutor!
Maria Lindh

Per Eriksson om
• stamcellsforskning
– Intressant forskning som särskilt
här vid LU är mycket uppskattad med
gott renommé.
• transparens
– Nödvändigt för trovärdigheten i
all offentlig verksamhet. Men frågor
måste också få vara under beredning.
Viktigt med samverkansavtal med
facket om man inte bara ska sitta
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med vid en MBL-förhandling där ofta
allt redan är klart.

lära, men ingen fundamentalism utan
med kritiskt vetenskapligt tänkande.

• autonomiutredningen
– Positivt med ökad självständighet
men att det ändå handlar om offentligrättslig verksamhet som fortsätter utan
skattskyldighet så när som på momsen.

• hur LU står sig nationellt
– Ett av de absolut främsta, bara Karolinska Institutet har ett starkare varumärke.

• genuscertifiering
– Klokt och bra, här finns mycket att

• bästa sättet att gå ner i vikt utan att
gå upp igen
– Svälta en dag i veckan och sedan ändra
matvanorna.
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Autonomiutredningen:

Icke-statliga universitet får större
utrymme att bestämma själva
autonomi. Hur fria blir univer-

sitet och högskolor om den nya
Autonomiutredningens förslag går
igenom?
– Det finns en uppenbar risk att
den politiska detaljstyrningen ökar,
menade avgående rektor Göran
Bexell när utredningens sekreterare
Hans Modig presenterade förslaget
vid ett möte för dekaner, kansli- och
enhetschefer.
Medicinardekanen Bo Ahrén såg
däremot möjligheterna i avregleringen, till exempel ett förenklat
samarbete mellan universitet och
sjukvård.

Det går en våg av autonomi genom Europa och överallt talar man om behovet av
mer fristående högskolor. Det finns dels
en ideologisk aspekt – man slår vakt om
högskolorna som en fri röst i samhället
– dels en praktisk och ekonomisk. Med
ökad självständighet blir det lättare för
högskolorna att fungera som tillväxtmotorer, menade Hans Modig, sekreterare
i Autonomiutredningen när han presenterade förslaget vid ett möte i Gamla Biskopshuset.
de senaste åren fått långtgående självständighet på så vis att de inte längre är statliga
myndigheter, utan egna juridiska personer som kan gå i konkurs. Samtidigt har
staten behållit mycket kontroll och styr
genom strikta och detaljerade avtal vilket lett till kraftiga reaktioner. I Norge
har man kvar myndighetsmodellen medan man i Finland genomför en ny långtgående reform i februari i år. De finska
universiteten blir då självständiga offentligrättsliga verksamheter som är egna juridiska personer och som kan gå i konkurs. De har därmed inte särskilt starkt

skydd och står utanför statsbudgeten.
Autonomiutredningens förslag går
inte lika långt som det finska, men även
Sverige föreslås få lärosäten som är egna
juridiska personer och själva i hög grad
bestämmer verksamheten.
– Statens inflytande säkras genom
fleråriga avtal, helst ett per mandatperiod, men inte med samma detaljerade utformning som i Danmark, sa Hans Modig.
Ett viktigt mål är att ge lärosätena stör-

re utrymme för egna initiativ och för
samverkan sinsemellan.
– Allt sådant har varit formellt mycket
besvärligt hittills. Ta bara en sådan sak
som när Lunds universitet skulle sälja
sina Ideon-aktier – det tog två år.
Universitetets innovationskraft stärks
genom att det blir lättare att samarbeta
med företag och organisationer och att
universitetet själv kan bilda bolag.
Lärosätena förblir offentligt finansierade, vilket innebär oförändrad anställningstrygghet och pensionsvillkor,
trots att personalen inte längre är statsanställd.
Utredningen gör ingen definition av
vad ”lärare” är – det bestämmer högsko-

lorna själva. Rektor utses efter hörande
av lärare, studenter och annan personal.
Personalens och studenternas inflytande
värnas.
Varje lärosäte ska förutom rektor ha en
universitetsstyrelse och minst ett kollegialt organ som ska ansvara för utbildningens och forskningens kvalitet. En valberedning utsedd av det kollegiala organet
nominerar också lärosätets externa ledamöter i universitetsstyrelsen. Styrelsen
får en extern ordförande och en majoritet av externa ledamöter som alla utses
av regeringen.
– Det är för att styrelsen ska kunna
ställas till ansvar. Vi tycker inte att högskolor ska kunna gå i konkurs. Istället får
de till exempel byta styrelse, förklarade
Hans Modig.
Avgående rektorn Göran Bexell ställde sig alltså skeptisk till konstruktionen
med avtal mellan lärosäten och stat.
– Om dessutom avtalen förväntas
skrivas om varje politisk mandatperiod
finns stor risk för ökad styrning, menade han.
Visst är staten en stark part i ett avtal, medgav Modig. Men staten investerar 40 miljarder i högre utbildning – det
är rimligt att den vill ha inflytande över

I Danmark har högskolorna
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Autonomiutredningens förslag i korthet
• Universitet och högskolor får utan
att be regeringen om lov
– ta emot donationer, ingå avtal,
äga egendom och starta företag
– engagera sig i student- och forskarbostäder
– anställa vem man vill och ha t.ex.
utländska chefer och styrelsemedlemmar
– fritt etablera samarbete med

andra svenska eller utländska läro
säten, företag och organisationer.
• Regleringsbreven upphör och relationen till staten regleras i fleråriga avtal.
• Lärosätena ska själva utvärdera sin verksamhet. Högskoleverket blir tillsynsmyndighet.
• Akademiska Hus överförs till ett holdingbolag som ägs gemensamt av
samtliga lärosäten.
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hur pengarna används. Men grundidén
är ändå att man bör lita på universitet
och högskolor.
Kanslichefen för Området för humaniora och teologi – Gunnel Holm – menade att den externt dominerade styrelsen kommer att få mer inflytande över
forskningens inriktning på bekostnad av
forskarna själva. Det forskarstyrda kollegiala organet förväntas bara syssla med
kvalitetsfrågor.
– Det är skillnad på att bestämma
forskningens inriktning och att bevaka
kvaliteten, sa Gunnel Holm.
uppfattade inte detta
som en större förändring; avvägningen
mellan olika forskningsområden sker redan i dag på politisk nivå, menade han.
Petter Forkstam, ordförande i Lunds
universitets studentkårer LUS, såg positivt på att utredningen gör studenternas
roll tydligare och också att det blir möjligt för lärosätena att t.ex. bygga egna studentbostäder. Men han såg också en risk
i ökad självständighet. Med stöd av högskoleförordningen har studenter hittills
kunnat arbeta tillsammans nationellt
med att få fram rättighetslistor, som sedan gällt på lärosätena i hela landet. I det
nya förslaget får studenterna förlita sig på
den egna lokala verksamheten vid varje
enskilt lärosäte.
– För ett stort universitet som Lund
har jag inga farhågor, men risken är att
det försämrar villkoren för studenter på
mindre högskolor, sa Petter Forkstam.
Men Hans Modig

BRITTA COLLBERG

• Majoriteten i universitetsstyrelsen
samt ordföranden ska komma utifrån. Ledamöterna utnämns av regeringen efter nominering av en
valberedning som utses av det kollegiala beslutsorganet. Andra ledamöter utses av lärarna respektive studenterna.
Förslaget kan genomföras tidigast 2011.
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LU vill utveckla kontakterna med Kina genom ett nytt center.

Nytt center i Peking
ska främja Kina-samarbete
Kina-samarbete. Om allt går enligt planerna invigs ett nytt europeiskt universitetscenter på Peking
University i februari. Centret startas på initiativ från Lunds universitet och ska främja samarbete inom
forskning och utbildning mellan
Europa och Kina.

Lunds universitets Kinakoordinatorer, sociologerna Jan-Olof Nilsson och
Kjell Nilsson, ägnade mellandagarna åt
att knyta ihop avtalet mellan det drygt
tiotal europeiska universitet som finansierar Europa-centret och värduniversitetet i Peking.
Från början var tanken att det skulle
bli ett LERU-center i Peking. LERU är
ett nätverk av framstående europeiska
forskningsuniversitet där Lund ingår.
LERU sa dock nej, eftersom dess främsta syfte är att driva policyfrågor gentemot EU. Däremot var flera av deltagar
universiteten beredda att gå in i det nya
mer operativa nätverk som ligger bakom Europa-centret i Peking.
Centret är uppbyggt efter ungefär
samma modell som Nordic Centre vid
Fudan-universitetet i Shanghai, men
kommer att lägga tonvikten mer på
forskningssamarbete. Kontoret inne på
Peking-universitetets campus ska ge de
europeiska parterna all möjlig service i
deras kontakter med Kina.
– Och då handlar det om kontakter med universitet i hela landet, säger
Kjell Nilsson.

Förhoppningen är att få till stånd
ett intensivt utbyte och att inte minst
många post docs och doktorander från
Europa och Kina ska delta. För att få
riktigt genomslag behövs extra resurser,
och här hoppas man på EU.
– EU planerar för ett, eventuellt flera,
stora utbytesprogram med Kina. Vi är
förberedda och när de utlyses kommer
vi att ansöka om att Lund ska få koordinera ett av dem tillsammans med våra
partneruniversitet i Europa och i Kina,
säger Jan-Olof Nilsson.
Partners är det tiotal universitet som

deltar i Europa-centret, dvs. universitet
i Grekland, Ungern, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Storbritannien, Österrike och Polen. Men därtill kommer
ytterligare tre – universitet i Tyskland,
Holland och ytterligare ett i Spanien –
som har erfarenhet av att koordinera internationella utbyten och dessutom har
starka nätverk i Kina.
I Kina har de flesta av landets ”top
ten”-universitet gått med i det konsortium som LU initierat: det är universiteten Beida, Tsingua, Beijing Normal,
Fudan, Jiaotong, Zheijiang, Wuhan,
Sichuan och forskningsinstitutet CAS.
Ett par till kommer att tillfrågas.
– Om Lunds universitet blir koordinator för utbytesprogrammet kommer Europa-kontoret i Peking också
att fungera som en resurs för programmet.
text & foto : BRITTA COLLBERG
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Ann-Katrin Bäcklund är ny dekanus
för Samhällsvetenskapliga fakulteten.
foto : kg pressfoto

Lynn Åkesson är ny dekanus för Området för humaniora och teologi. foto : kg pressfoto

Kvinnliga dekaner
på tre fakulteter
på nya poster. Aldrig har så många
av universitetets dekaner varit kvinnor. Det är Juridiska fakulteten, Området för humaniora och teologi och
Samhällsvetenskapliga fakulteten
som har fått nya dekaner, samtliga kvinnor. Vid Naturvetenskapliga
fakulteten, Medicinska fakulteten,
Ekonomihögskolan och Konstnärliga området omvaldes de tidigare
dekanerna som samtliga är män.

Christina Moëll är ny dekanus för Juridiska fakulteten. Hon är professor i finansrätt och inledde sitt dekanuppdrag
med en resa till Vietnam, där fakulteten
sedan många år driver ett Sida-finansierat biståndsprojekt. Ledningsuppdraget
ska hon dela med flera personer.
– Vi ska arbeta med utbildnings- och
forskningsfrågor i linje med vår strategiska plan och RQ08 rapporten, säger hon.
är samarbetet
med andra institutioner inom och utanför Lunds universitet.
– Vi vill gärna främja tvärvetenskapliga utbildnings- och forskningsprojekt,
t.ex. rättsliga kopplingar till medicinsk,
teknisk och naturvetenskaplig forskning
och verka för att rättsregleringen kan
möta utvecklingen.
En utmaning för den lilla juridiska fakulteten blir att skapa större och starkare
forskningsmiljöer.
En angelägen uppgift
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– Glädjande nog har flera av våra forskare nyligen fått större forskningsanslag,
säger Christina Moëll.
Professor Gregor Noll är prodekanus
för Juridiska fakulteten.
Lynn Åkesson är ny dekanus för Om-

rådet för humaniora och teologi. LUM
träffar henne i etnologernas lite avskilda
hus på Finngatan.
– En sak som jag skulle vilja uträtta
som dekan är att samla HT-området geografiskt, säger hon.
Annars brinner hon för universitetets
mångfald och brukar roa sig med att tänka på universitetet som en skattkammare med en outsinlig massa kunskap. Hon
vill synliggöra HTs skatter och öka tvärvetenskapliga samarbeten.
– Men det måste finnas utrymme för
smal, ämnesspecifik forskning också, påpekar hon.
Som HT-topp vill hon också verka för
att lärare och forskare ska få chansen att
göra ett bra jobb.
– Vi måste bli bättre på att uppmuntra och se våra medarbetare.
Det måste alltså, enligt Lynn Åkesson,
inte alltid till pengar för att det ska ske
någon förändring, men hon understryker
att HTs budget i dag är mycket slimmad,
och som dekan tänker hon arbeta för en
ökad tilldelning per student inom de humanistiska och teologiska ämnena.
Prodekanus vid HT för forskarutbild-

Christina Moëll är ny dekanus för
Juridiska fakulteten. foto : privat

ningen är professor Fredrik Lindström,
prodekan för forskning är professor Marianne Thormählen och prodekan för
grundutbildning är docent Eva Wiberg.
ny dekanus
för Samhällsvetenskapliga fakulteten.
– Jag tar inte över någon stillastående, stagnerande fakultet, tvärtom, säger
Ann-Katrin Bäcklund. Till en början
måste vi främst ro iland de olika initiativ som redan har satts igång.
Det handlar bland annat om ett antal
institutioner som är under omvandling
och utveckling.
– Fakultetens mål är att säkerställa
att alla miljöer är stora och livskraftiga
nog för att kunna nyutveckla och inte
bara hålla ställningarna under skiftande
konjunkturer.
Efter att ha lagt mycket tid på forskningsvärdering vill Ann-Katrin Bäcklund nu att fakulteten ska lägga krut på
kvaliteten i utbildningen på alla nivåer.
Internationalisering och tvärvetenskaplig forskning ska stöttas även i fortsättningen, liksom de forskargrupper
som just nu håller på att koordinera ansökningar till regeringens strategiska
forskningsområden.
Prodekanus vid S-fakulteten är professor Ole Elgström.
Naturvetenskapliga fakulteten fortsätter att ledas av Torbjörn von Schantz med
prodekanerna Olle Söderman och Stacey
Sörensson. Medicinska fakulteten leds
av Bo Ahrén med Susanne Iwarsson som
prodekan. Det konstnärliga området leds
av Håkan Lundström med Birgitta Vallgårda som prodekan. Rektorer och prorektorer vid LTH och Ekonomihögskolan sitter också kvar.
Ann-Katrin Bäcklund är
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Bråttom att förbereda
nya lärarutbildningen
utbildning. – Nu måste vi sätta fart

om vi ska kunna ta emot studenter
till hösten 2010, säger Lars Haikola
som är rektor för Campus Helsingborg och den som ska leda arbetet
med den nya lärarutbildningen.

När Sigbrit Frankes utredning om den
nya lärarutbildningen blev klar i december gick Lunds planer på att utbilda lärare in i ett nytt skede. Fördjupade ämneskunskaper och mer praktik är vad lärarna
behöver för att möta dagens barn och
ungdomar i skolan. Nu är utredningen
på remiss bland lärosätena
Den nya lärarutbildningen i Lund
ska bedrivas i samverkan med Högskolan Kristianstad och i vår har man planerat in fyra gemensamma seminarier där
Frankes utredning ska diskuteras.
– Men vi kan inte invänta den nya
förordningen utan måste förlita oss på
att huvuddragen för utredningens förslag kommer att gå igenom, säger Lars
Haikola. Alltså måste vi parallellt med
remissvaret arbeta med att få utbildningen klar till hösten 2010.
Det som brådskar mest är att få igång

den utbildningsvetenskapliga forskningen. En del sådan forskning finns inom
Pedagogiska institutionen, men mer
måste till, annars kommer Lund inte att
få examinera lärare.
– Jag ser det som en styrka i Sigbrit
Frankes utredning att alla lärosäten som
vill utbilda lärare måste ha den kompetensen, säger Lars Haikola.
Som en följd av detta beslutade rektor
i december att anvisa två miljoner kronor
till Samhällsvetenskapliga fakulteten för
att utveckla den utbildningsvetenskapliga forskningen.
Det är i första hand en ämneslärarutbildning som Lunds universitet och Högskolan Kristianstad ska samarbeta kring.
Ett 100-tal nya studieplatser tror Lars
Haikola att det kommer att röra sig om.
– Att Lund vill utbilda lärare beror
framför allt på att vi behöver nya kontaktytor med skolvärlden igen. Det är
alltså inget som vi gör för att vi behöver få hit en massa nya studenter, säger
Lars Haikola.
Ulrik a Oredsson
fotnot: Lars Haikola har tidigare varit rek-

tor för Lärarhögskolan i Malmö.

Korrekt att ge Svartvik professur
tjänstetillsättning . Utnämningen av Jesper Svartvik till den nyinrättade Krister Stendahls professur i
religionsteologi är både sakligt och
formellt korrekt, enligt Överklagandenämnden för högskolan som nyligen prövat anställningsprocessen.

Tre av de nio sökande till professsuren
överklagade beslutet, men enligt Överklagandenämnden finns alltså inga sakliga
skäl att ifrågasätta utnämningen av Jesper
Svartvik. Man hänvisar till Lunds universitets ställningstagande på olika nivåer och
till de sakkunnigas bedömning om att han
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är bäst meriterad för befattningen. Inte heller
har granskningen gett
anledning att betvivla
den formella hanteringen av anställningen. Enligt nämnden har det
Jesper Svartvik.
inte förekommit någon
diskriminering eller jäv enligt förvaltningslagen. Man finner inga skäl att ifrågasätta de
sakkunnigas kompetens eller sakligheten
och opartiskheten i deras utlåtanden.
Ärendet JO-anmäldes också av en grupp
pensionerade professorer, men JO fann ingen anledning att behandla anmälan.

Masterutbildning
i marinbiologi
läggs ner
utbildning. Masterutbildningen i marinbiologi läggs ner.
Kostnaderna blir för höga i förhållande till antalet studenter.

Den marinbiologiska utbildningen på
Campus Helsingborg har funnits sedan 2000. I samband med den nationella omläggningen till Bolognastrukturen startade det tvååriga
masterprogrammet i marinbiologi
hösten 2007. Men inför höstterminen
2009 kommer ingen ny antagning att
ske till utbildningen.
Fakultetsledningen hade som målsättning att försöka hitta en lösning
för att behålla utbildningen, men
tvingades till slut konstatera att det
inte gick. Detta efter att ytterligare
kostnader visade sig tillkomma. I slutet av 2008 beslutade nämligen universitetsstyrelsen att ändra finansieringsmodellen för all verksamhet vid
Campus Helsingborg. Hyror och overheadkostnader ska i fortsättningen
belasta verksamhet på Campus Helsingborg enligt samma modell som
verksamhet i Lund. Detta medför
ökade kostnader för marinbiologin.
Beslutet att lägga ner masterutbildningen får inga konsekvenser för
de studenter som för närvarande läser marinbiologi i Helsingborg. Dessa
studenter fullföljer sina utbildningar
enligt tidigare planering, det vill säga
till och med vårterminen 2010. För
nya studenter rekommenderar Institutionen för biologisk grundutbildning
ett masterprogram i akvatisk ekologi i Lund, vilket kan ge motsvarande
examen.
Den marinbiologiska verksamheten vid Campus Helsingborg innefattar även forskning. I lokalerna finns
ett antal forskare och doktorander.
Deras forskningsprojekt kommer att
fortlöpa.
Lena Björk Blixt
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Applikationen av Moodle är alltså gratis, men däremot kostar supporten. Universitetet erbjuder i dag central support
enbart till LUVIT, men den måste ut
ökas till åtminstone ett open source-system, menar Jan-Olof Nilsson.
Pedagogiken måste stå i centrum och
studentens behov styra, är en annan övergripande slutsats. Det måste bli enklare
att logga in; ett enda lösenord ska räcka
för att få tillgång till alla universitetets
webbsidor.

Flera av LUs nätbaserade kurser bygger på gammalmodiga system, som måste uppdateras –
både tekniskt och pedagogiskt. foto : mikael risedal

Nätutbildningar
måste uppdateras
utbildning. Lunds universitet var
tidigt ute med nätbaserade utbildningar, men utvecklingen går
snabbt. Flera kurser dras med gammalmodiga system, ofta ”hemmasnickerier”. De måste uppdateras –
tekniskt och pedagogiskt.
– Viktigast är att LU kan erbjuda
teknisk support även kvällstid vardagar och dagtid helger. Inte som
nu bara på kontorstid.

Det säger Jan-Olof Nilsson, ledare för
projektet ”Nätbaserad utbildning och
internationalisering” som nu avslutats.
Under de två år som projektet pågått har
stimulansmedel delats ut till ett ”avant
garde” av sex nätbaserade utbildningar
och ett projekt vid LU. Med dem som
utgångspunkt har man kunnat bedöma
vad som behöver göras för att Lunds universitet åter ska placera sig i framkanten
av utvecklingen inom ”e-learning” som
det också kallas.
– Vi måste ha klart för oss att det inte
finns någon klar gräns mellan det vi kallar vanlig campus-undervisning och nätbaserade kurser; båda jobbar med web12

ben och de behöver integreras. Dessutom
är det viktigt att se den nätbaserade utbildningen som ett medel för att nå universitetets internationaliseringsmål, säger Jan-Olof Nilsson.
kommer många
internationella studenter inte ha råd att
gå de tvååriga engelskspråkiga masterutbildningarna på plats i Lund. Då är det en
konkurrensfördel om halva utbildningen
eller mer kan genomgås via nätet.
Men förutsättningen är att nätutbildningarna håller hög klass.
Många inom LU använder sig i dag
av universitetets eget webbverktyg LUVIT.
– Det är inget fel på LUVIT, men utvecklingen går i rekordfart och de flesta internationella studenter arbetar vanligtvis med webbverktyg som är gratis, så
kallade ”open source”-lösningar typ Wikis, Bloggar etc. Det är framtiden och vi
måste anpassa oss.
Flera i nätutbildningsprojektets ”avant
garde”-grupp använder sig av sådana lösningar, t.ex. Moodle, som används av jättar som Open University i England.
När avgifter införs

Hur ska då förändringarna åstadkommas i det stora och decentraliserade Lunds universitet? Genom kvalitetssäkring, är tanken. Lunds universitet är
som LUM redan berättat med i ett nytt
benchmarkingprojekt inom EU. Två LUnätutbildningar får där chansen att mäta
sig med de bästa inom området: Open
university i England och Holland.
– Över huvud taget måste vi vara mer
uppdaterade när det gäller forskningen inom e-learningområdet och se till
att sprida kunskapen inom universitetet.
Kopplingen mellan forskning och praktik
behöver stärkas, säger Jan-Olof Nilsson.
– Lunds universitet är dock inte ensamt om att ha olika lärandeplattformar och ingångar för samma studenter.
Det säger Kjell Nilsson på Samhällsvetenskapliga fakulteten som ansvarar för
Lunds deltagande i ett Global Issues Program, ett ”virtuellt och fysiskt” utbytesprogram på grundutbildningsnivå. Lund
medverkar bland annat med fyra on linemoduler. De handlar om globalisering
relaterad till social förändring, genusrelationer, socialpolitik och kultur.

står bakom samarbetet. De sju universiteten
som deltar finns utspridda i hela världen
och studenterna i programmet tvingas
anpassa sig till många olika system och
tidszoner.
Med studenter från t.ex. Vancouver,
Kina och Australien som deltar i en nät
utbildning vid Lunds universitet, krävs
en support som inte enbart styrs av svensk
tid och kalender, säger Kjell Nilsson.

Universitetsnätverket U21
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Gyllene tillfälle för Indien-utbyte
internationellt utbyte. Europa är

okänt i Indien och det är till USA indier som vill studera eller forska utomlands söker sig.
– När EU nu satsar nästan en miljard på stipendier och utbyte med
Indien är det ett försök att få Europa på banan. Lunds universitet har
fått överlägset flest ansökningar i
den första omgången. Och den 21
januari utlyses nya stipendier – bl.a.
för europeiska akademiker som vill
studera och forska i Indien.

t

Det berättar Sidsel Hansson, koordinator för EUs nya utbytesprogram med Indien och Pär Svensson, avdelningschef
för internationella relationer.
Det blev klart i höstas att Lunds universitet fått det prestigefulla uppdraget
att koordinera EUs nya stora Indien-program. Lunds vinnande ansökan byggde
på kontakter och förarbete av det nationella Sydasien-nätverket SASNET.
Som ofta i de här sammanhangen blev
dock programmet kraftigt fördröjt. Mer
än ett halvår för sent utlystes före jul de
första stipendierna vars indiska innehavare
ska vara på plats i Europa före 1 april i år!

Utbyte med Indien

EUs utbytesprogram med Indien heter Erasmus Mundus External Cooperation Window Lot 15 India, EMECW15. Tolv europeiska och åtta indiska universitet deltar i
programmet som ska pågå tre år.
Årligen utlyses 300 stipendier för indier
som vill resa till Europa och 100 stipendier
för utresande europeer.
Studenter, masterstudenter, doktorander, post docs, forskare och lärare kan
söka stipendier på mellan tre månader
och tre år. Stipendierna för europeer i Indien är på 1.500 euro per månad plus betald resa och försäkring.
Fram till den 6 februari kan man ansöka
om stipendier som startar hösten 2009.
Mer info: www.erasmuswindow15.org
LUM nr 1 | 2009

Sidsel Hansson,
koordinator för
Indien-utbytet,
och Pär Svensson, avdelningschef för
Internationella
relationer, hoppas att många
tar chansen att
forska eller studera i Indien.

Till 158 stipendier för indiska doktorander, post docs och lärare hann man
få in 1.200 ansökningar, men bara drygt
700 var kompletta.
– Det beror på olikheter i utbildningssystemen och på att de indiska sökande
ofta har svårt att få fram papper på sina
meriter i tid, berättar Sidsel Hansson.
Fram till 6 februari pågår en andra utlysning av stipendier dels för att fylla den
indiska kvoten, dels för europeer som vill
åka till Indien (se separat ruta).
Av de tolv europeiska universiteten i
utbytesprogrammet har alltså Lund fått
flest sökande i den första stipendieutlysningen.
– Det beror förmodligen på att vårt
namn synts mer i vår roll som koordinator, men också på att vi är ett brett och
komplett universitet. Belgiska Leuven
har fått näst flest sökande.
är till naturvetenskap och framför allt biologi.
På andra plats ligger LTH och på tredje
Medicinska fakulteten och kurser i ”public health”. Däremot är det få sökande
till humaniora/teologi och samhällsvetenskap, med undantag för internationella masterskursen i management och
utvecklingsfrågor, LUMID.
– Vi informerade fakulteterna i höstas
och uppmuntrade dem att anmäla intresse för att ta emot stipendiater i programmets ansökningsdatabas, som fungerar
De flesta ansökningarna

som ett skyltfönster. Men det har kommit få erbjudanden från de torra områdena, medan exempelvis LTH lagt ut alla
sina 75 forskarutbildningar i databasen,
berättar Pär Svensson.
när
det blir känt hur förmånliga stipendierna är, menar Pär Svensson och Sidsel
Hansson.
– Kanske får vi också se ett annat
mönster när det gäller att söka stipendier
för att resa till Indien. Indiens högre utbildning och forskning utvecklas snabbt,
det är konkurrens om indiska forskare
och studenter internationellt och det
finns mycket att hämta här för svenska
forskare – inom alla ämnesområden. De
indiska universiteten är också angelägna
om att ta emot forskare utifrån.
Områden som är särskilt viktiga för Indiens utveckling har företräde i utbytet.
– Några partneruniversitet är nischade på till exempel folkhälsa och miljöteknik och utbildar människor som ska arbeta på den indiska landsbygden under
mycket enkla förhållanden. Genom att
universiteten ingår i internationella nätverk och har tillgång till de senaste forskningsrönen, så får deras ”barfota-akademiker” en utbildning i toppklass. De här
universiteten erbjuder både laboratorieresurser och en kritisk massa som inte
går att uppbringa i Sverige.
Förhoppningsvis ökar intresset
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Arbetsmiljön i fokus
för nye hälsochefen
hälsovård. Som verksamhetschef
för både Företagshälsovården och
Studenthälsan får Lennart Nordberg arbetsmiljön vid Lunds universitet speglad från två sidor – och
det tänker han dra nytta av.
– Men jag skulle önska att någon
på ledningsnivå pekade på vikten
av arbetsmiljön på samma sätt som
Ann Numhauser-Henning gjort med
jämställdhetsfrågor, säger han.

Med en och samma verksamhetschef lär
i alla fall de stora bovarna bli lättare att
upptäcka – de universitetsmiljöer som får
både anställda och studenter att må dåligt – men det är upp till ledningen att
se till att något sedan görs för att åtgärda problemen.
– Vi kan ju bara ge rekommendationer, säger Lennart Nordberg.
Från den 1 september samsas de bägge hälsoverksamheterna i en separat enhet direkt under förvaltningschefen. Det
innebär att Företagshälsovården lämnar
Personalenheten och Studenthälsan lämnar Studerandeenheten. I den nya förvaltningsorganisationen blir de sektionslösa – men de slås inte ihop.
– Nej, säger Lennart Nordberg som
lagt två separata budgetar. Vi samordnar en del inom administrationen och
kommer också att ha en del gemensamma personalutbildningar – men i övrigt
handlar det inte om någon sammanslagning.
Lennart Nordberg kommer närmast
från tjänsten som personalchef vid Naturvetenskapliga fakulteten, men han inledde sin LU-karriär som psykolog vid
Företagshälsovården 1996. Förutom att
nu vara chef och syssla med övergripande frågor så kommer han också att arbeta en del som psykolog för både anställda och studenter.
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Att man inte slår ihop verksamheterna
beror bland annat på att ansvaret för de
bägge brukargrupperna ser olika ut. För
de anställda har LU ett arbetsgivaransvar
och med det följer även ansvar för rehabilitering. Men för studenterna är Studenthälsan snarare att se som ett komplement
till den allmänna sjukvården. Men samordningsvinster väntar nu bägge grupperna – särskilt kring arbetsmiljön som
Lennart Nordberg känner varmt för. Frågan har hittills behandlats alltför styvmoderligt inom LU, tycker han och menar att arbetet med arbetsmiljön måste
samordnas bättre,
i alla fall dragit igång ett kvalitetssäkringsprojekt för
både Studenthälsan och Företagshälsovården. Man ska se över arbetssätt, metodik och upprätta mål och följa upp
dem.
En annan nyhet för Företagshälsovården är att inventera behoven i samarbete med prefekter och fakultetsledningar.
Istället för att den som är först med att
ringa och beställa tid får hjälp så ska man
se till var behovet av insatser är störst. De
insatser som främst kommer att diskuteras är olika former av arbetsplatsinriktade undersökningar som hälsoundersökningar, ergonomiska genomgångar eller
psykosociala kartläggningar.
– Vårt mål är cirka tusen hälsoundersökningar om året, säger Lennart Nordberg.
Inledningsvis har han

kan dock den
enskilde medarbetaren ta kontakt med
Företagshälsovården då det handlar om
arbetsrelaterad ohälsa.
Varken Företagshälsovården eller Studenthälsan har någon styrelse, men väl
varsin rådgivande grupp. I Studenthälsans kommitté sitter bland andra professor Olle Söderman, kemist och prodekaÄven i fortsättningen

Lennart Nordberg blir verksamhetschef för
både Företagshälsovården och Studenthälsan.

nus för Naturvetenskapliga fakulteten.
Lennart Nordberg ser gärna en utökad
dialog med institutioner och fakultetsledning. Inte minst för att förebygga fysiska risker i arbetsmiljön.
– Vi fick till exempel i samband med
en träff med en av studentkårerna spaning på att vissa magisterstudenter från
icke EU-länder saknar grundläggande utbildning i laboratorieteknik vilket
kan vara ett riskmoment. Det är viktigt
att sådant kommer upp på fakultetsnivå,
menar Lennart Nordberg.
Lunds universitets studentkårer och andra kårer viktiga samtalspartners för Studenthälsan som med
sina tio anställda kommer att flytta från
lokalerna på Gerdahallen till längan vid
Byrålogen på Paradisgatan någon gång
i början av hösten. Företagshälsovården
med knappt lika många anställda finns
på Tornavägen, och Lennart Nordberg
alternerar och arbetar cirka två och en
halv dag i veckan på varje ställe.

I övrigt är

												

text & foto : Maria Lindh
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Flera gästprofessorer på deltid
ska öka internationell rekrytering
personalfrågor. Varför välja en

gästprofessor på halvtid när man
för samma pengar kan få fem gästprofessorer på vardera tio procents
tjänst?
På Avdelningen för fysikalisk
kemi har man beslutat att följa denna nya strategi. Satsningen ska
bland annat öka den internationella rekryteringen till masterprogram
och forskarutbildningar.

Avdelningen för fysikalisk kemi har
för närvarande inga gästprofessorer. I
sommar ska en gästprofessor anställas
på halvtid, tack vare externa medel. Så
långt ter sig allt som vanligt. Men dessutom kommer avdelningen samtidigt att
anställa en gästprofessor på tio procents
tjänst, med avdelningens egna medel.
Och det intressanta är att denna tioprocentare bara är början.
– Målet är att vi ska ha fem gästprofessorer på vardera tio procent, säger Ulf
Olsson, professor och avdelningsföreståndare på fysikalisk kemi.
Han berättar att avdelningen siktar på

att anställa ytterligare en gästprofessor på
tio procent vid nästa årsskifte. Därefter
är planen att fortsätta i ungefär samma
takt tills man har sammanlagt fem gästprofessorer på vardera tio procent. Varje gästprofessor knyts till avdelningen på
ett treårigt kontrakt.
Ulf Olsson konstaterar att Sverige är
ett litet land och att svensk forskning lider av alltför mycket inavel. Han menar
att det krävs en utåtriktad strategi för att

Extern prefekt
på Institutionen
för astronomi

få fler utländska forskare till Sverige. Att
knyta ett flertal gästprofessorer till sig ser
han som ett led i en sådan satsning för att
öka forskarutbytet. Och om man då satsar på tioprocentare så kostar det inte särskilt mycket totalt sett fastän det rör sig
om flera personer.
Dessutom anser han att gästprofessorerna fungerar som värdefulla ambassadörer för Lunds universitet. Gästprofessorerna kan vara till stor hjälp för att
marknadsföra Lunds universitet i utlandet, både vad gäller masterprogram och
forskarutbildningar.
– Som gästprofessor får man en annan
lojalitet till Lund än vid vanliga forskningssamarbeten, säger Ulf Olsson.

organisation. Efter en tid med
arbetsmiljöproblem på Institutionen för astronomi upplöstes institutionsstyrelsen i december och
en extern prefekt tillsattes.
Det är förre naturvetardekanen
professor Bengt Söderström som
nu tar hand om astronomerna
fram till 1 januari 2010 då institutionen planeras gå samman med
Institutionen för teoretisk fysik.

är gästprofessorernas
hemuniversitet så små att dessa inte kan
erbjuda den mångfald av masterprogram och forskarutbildningar som finns
i Lund. Då råder ingen konkurrens om
studenterna mellan Lund och gästprofessorernas egna lärosäten, menar Ulf Olsson.
Han ser inga direkta nackdelar med
strategin. Alla vinner på den, anser han.
För gästprofessorernas del innebär samarbetet att de får tillgång till den samlade
kompetensen och utrustningen hos Nordens ledande forskargrupp inom yt- och
kolloidkemi.
– Det finns många duktiga forskare
på mindre universitet utomlands. Vi kan
berika dem och samtidigt få ett utbyte
både vad gäller vår egen forskning och
studenterna, säger Ulf Olsson.

Institutionen för astronomi har idag ett
30-tal anställda, grund- och forskarutbildning och kom väl ut i vårens stora
forskningsutvärdering RQ08.
– Det är en utomordentligt framgångsrik verksamhet som bedrivs på denna institution, säger Bengt Söderström.
Och det är en verksamhet värd att vårda.
Han, liksom dekanus Torbjörn von
Schantz, menar att arbetsmiljöproblemen haft sin grund i att man är rädd om
och vill vårda sin institution – men detta
har man velat göra på lite olika sätt.
– Det har handlat om intressekonflikter
snarare än personkonflikter – och det är
bra att man reder ut sådant istället för att
i gammal akademisk stil sopa problemen
under mattan, menar Bengt Söderström.
Under sin första månad som prefekt
har han haft enskilda samtal med de anställda, och upplever nu att man är på
rätt väg mot ett gott arbetsklimat.
Bengt Söderström leder också den
styrgrupp som ska ta fram ett förslag
till struktur för samgåendet mellan ämnena.

Lena Björk Blixt

Maria Lindh

I många fall

Våldtäktsdömd får inte fortsätta sina läkarstudier
överklagande. Länsrätten i Stock-

holms län har bifallit Lunds universitets
överklagande i ärendet angående den
våldtäktsdömde läkarstudenten. Han
kommer alltså inte att få fortsätta sina
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studier på läkarutbildningen vid Lunds
universitet.
Det var i november som LU skickade in
en överklagan till länsrätten i Stockholm.
Den gällde ett beslut som Högskolans av-

skiljandenämnd fattat om att låta en
våldtäktsdömd student fortsätta studier
på läkarlinjen. LU hävdade att det föreligger påtaglig risk att studenten under utbildningen kan komma att skada andra.
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Miljöpsykologer undersöker
hur vi mår av framtidens belysning
forskning. Hur påverkas männis-

kor i framtidens mer energisnåla belysning? Det är en av de frågor som professor Thorbjörn Laike
ska undersöka. Energimyndigheten,
STEM, har beviljat Avdelningen för
miljöpsykologi två miljoner kronor
till ett nytt centrum, Energieffektiv
belysning. Bakom det står LTH och
Tekniska högskolan i Jönköping.

Forskarna vet sedan länge att människor påverkas psykiskt av det ljus vi tar in
t.ex. under arbetsdagen. Det gäller både
mängden ljus och färgen på det. Lysrör
har en annan spektral sammansättning
(färg) än glödlampor. Nu kommer den
mer energieffektiva LED-belysningen
med ytterligare en annan karaktär på
sina våglängder. Det handlar om ljus från
dioder som vi hittills mest sett på apparater och i bilbelysning, men som väntas
slå igenom som ljuskälla i bostäder och
arbetsplatser. Det är viktigt att undersöka hur vi påverkas av det.
För att forskningsresultaten inte ska
samla damm i bokhyllorna
startas en centrumbildning
som kan utbilda branschen. Detta sker i sam-

arbete med högskolan i Jönköping som
har en utbildning till belysningsplanerare, där f.d. Lundaastronomen Nils Svendenius undervisar. Thorbjörn Laike blir
föreståndare för detta centrum.
Sedan tidigare bedrivs laboratoriestudier i Ateljé Lyktans lokaler i Åhus genom
Bertil och Britt Svenssons stiftelse. De stöder också den nya forskningen. Under
sökningen ska integreras med en annan
om styrning av belysning i offentliga miljöer. I samband med dessa studier ska också Maria Johansson titta på hur ljuskontroll kan uppmuntra till energisparande,
detta med stöd av pengar från Formas.
I samarbete med The Bartlett School
of Graduate Studies i London ska man
studera hur belysningsförhållandena i
skolor påverkar elevernas vakenhet och
prestationer.
en kombination av miljöpsykologins två nuvarande strömningar i Lund, dels den ljusforskning som byggdes upp av Rikard
Küller, dels av den miljövårdspsykologi
som idag representeras av Maria Johansson. Där frågar hon sig vilka inre och yttre faktorer som får människan att agera
miljövänligt.
Pengarna ska användas till att anställa en doktorand. På en avdelning som för
några år sedan tvingades skära ner tills i
stort sett bara två anställda återstod är
det en stor sak.
– Ytterligare ett projekt dras igång, nu
tillsammans med David Brunt på Växjö
Forskningen representerar

Maria
Johansson
och Thorbjörn Laike i
sitt labb.
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universitet och docent Lars Hansson, Institutionen för hälsa vård och samhälle,
LU. FAS vill veta hur det som kallas ”boende med särskild service” (för personer
med psykiska funktionshinder) kan få så
hemlika miljöer som möjligt, inte bara
belysningsmässigt. Till det arbetet hoppas Maria Johansson kunna knyta en licentiat.
En annan forskning i

labbet i A-huset
handlar om hur vi påverkas rent fysiologiskt av naturupplevelser. Försökspersoner får i ett sterilt och lugnt rum betrakta
bilder i en dator medan signaler från deras hjärna registreras med EEG. Bilderna
de ser kan föreställa matematiska så kallade fraktala mönster av olika komplexitet, mönster som upprepar sig i stort och
smått. De kan också titta på foton från
naturmiljöer med olika grad av biologisk
mångfald, som också kan beskrivas som
en slags komplexitet.
– I båda fallen visar det sig att vi mår
bäst – är mest avslappade och vakna – vid
fraktala dimensioner kring 1,3–1,5, vilket
också är vanligt i naturen, berättar Thorbjörn Laike.
I andra projekt kring människa och
biologisk mångfald handlar det för Maria
Johansson om att tillsammans med Jan
Karlsson på Grimsö forskningsstation,
SLU, mäta attityder till rovdjur. Man undersöker också barns miljöer i städer.
Hur splittrat det här än kan låta menar Thorbjörn Laike att all forskningen
har en gemensam metodologisk bas som
utvecklas vidare genom att användas på
olika forskningsobjekt.
Sedan ett halvår finns Elizabeth Marcheschi från Florens som assistent på avdelningen. text & foto : MATS NYGREN
Fotnot: Sammanlagt har STEM anslagit 4,1
miljoner till tre olika projekt. Formas stöder
fem av projekten med över 4 miljoner. Dessutom har man alltså anslag från FAS och Bertil och Britt Svenssons stiftelse liksom från
Crafoordska stiftelsen.
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Statsvetare deltar i
Sida-centrum
för lokal demokrati
forskning. Statsvetare i Lund

ska tillsammans med Sveriges
kommuner och landsting vara
med och driva ett nytt internationellt centrum för lokal demokrati. Centrumet finansieras av
Sida som under den närmaste
treårsperioden satsar 200 miljoner kronor på verksamheten.

Precisionsdesignade nanotrådar (t.v.)
dök upp på årets julkort från nanoforskarna i Lund. foto : kimberly dick

Nya framsteg inom
nano-forskningen
forskning. För några år sedan ut-

vecklade nanoforskarna vid LTH och
Nanometerkonsortiet sina nanotrådar till hela nanoträd, vilket givetvis
utnyttjades i julkorten strax efteråt.
I år kom träden tillbaka med vackra
ljus på grenarna på julkorten.

Bakom det hela ligger seriös forskning
där båda händelserna betecknar genombrott i arbetet.
Nanoforskare vid LTH har visat att
de kan styra tillväxten i sina nanotrådar
nära nog ner till det enskilda atomlagret.
Hur det går till beskriver de i en artikel
i januarinumret av Nature Nanotechnology med Philippe Caroff och Kimberly
Dick som huvudförförfattare.
Enligt professor Lars Samuelson är
det ett genombrott både i kontrollen av
den kristallbildning som sker vid till-

verkningen och förståelsen av processerna bakom detta.
– Det här stadfäster vår ställning på
området och ger våra ambitioner ökad
trovärdighet, säger han. De nyttiga tillämpningarna kommer inte att låta vänta länge på sig.
glädja sig åt att Öresundsuniversitetet i december offentliggjorde en EU-satsning
på totalt 45 miljoner till nanomiljöerna i
Öresundsregionen och Västsverige.
Tidigare i år fick Lunds nanoforskare också en uppmaning från E.ON International Research Initiative att söka
pengar hos dem. Man beviljades det belopp på 890.000 euro som man sökte till
ett projekt för att ”skapa och skörda ljus”
via nanotrådar.
Nanoforskarna kan också

MATS NYGREN

Ny modell för indirekta kostnader
Ekonomi. Nu ska de indirekta kost-

naderna (OH-kostnaderna) redovisas på ett synligare sätt och de kommer också att hamna på rätt år. Det
blir varken billigare eller dyrare utan

är ett annat sätt att strukturera kostnaderna så att de dyker upp på rätt
ställe.
Läs om den nya redovisningsmodellen på www.eken.lu.se

En tredjedel av alla svenska städer har
någon form av utbyte med en stad i
ett utvecklingsland. Den här typen av
samarbeten har blivit en allt viktigare del av svensk biståndspolitik, enligt
statsvetaren Håkan Magnusson, som
är ledamot i det nya centrumets styrelse.
– Det kan exempelvis handla om
att en svensk småkommun hjälper till
med miljöfrågor i en partnerkommun,
säger Håkan Magnusson. Han tycker
att det är spännande att det utvecklas
en massa internationella kontakter på
kommunnivå.
Samarbeten mellan svenska kommuner och kommuner i utvecklingsländer har länge finansierats av Sida.
Det nya centrumet, som leds av Sveriges kommuner och landsting, ska rymma all den här samverkan, men det
ska också bli en mötesplats för praktiker och forskare.
– Sida vill förstärka forskningen
kring lokalt styre och utveckling, säger Håkan Magnusson, och tillägger
att det inte bara är frågan om att Nord
ska forska om Syd utan om ett forskarutbyte mellan de länder som är inblandade.
Hans roll i det internationella centrumet för lokal demokrati blir i det
närmaste att undersöka vad det redan
finns för forskning inom området och
sedan är avsikten att bygga upp ett
tvärvetenskapligt forskningsprogram
kring decentralisering, lokal demokrati
och utvecklingspolitik.
Ulrik a Oredsson
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Vi måste jobba mer och längre om vi ska klara vårt välstånd, menar demografen Tommy
Bengtsson.
Inom den akademiska världen vill många jobba längre – men får inte. Seniora forskare
talar om åldersdiskriminering som för övrigt förbjöds i lag nu den 1 januari. Under våren
väntas ett regeringsförslag om laglig rätt att få jobba till man är 72 år.
Men som forskare blir det allt svårare att få anslag ju äldre man blir. Arbetsrummet
krymper till en forskarskrubb – i bästa fall – om institutionens goda vilja medger det.
Men så finns det de som har lyckan att bli återanställda – trots att de fyllt både 75 och 85.

Ättestupa
eller guldålder?
Efter en rundringning bland dekaner, prefekter
och forskningsledare vid LU är LUMs intryck
att intresset för den seniora forskarkraften är
ganska ljummet. På sina håll till och med negativt – även om de äldre inte kostar något utan
forskar på egna pengar som räcker till en och annan assistenttjänst som gynnar institutionen.
Att konkurrensen om forskningsanslagen är
stenhård är alla överens om. Liksom att Sverige är ett litet land. För litet för att inte ta vara
på de allra bästa forskarna även om de är äldre, menar en del. För litet för att inte helhjärtat
satsa på de yngre, menar andra som säger att de
anslag som idag går till äldre forskare hade gått
till yngre om de äldre inte hade sökt. Men det
vill man inte gärna säga högt. För nästan alla
som LUM pratat med känner en stark respekt
inför sina äldre forskarkollegor. Och rätt som
det är så är man ju äldre själv…
Personalchef Staffan Svensson säger att det
inte finns några centrala direktiv eller någon särskild policy för hur man hanterar de över 67 år
som vill fortsätta att forska. Han menar att det
är upp till institutionerna.
– Det är inte vi som diskriminerar utan pensionssystemet, säger förre samhällsvetardekanen Sune Sunesson, och berättar att det inte är
ovanligt med återanställningar inom hans fakultet.
18

Det är oftast sådana som har lönemedel kvar
inom ett anslag som återanställs och det handlar
då om visstidsanställning och inte tillsvidareanställning.
Man ger inte heller någon som är visstidsanställd ett huvudhandledarskap.
Men många emeriti har ett litet rum, deltar i seminarier och bistår vid handledning.
– De flesta av våra forskare forskar så
länge de har lust, säger Sune Sunesson, och
menar att högre ålder inte handlar om att
förlora rätten att forska utan om rätten att
få betalt.
På Naturvetenskapliga fakulteten säger
Torbjörn von Schantz att man har ungefär samma inställning. Den ”våta” forskningen är lite mer krävande när det gäller
lokaler och utrustning.
– Och vi har ont om både lokaler och
pengar men det brukar lösa sig ändå för de
äldre som vill fortsätta.
Av LUs lönestatistik kan man utläsa hur
många forskare över 65 år som hade månadslön i december 2008. Då leder Medfak och Ekonomihögskolan med 19 äldre forskare, därefter kommer Samfak med 15, tätt följd av HT
med 14, LTH 13, Natfak 10 och de konstnärliga högskolorna med 3.
maria lindh

												

LUM nr 1 | 2009

Forskning i världsklass blir gammalmodig
när man fyller sexiofem...
”Som forskare börjar livet leka vid 35, man börjar
bli känd och reser på konferenser. Vid 40 är man
etablerad med egen forskargrupp och gedigna
anslag från råd och stiftelser. Så rullar det på
till man är 60 då det börjar mullra lite – kanske inte fler nya doktorander nu. Men man
är fortfarande efterfrågad och plenarföreläsare på stora internationella konferenser. Men så plötsligt – man fyller 65! Den lysande forskaren är nu passé. Det som var
forskning i världsklass i går är nu gammalmodigt…”

Beskrivningen
är
Björn Roos, professor
em. i teoretisk kemi
och 71 år. Han är en
av Sveriges mest citerade kemister och publicerar fortfarande
ett tiotal artiklar om
Björn Roos.
året. Han har sin hemvist på Kemicentrum. För egen del tycker
Björn Roos att han blivit ganska väl behandlad – han fick anslag från Vetenskapsrådet fram till han var 67 år – och var anställd på projekt på 30 procent av LU fram
till i fjor då han på eget bevåg sa upp sig.
Inte på grund av ålderströtthet, utan för
att han ville göra andra saker som har med
hans egen forskning att göra.
– Men jag är ledsen för att jag inte kan
få medel till en postdoc på ett eller två år.
Det finns så mycket ogjort inom mitt område – kemi för föreningar med tunga atomer som t.ex. uran, säger han.
Björn Roos tror att han hade fått pengar
till en postdoc om han varit yngre och menar att det är ett exempel på åldersdiskriminering att han inte får det nu. Ett annat
exempel är att han från och med i år inte
längre får några medel från institutionens
Linnéprojekt.
– Sverige är ett litet land med ett begränsat antal forskare och därför är det
viktigt att stödja den bästa forskningen,
tycker han.
Men i andra länder, t.ex. USA och i Sydeuropa, finns det exempel på överdrifter åt
andra hållet anser Björn Roos.
– Där springer det runt senila 80-åringar med lön och anslag som de inte borde ha
fått. Det är slöseri med forskningspengar.
För egen del sinar varken entusiasmen
eller tankeförmågan – trots att han sedan
tio år lider av en sjukdom, som periodvis
sätter ner arbetsförmågan.
Maria lindh
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Ättestupa eller guldålder?

Externa forskningsfinansiärer:

Ålder ska inte
spela någon roll
En forskares ålder behöver inte ha
någon påverkan på om en anslagsansökan ska beviljas, menar de stora forskningsfinansiärerna. Det är
forskningens kvalitet som styr.
Men samtidigt ska Vetenskapsrådet satsa på yngre forskare och Vinnova verka för långsiktigt hållbara
miljöer.

Vetenskapsrådet, VR, har ett regerings
direktiv att verka för att unga och nydisputerade forskare ska ges goda

förutsättningar att fortsätta sina forskarkarriärer. Men samtidigt står det i VRs
utlysningstexter att ”Det finns ingen åldersgräns för att söka bidrag från VR”.
Ser man på statistiken för 2007 visar
det sig också att de över 65 år var lyckosamma med att få sina anslag beviljade –
till och med mer framgångsrika än de i
yngre åldersgrupper. Men samtidigt var
det väldigt få äldre som sökte.
– Det statistiska underlaget är tämligen litet, säger Jonas Björck, som är chef
för bidragsavdelningen på VR. Men slår

Vi måste jobba längre!
– Vill vi behålla dagens levnadsstandard måste vi jobba mer annars går
inte ekvationen ihop, säger demografiprofessorn Tommy Bengtsson.
Pensionsåldern bör flyttas fram,
men även andra åtgärder måste till.

I början av 1900-talet var åtta procent av
Sveriges befolkning över 65 år. Idag är
den siffran 18 och 2050 räknar man med
att hela 24 procent av befolkningen är
65+. Därefter kommer antagligen siffran
att stabiliseras, men bara om inget oväntat inträffar, som till exempel att medellivslängden ökar i en annan takt än vad
den gör idag. Sedan mitten av 1800-talet
har medellivslängden ökat med tre månader för varje år som går. Det innebär
att varje ny generation blir ungefär åtta
år äldre än den förra.
När andelen äldre började öka för
20

drygt 100 år sedan berodde det till en
början på en kraftig nedgång i antalet
födslar. Medeltalet sjönk snabbt från 4–5
barn per familj till två. Nu har den siffran
stabiliserats på 1,8. Orsaken till att andelen äldre fortfarande blir större beror, sedan ett par årtionden, på att vi lever allt
längre, inte som tidigare enbart på att antalet födslar minskade.
Det har, enligt Tommy Bengtsson, för-

satt oss i en ny sits: Barn, ungdomar och
äldre blir fler i förhållande till antalet
människor i arbetsför ålder vilket innebär att försörjningsbördan per arbetande
individ ökar.
– Antingen får pensionärerna finna sig i
sänkt standard eller får man ändra på systemen så att fler personer arbetar, alternativt får kommande ökningar av produktiviteten användas till att lösa problemet.

man ihop alla ämnesrådsområden blir det
lite större och då kan man se att beviljandegraden för personer över 65 år är cirka
30 procent – och det är tio procent över
den genomsnittliga beviljandegraden.
Med anledning av de nu stora pensions-

avgångarna ska VR se över sin policy när
det gäller hanteringen av ansökningar
från äldre forskare. Bland annat ska man
inhämta synpunkter från Sveriges universitets och högskoleförbund, SUHF.
Inom Vinnova ser man inte åldern som

Det räcker
alltså inte heller med att enbart höja pensionsåldern.
– Ungdomarna måste
komma snabbare ut på arbetsmarknaden, andelen
sjukskrivna
och förtids- Tommy Bengtsson.
pensionärer
måste minska och invandrarna måste få
bättre fäste på arbetsmarknaden.
dagens konsumtionsnivå måste arbetsutbudet öka med 2,2
procent varje år såvida vi inte ska förlita oss på en kommande ökning av produktiviteten.
– Det är en hög siffra. Särskilt med
tanke på att arbetslösheten ökar just nu,
säger Tommy Bengtsson.
För att behålla
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något särskilt hinder för att få anslag.
– Men det är klart, säger Joakim
Thiessen som är programledare för området trafiksäkerhet och transporter –
ambitionen är att bygga upp långsiktigt
hållbara forskningsmiljöer. Och då kan
man ju inte vara alltför gammal inledningsvis, menar han.
Men Joakim Thiessen tycker att det
ska finnas tillgång till äldre forskare som
exempelvis kan vara faddrar.
Hur kontrollerar man tillgången på
äldre forskare om de inte finns med i ansökningen?
– Sverige är ett litet land och vi programledare känner väl till våra forskargrupper och vet hur de ser ut.
På Vinnovas strategiavdelning ser
Gunnel Dreborg den högre åldern som
en tillgång.
– Vi betonar det innovativa och det
blir man genom erfarenhet. Det handlar
ju om förnyelse, att kunna se saker med
nya ögon och dessutom ur ett interna-

tionellt perspektiv. Då får man ha hållit på några år.
Catharina Sojde som är kanslichef för
Vinnovas verksledning håller med.
– Det är bra med seniora forskare –
de ger stadga!

Emeritiforskare
ska tillföra något
positivt

har
många pensionerade forskare med bland
sina beviljade anslag.
– De bästa ansökningarna sett till dess
vetenskapliga relevans beviljas, säger VD
Göran Blomquist. Vi ser inte ens till vad
forskarna har presterat tidigare.
Men RJ har aldrig gett lönemedel till
en pensionerad forskare, och sedan 2002
ger man inte heller medel till doktorander – oavsett ålder och vem som söker.
– Till pensionerade forskare handlar
vårt stöd mycket om hjälp med tryck av
publikationer och konferensbidrag.
Lönemedel till pensionerade forskare
ger inte heller VR och Vinnova.

Vi är mer åldersfixerade i Sverige än i det internationella forskarsamhället som helhet, tror
Magnus Edblad, chef för universitetets Forskningsservice:
– Europeiska forskningsrådet
har ingen åldersgräns för dem
som söker medel – det är excellens som gäller. Den äldste som
fick anslag vid första utdelningen var 76 år.
Kjell Åke Modéer, professor
emeritus vid Juridiska fakulteten, har ungefär samma bild:
– Men för att vara Sverige är
både Lund och Uppsala relativt
generösa med att låta oss seniorer fortsätta, säger Modéer.

Befolkningens åldrande är ett problem som inte bara västvärlden utan också många länder i Asien och Sydamerika kommer att brottas med i framtiden
och ur ett internationellt perspektiv ligger Sverige trots allt ganska bra till.
– Det är relativt lätt att kombinera
arbete och familj i Sverige vilket gör att
svenska kvinnor föder fler barn än i andra
europeiska länder. Vi måste emellertid
göra situationen ännu bättre för småbarnsföräldrarna så att vi kommer upp
till 2,1 barn per kvinna, vilket innebär att
varje kommande generation är lika stor
som sin föräldrageneration.

– Men inte så mycket som man kan tro
eftersom det kommer att vara få som arbetar till denna höga ålder, menar Tommy Bengtsson.
Själv är han 61 år och tänker arbeta
ett bra tag till.
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Maria Lindh

Ulrik a Oredsson
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Centrum för
ekonomisk demografi
Tommy Bengtsson är föreståndare för
Centrum för ekonomisk demografi där
man forskar om hur individer/hushåll/familjer beter sig när ekonomiska och demografiska förhållanden ändras. Inom kort
publiceras en bok om den utmaning som
befolkningens åldrande innebär för det
svenska välfärdssamhället. Centrumet är
en av Lunds universitets 14 Linnémiljöer,
vilket innebär att det fått stora anslag av
Vetenskapsrådet för sin framstående tvärvetenskapliga forskning.

Möjligheten att stanna kvar som forskare och lärare efter pensionen beror
i hög grad på de enskilda institutionerna, menar både Magnus Edblad
och Kjell Åke Modéer. Det är oftast
där besluten fattas.
Om en forskare som närmar sig
pensionen vill söka pengar till ett stort
EU-projekt som löper över fyra år, så
brukar institutionen ta sig en funderare, menar Magnus Edblad. EU-projekt kräver ju motfinansiering, och institutionen måste överväga om det är
rimligt att låsa medel flera år framåt i
ett projekt som drivs av en snart pensionerad medarbetare. Kanske tycker
man det är viktigare att satsa pengarna på till exempel strategisk nyrekrytering av yngre forskare.
Skillnaderna är också stora mellan
institutionerna, beroende på forskningens karaktär. Inom torra ämnen
behöver det inte innebära någon ekonomisk belastning att ha kvar pensionerade forskare, utan de är ofta tvärtom en bonus för forskarmiljön.

t

i framkanten när
det gäller pensionssystemet, menar Tommy Bengtsson. När vi gjorde om systemet på 90-talet såg vi till att det skulle
löna sig att jobba efter 65 års ålder.
Och det som regeringen nu flaggat för
– ett förslag om att låta alla som vill arbeta vidare till dess de är 72 år skulle förbättra det hela ytterligare:
 Dessutom ligger vi

Riksbankens Jubileumsfond, RJ,
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Ättestupa eller guldålder?

Kjell Åke Modéer, professor i
rättshistoria, är aktiv både som forskare, lärare och handledare av doktorander. Han har i två år efter Pufendorfprofessuren haft kvar sitt av
böcker belamrade rum på Juridicum, men i år, då han fyller 70, ska
han flytta till ett mindre.

Han njuter av att slippa allt det administrativa, ha tid att forska och av
kontakten med studenterna. Forskningen finansieras med anslag från
bl.a. Nordiska samarbetsnämnden
för humaniora och samhällsvetenskap. När han undervisar arvoderas
han per timme.
Det är skillnad jämfört med både
USA och Danmark – två länder som
han känner till väl.
– På Berkeley och Stanford har jag
flera forskarkolleger som närmar sig
åttio, men vars förordnanden förnyas med femårsintervall! Medan Köpenhamns universitet slänger ut sina
jurister när de fyller sjuttio! Flera har
dock fått ”asyl” hos Handelshögskolan. Där har de skapat en ny miljö
och kan fortsätta att forska så länge
de har lusten och kraften.
Senare i år arrangerar Kjell Åke
Modéer en internationell konferens
på temat ”Rätt och religion”. En av
deltagarna är Antonin Scalia, 72 år
gammal, och domare i Högsta domstolen i USA.

– Domarna sitter ju på livstid,
för att deras integritet ska skyddas.
Om det väcks tvivel kring en domares själsförmögenheter så måste han
visa läkarintyg på att han är frisk.
Det är viktigt att man som pensionerad inte står i vägen för någon
yngre, menar Modéer. Gör man det
är man fel ute. Emeriti-forskarna ska
tillföra något positivt – mentorsrollen ligger förstås nära till hands och
Modéer drar sig till minnes den gamle professorn Håkan Strömberg som
var aktiv på Juridicum ända tills han
blev 85 år.
– Studenterna älskade honom!
Han hade tid, erfarenhet, intresse
och engagemang.
de äldre forskarnas mission – att vara ett slags akademins mor- och farföräldrar som
kompenserar för yngre lärares tidsbrist? Kjell Åke Modéer ser sig kanske inte som en juristmorfar, men
visst, han värderar kontakten med
de yngre oerhört mycket.
– De är ju lyhörda för det jag sysslar med. Unga jurister är perspektiv
orienterade – rättshistoria intresserar dem.
Hur länge kommer han själv att
fortsätta forska?
– Så länge jag är nyfiken. Och det
är jag – som en terrier!
Kanske är detta

text & foto : BRITTA COLLBERG

Kjell Åke Modéer,
snart 70, tycker att
äldre forskare gärna kan fungera som
mentorer.
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Att mata ankorna påstås vara en
klassisk pensionärssyssla, men ankor som förlitar sig på Sture Forsén och Carl-Gustaf Andrén blir inte
feta. De två akademiska veteranerna har haft fullt med uppdrag, sen
den dag de gick i pension. Båda
återanställdes nyligen av Lunds universitet!

Carl- Gustaf Andrén är professor i teologi, före detta rektor för Lunds universitet
och var också universitetskansler under
nästan åtta år. Som nybliven pensionär
för drygt tjugo år sedan blev han omedelbart ”headhuntad”. Först av Utbildningsdepartementet och Högskoleverket
som placerade en rad tunga utredningar
på hans bord.
Största utmaningen var steriliseringsutredningen, minns han. Det gällde att
bestämma den ekonomiska ersättningen till alla som blivit tvångssteriliserade
under åren 1935–76 och försöka klarlägga varför detta hände.
Ingen lätt uppgift men Carl-Gustaf
Andrén fick beröm för sitt sätt att klara
de etiskt svåra avvägningarna. Han hade
precis avslutat uppdraget när han 2001
ombads att dra igång förebyggande etikforskning inom ramen för Swegene – ett
genteknikprojekt finansierat av Wallenbergstiftelsen och med en annan pensionär i spetsen – Sture Forsén, professor i
fysikalisk kemi.
Carl-Gustaf Andrén var lite tveksam
minns han. ”Jag är ju inte etiker utan kyr-
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Sture Forssén, 76, och Carl-Gustaf Andrén, 86, är fortfarande anställda vid Lunds universitet. foto : gunnar menander

still going strong
Akademiska veteraner återanställda vid universitetet
kohistoriker”, sa han till Forsén och medicinardekanen Per Belfrage som drev Swegene ihop. Men de tyckte han dög mer än
väl, så Andrén lät sig övertalas och blev
spindeln i nätet för ett 20-tal forskare från
olika discipliner och från hela Sverige.
Från början var alltså tanken att vi
skulle arbeta inom Swegene, men finansiären ville inrätta det som ett eget,
självständigt etikprojekt. 79 år gammal
uppmanades jag att ansöka om forskningsanslag. ”Du behöver bara skriva en
och en halv sida” sa Wallenbergstiftelsens VD. Det gjorde jag och fick tio miljoner kronor.
Projektet var för stort att drivas från

Carl-Gustaf Andréns privata forskarrum
i hemmet och lösningen blev att han återanställdes av Lunds universitet fram till
2005 då projektet avslutades formellt.
Men det finns fortfarande pengar
kvar, och projektet fortsätter att producera böcker, rapporter och artiklar. Därför blev jag som pensionär anställd ännu
en gång, under 2008.
Sture Forsén, som lockade in CarlGustaf Andrén i etik- och genteknikprojektet, är full av beundran för sin äldre
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kollega. Själv har han alltsedan han gick
i pension 1998 varit forskningsrådgivare
åt Lunds universitets rektor – först Boel
Flodgren och sedan Göran Bexell. Fast
fixare är kanske en bättre beteckning än
rådgivare. Sture Forsén är sinnebilden av
en akademisk entreprenör, kanske mest
känd som den som kastade fram idén att
skapa forskningsbyn Ideon. På senare år
har hans gränsöverskridande och mäklande sida fått ännu större spelrum.
– Jag uppskattar Lunds universitet,
känner många inom och utom universitetet och är intresserad av allt från medicin och naturvetenskap till etik, psykologi och humaniora. Samtidigt är jag en
otålig typ som vill se saker hända, förklarar han sitt engagemang.
Ett exempel på vad han åstadkommit
på senare tid är diskussionsgruppen HSB
– hjärna, språk, beteende – som samlar
allt från biomedicinare till lingvister och
kognitionsforskare. Gruppen avsatte ett
projekt som fick Linnéstöd i senaste omgången: ”Thinking in time”, med lingvisten Sven Strömqvist och kognitionsvetaren Peter Gärdenfors i spetsen.
Senaste Forsén-projektet är det tvärvetenskapliga Pufendorfinstitutet, Insti-

tute for Advanced Studies, som startat i
år och ska inrymmas i gamla Antikmuseet som byggs om med hjälp av 25 miljoner
från Marianne och Marcus Wallenbergs
Stiftelse. Här ska ett 20-tal forskare med
skilda bakgrunder och erfarenheter ta sig
an viktiga problem som kräver samarbete
över disciplingränser.
–Det första temat blir epigenetik, förenklat uttryckt ärftliga förändringar i geners uttryck som inte beror på förändringar i vår arvsmassa, dvs. vårt DNA,
säger Sture Forsén.
blir Sture Forsén återanställd som tillförordnad föreståndare för
att dra igång det nya institutet. På deltid visserligen men i realiteten på mer än
hundra procent, som den eldsjäl han är.
Han har under hösten kontaktat de
forskare han hoppas ska arbeta med detta tema:
– Det är molekylärbiologer, onkologer, kliniska genetiker, etnologer, jurister, samhällsvetare, ekonomer, näringsexperter och etiker. Om personkemin är
den rätta, kan det tända till och bli riktigt spännande.
Under 2009

BRITTA COLLBERG
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Unne Stenram, 82, har sin arbetsplats nere i patologens källarvåning vid sidan av sjukhusets arkivskåp.

aktiv forskning
under enkla förhållanden
Att få ge namn åt ett syndrom – en
samling symtom som kännetecknar
en viss sjukdom eller skada – är inget de flesta av oss drömmer om. För
medicinare är det däremot en stor
ära. Den äran har nu tillkommit patologen Unne Stenram, 82.

Unne Stenram är professor emeritus men
fortfarande aktiv. Det var för bara några
år sedan, när han var 80, som han beskrev
det syndrom som nu fått hans namn: ”orofacial-digitalt syndrom typ Stenram”.
Patologer studerar små prover på
kroppsvävnader för att undersöka eventuella avvikelser och sjukdomar. I det ak24

tuella fallet hade Unne Stenram fått ett
prov från nässlemhinnan hos en nyfödd
flicka med olika missbildningar. I elektronmikroskop såg han att cellernas cilier (se faktaruta) var onormala.
Unne Stenram och hans medarbetare
följde i ett par års tid både flickans utveckling och den vetenskapliga publiceringen om cilier och missbildningar.
Flickan hade flera av symtomen i den ciliesjukdom som kallas oro-facial-digitalt
syndrom (missbildningar i mun, ansikte
och fingrar). Men hon hade också symtom från andningsvägarna, vilket inte
hör till syndromet.

Än har Unne Stenram inga planer på att sluta forska.
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– Vi fick en artikel om detta avvikande fall publicerad i Acta Paediatrica. Och
i våras meddelade två internationella databaser för missbildningar att de tagit in
fallet med beteckningen ”typ Stenram”,
förklarar Unne Stenram belåtet.
”Le hasard ne favorise que des esprits
préparés”, tillfället gynnar bara dem som
är väl förberedda. Det är ett citat från
Louis Pasteur som Unne Stenram tycker
stämmer bra: han var själv väl förberedd
kunskapsmässigt, och därför i stånd att
använda sig av det patientfall som slumpmässigt hamnade i hans väg.
är så nöjd idag beror inte bara på namngivningen i sig,
utan också på att han fått hedersbetygelsen för ett arbete som utförts under
rätt enkla förhållanden. Unne Stenram
har nämligen sin arbetsplats nere i patologens källarvåning. Rummet är ganska
mörkt och har sin ena vägg är täckt av arkivskåp som tillhör sjukhuset, vilket gör
att Unne Stenram ibland får flytta på sig
för till exempel sekreterare som söker efter gamla remisser. Dessutom arbetar en
sjukgymnast där en dag varannan vecka,
och då får han helt rymma fältet.
Samtidigt är han ändå tacksam för
att ha ett rum att arbeta i. Det är ju inte
självklart för den som är över pensionsåldern, vilket Unne Stenram nu är med
god marginal.
Att Unne Stenram
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gon sådan sjukdom. Merparten av arbetet handlar dock om annat, framför allt
om levern och mag-tarmkanalen.
Unne Stenrams kunnande när det gäl-

ler patologi har gjort honom mycket efterfrågad. Han har därför deltagit i hela
55 vetenskapliga publikationer efter sin
pensionering. Han har också ett anslag
från Fysiografiska Sällskapet i Lund för
en genetisk analys av ciliesjukdomar.
– De stora forskningsstiftelserna däremot brukar dra sig för att ge pengar till
dem som är över pensionsåldern. Fast jag
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Meningen var egentligen att han
skulle ha slutat arbeta vid 66 års ålder.
Alla på institutionen var inställda på att
få en ny professor, och firade sin avgående ledare med en avtackningsfest en
fredagkväll. Men redan måndagen efter meddelade den tilltänkte efterträdaren att han ville hoppa av, så Unne Stenram fick raskt återvända i väntan på en
ny efterträdare.
När den nya professorn Per Alm tillträtt hade Unne Stenram hunnit bli drygt
68. Han fick flytta från sitt professorsrum
ner i källaren, men har fortsatt att arbeta
oförtrutet. Studierna av ciliesjukdomar
gör att han numera får prover från läkare
i hela södra Sverige som misstänker nå-

En dag varannan vecka jobbar en sjukgymnast i Unne Stenrams arbetsrum, och då får han helt
rymma fältet.

tror den inställningen håller på att ändras, säger Unne Stenram.
Han tror att de som pensioneras idag
har en betydligt större chans att få fortsätta arbeta på rimliga villkor, om de fortfarande är aktiva och produktiva. Svenska anslagsgivare och myndigheter verkar
ha börjat inse att man måste ta vara på
alla talanger oavsett ålder. Själv tänker
han därför sträva på så länge det går:
– Jag tänker fortsätta ända tills jag blir
ihjälkörd av en cyklist, deklarerar han.
text: INGEL A BJÖRCK
foto : gunnar menander

Cilier

Cilier (flimmerhår) är små utskott utanpå cellerna. Mest kända är cilierna i näsan och
luftvägarna, som hjälper till att transportera ut slem och skräp. Merparten av kroppens celler har visat sig vara försedda med cilier, som fyller olika funktioner i olika organ. Ögats stavar och tappar är t.ex. en sorts ombildade cilier.
Eftersom cilierna har så många funktioner, så inträffar det förändringar på många
ställen i kroppen när en mutation lett till ett fel i cilierna. Flera sedan länge beskrivna
syndrom har visat sig bero på cilieskador, bland dem Ushers syndrom som ger dövblindhet och Bardet-Biedls syndrom som omfattar både njurskador, extra fingrar och
tår, näthinneskador, inlärningssvårigheter och en onormal fördelning av kroppsfettet.
Cilieskador ligger också bakom det som kallas “situs inversus”, där inälvorna ligger i omvänt läge – hjärtat till höger, levern till vänster osv. Orsaken är ett fel på de
cilier som bestämmer vart cellerna flyttar sig i den tidiga utvecklingen av embryot,
då kroppens struktur grundläggs.
25
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Seniorfakulteten
Erfarna emeriti bidrar med kunskap och kontakter
Mentorer, konfliktlösare, penning
raggare och sakkunniga. Det är
några av de roller som medlemmarna i Seniorfakulteten, Medicinska fakultetens sammanslutning för
pensionerade professorer, åtar sig.

Initiativet kom ursprungligen från fakultetens förre dekanus Jan Nilsson.
– Han ville gärna behålla kontakten
med de gamla professorer som varit och
byggt upp Medicinska fakulteten under
de goda åren på 80- och 90-talen, säger
Christer Alling, pensionerad professor i
medicinsk neurokemi och aktiv i Seniorfakultetens styrgrupp.
Seniorfakulteten har nu varit i gång

i ett par år, som en mer gråhårig motsvarighet till de yngre medicinska forskarnas Future Faculty. Medicinska fakulteten står för möteslokaler och ersättning
för olika utlägg, och kan i gengäld rådfråga sina erfarna emeriti i olika sammanhang. Dessa bidrar både med sina
kunskaper och med sina kontaktnät.
– Med draghjälp av förre rektorn Håkan Westling har Nils-Otto Sjöberg, en
av våra medlemmar, fått en donator att
ge pengar till upprustning av en byggnad
på UMAS. Tanken är att den ska ska bli
en samlingslokal för medicinstudenterna. Nils-Otto Sjöberg ska också, tillsammans med Sven-Olof Isacsson, försöka få
fram pengar till några av de meriterade
yngre forskare som inte har några tjänster
vid LU, berättar Christer Alling.
En annan uppgift är att vara mentor, vilket oftast betyder att hjälpa yngre
26

kollegor som söker s.k. ALF-medel. Omkring tio av Seniorfakultetens drygt 40
medlemmar har haft den uppgiften i ett
eller flera fall. En av dem är Eva Maria Fenyö, professor emerita i virologi.
– Flera kollegor har kommit och bett
mig läsa igenom deras ansökningar. Att
få hjälp med formuleringarna kan öka
chansen till framgång, tror hon.
Eva Maria Fenyö är fortfarande i hög
grad forskningsaktiv. Hon gick i pension
som 67-åring våren 2007, men har bl.a.
två större EU-projekt i gång som båda
pågår till december 2011. Samtidigt vill
hon ändå lämna över mer och mer av
ansvaret till sina yngre kollegor. Hennes
anslag finansierar också ett par av kollegornas doktorander och stödjer på så sätt
deras karriärmöjligheter.
är fortfarande aktiv, både i tidigare startade forskningsprojekt och i olika vetenskapliga
tidskrifter. Han har också både tjänsterum, telefon och passerkort kvar. En av
Seniorfakultetens ytterligare uppgifter är
just att se till att de emeriti som vill fortsätta arbeta ska få rimliga praktiska förutsättningar.
– Det har nog funnits de som råkat
lite illa ut. Och man har ju ingen juridisk rätt till några förmåner när man väl
är pensionär. Men det finns ändå en god
vilja idag, och generellt sett tror jag att
de som fortfarande anses bidra till sjukhusets och universitetets verksamhet, de
får vara kvar på ett eller annat sätt, säger han.
Även Christer Alling

Eva Maria Fenyö, professor emerita i virologi,
hjälper yngre kollegor att söka s.k. ALF-medel.
foto : roger lundholm

Är du själv äldre forskare eller
har erfarenhet av äldre forskare
i projekt och på institutionen så
dela gärna med dig av dina synpunkter.
Kontakta redaktionen eller
skriv till LUM@info.lu.se

INGEL A BJÖRCK
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när lycka
inte fanns...
Lycka, är det att kunna köpa en flott bil, ett nytt kök, exklusiva kläder och en
skönhets-makeover? Eller ligger lyckan i det lugna livet med familj och
vänner, eller kanske i att hitta sin stora passion?
Sådana frågor ställer sig människor idag, men de hade varit helt
otänkbara för några hundra år sedan.
– Då fanns inte ens begreppet lycka i vår bemärkelse, säger
historikern Anna Nilsson och idéhistorikern Kristiina Savin som forskar
om begreppet lycka förr i tiden.
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Kristiina Savin om sitt ämne:
– Det är väldigt roligt att vara idéhistoriker, det
är nästan det bästa man kan vara! Det ger oss distans till oss själva: vi ser hur vi styrs av idéer vi
omedvetet fått i oss under uppväxten eller senare under livets gång. Det är nästan ingen som
kan hitta någon viktig utsaga om världen och livet som han eller hon kommit på helt själv. Alla
ärver vi vår världsbild och våra begrepp, ingen
skapar sina idéer helt själv.

t

Kristiina Savin har sitt fokus på 1600-talet, och studerar därför inte bara lycka
utan också olycka. På den tiden var de
två nämligen nära förknippade: lyckan
var otänkbar utan sin motsats. ”Fortuna”, ödesgudinnan och latinets ord för
lycka, innebar en ständig växling mellan med- och motgång.
– Balansen mellan dessa två sågs som
väldigt viktig. Den tidens människor
väntade sig inte att vara lyckliga, utan
räknade med att lycka och olycka skulle
följa varandra livet igenom, säger hon.
På 1600-talet fanns gott om olyckor i
form av krig, missväxt, sjukdomar och
barnadöd. Inte ens de rika och mäktiga skonades; tre små bröder till Karl XII
dog till exempel på kort tid i olika sjukdomar.
Att klaga var därför naturligt, och
Kristiina Savin har funnit gott om veklagan i de gamla brev, memoarer, dagböcker och dikter hon plöjt igenom. En
av de klagande är adelsdamen Agneta
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”En av de klagande är adelsdamen Agneta Horn, som kallar
sina memoarer för en ‘beskrivning över min elända och mycket
vedervärdiga vandringstid samt alla mina mycket stora olyckor
och hjärtans hårda sorger och vedervärdighet‘. ”

Horn, som kallar sina memoarer för en
”beskrivning över min elända och mycket vedervärdiga vandringstid samt alla
mina mycket stora olyckor och hjärtans
hårda sorger och vedervärdighet”.
Så länge 1600-talsmänniskorna inte

angrep Gud utan bara klagade på Ödet
och Lyckan hade prästerna och överheten
inget att invända. Att jorden sågs som en
”tåredal” fick ju bara den himmelska saligheten att framstå i ännu större glans.
Men prästerna var också noga med att
lyfta fram inte bara världens elände utan
också dess glädjeämnen.
– Det var officiellt påbjudet att tänka på lyckliga händelser, eftersom Gud
skänkt dem. Därför

nämner de så kallade böndagsplakaten,
som lästes upp från predikstolen en gång
om året, inte bara de krig och olyckor
som inträffat. De tar också upp olyckor
som inte hänt: farsoter, missväxt och annat som man sluppit under det gångna
året tack vare Guds försyn, säger Kristiina Savin.
Så tänker vi inte idag. Vi tar i regel ett

någorlunda välbefinnande för givet, och
räknar inte med att olyckan ska drabba
oss. Livet i 2000-talets Sverige är också
tryggare än kanske någonsin förr. Men
tryggheten och den minskade tron på
Gud har paradoxalt nog gjort oss mer
sårbara.
– Förr fanns en låg teknisk beredskap, men en mycket hög existentiell beredskap för olyckor. Dåtidens världsbild
erbjöd tröst och en möjlighet att se problemen som meningsfulla.
– Idag har vi det omvända, en hög
teknisk beredskap, men en låg existentiell beredskap för olyckor, säger Kristiina Savin och menar att Gud har ersatts med Prozac. När media trumfar
in vikten av att hitta lyckan genom en
ny partner, en nybantad kropp eller
ett nyrenoverat hem, så kan den
mindre framgångsrika inte längre

trösta sig med tron på Guds outgrundliga
planer, utan får söka tröst i lyckopiller.
Historikern Anna Nilsson studerar
en lite senare period än Kristiina Savin,
tiden mellan 1750 och 1850. Under den
perioden kom begreppet lycka att ändra
karaktär, från världsliga framgångar till
den inre, känslomässiga lyckan.
– På 1700-talet var lycka knappast ett
positivt begrepp. Man skulle inte sträva efter den bedrägliga världsliga lyckan
utan efter den himmelska lycksaligheten.
Och känslosamhet var också något att
akta sig för, förklarar Anna Nilsson.
Hon har sett det tydligt i sina studier
av skillingtryck, dåtidens populärlitteratur. ”Vakten eder för kärleken så att den
inte får fäste uti ert bröst!” heter det t.ex.
i ett skillingtryck från slutet av 1700-talet – en syn som ju skiljer sig helt från den
nutida västerländska inställningen.
Kärlek och lyckokänslor i sig har förstås funnits i alla tider. Men hur man
tänkt och talat om dessa företeelser har
varierat. Det var först romantiken, som
slog igenom inom konst, litteratur och filosofi vid sekelskiftet 17–1800, som började hylla känslor, känslosamhet och kärlekslycka.
Anna Nilssons avhandling ska handla

Anna Nilsson om sitt ämne:
– Känsloforskning är ett fält under framväxt, som engagerar forskare från olika ämnen. Vi historiker försöker bland annat närma oss hur människor talat och
tänkt kring känslor och vilka uttryck olika känslor
har kunnat ta sig. Vissa av oss frågar oss även om
det går att prata om just ”känslor” i alla historiska tider eller om själva kategorin är en modern
företeelse.
28

												

LUM nr 1 | 2009

om hur begreppet lycka förändrats under
den här tiden. Sedan dess har det kanske förändrats ytterligare – även om vi
fortfarande tänker oss att lycka är just
en känsla. Därför tror hon inte så mycket
på möjligheten att göra lycka till ett politiskt mål (se vidstående text), åtminstone
inte i Sverige.
– Det är ju lite skillnad på engelskans
”happiness” och svenskans ”lycka”. Happiness kan ses som att vara nöjd och tillfreds, och det kanske går att omvandla
till någon sorts välmående-index. Lycka
däremot är nog för de flesta en mer intensiv känsla, ett höjdtillstånd som inte uppnås varje dag. Att sätta ett så svårfångat
begrepp i centrum för politiken är problematiskt. Det finns bättre begrepp att
fokusera på för den som vill göra politik,
menar hon.
Lyckan ter sig som ett tilltalande avhandlingsämne, men Anna Nilsson hade
faktiskt tänkt sig något helt annat.
– Jag hade velat studera långtråkighet och tristess. Men sen fann jag att det
just skrivits en tjock bok om tristessens
historia. Det var lite synd faktiskt... säger hon.
Både Anna Nilsson och Kristiina Savin
tycker att forskningen gett dem en insikt
om det relativa i dagens tänkande. Hur
vi ser på världen, hur vi tänker om det
som händer och hur vi ser på våra känslor – allt det är kulturellt betingat och
förändringsbart.
Båda hoppas också att på något sätt
kunna fortsätta med forskningen när avhandlingsarbetet är klart.
– Jag skulle vilja fortsätta med mina
gamla böcker, säger Kristiina Savin som
gärna köper antika böcker och kan läsa
både latin och gamla svenska handskrifter i frakturstil. Och Anna Nilsson har
ett par positiva föregångare på Historiska institutionen:
– Det är faktiskt flera före detta doktorander här som fått stipendier från Vetenskapsrådet och Riksbanken för olika
projekt... så det verkar inte helt hopplöst!

lyckofakta

 Så blir du lyckligare: Enligt lyckoforskaren Sonja
L yubomirsky, som bl.a. studerat
enäggstvillingar, beror individens
lyckonivå till 50 procent på medfödda egenskaper, till 10 procent på yttre omständigheter och
till 40 procent på handlingar och
tankemönster. Vill man försöka
ändra de senare i en ”lyckligare”
riktning, så ska man bland annat
uttrycka tacksamhet, göra saker
för andra, tänka positivt och undvika att grubbla och jämföra sig
med andra.

 Lycka smittar av sig.
En studie av nära 5000 personer
som följts i 20 år visar att när en
människa blir lycklig, så sprider sig
hennes lycka i omgivningen ända
till hennes vänners vänners vänner.
Effekten är skönjbar ett helt år efteråt. Dysterhet sprids som väl är
inte lika effektivt, enligt artikeln i
British Medical Journal.

 danskar är lyckligast.
I EUs Eurobarometer 2007 låg
danskarna högst när det gällde
lycka medan ungrarna låg lägst.
Svenskarna låg som nummer fem
från toppen. 94 procent av svenskarna i studien kryssade för alternativen ”mycket lycklig” eller ”ganska lycklig”.

 Lycka i politiken. Lycka,
i betydelsen välbefinnande och
nöjdhet, börjar dyka upp som ett
politiskt mål. Miljöpartisten Max
Andersson har lagt fram en motion om ”Politik för ökad lycka”,
och tycker lycka borde kunna mä-

tas och vara ett mål på samma sätt
som t.ex. BNP. I England diskuteras på allvar ett politiskt ”lycko
index”, och regeringen har tillsatt
en Whitehall Well-being Working
Group för att studera frågan. En
motsvarande grupp finns i Skottland, Centre for Confidence and
Well-being.

 Studiecirklar i lycka.
Charity International är en organisation som stödjer utilitarismen,
dvs. strävar efter största möjliga
lycka i världen. Man har bl.a. ordnat världens första lyckokonferens
i Sverige och startar nu studiecirklar i Malmö och Umeå. I Malmö
ska man bl.a. undersöka hur politiken och människors sätt att leva
skulle kunna ändras för att öka
lyckonivån, medan man i Umeå
ska mäta gruppdeltagarnas individuella lyckonivåer och försöka
höja dem.

text & foto : INGEL A BJÖRCK
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Att vara eller icke vara. Nyligen fick Villy Sundström 20 miljoner kronor från Europeiska forskningsrådet, ERC, för att avslöja några av molekylernas gåtor.

molekylernas
teater
Ett skådespel i svindlande fart.
En professor i gränslandet mellan
kemi och fysik. Och en superlaser
som skapar löjligt små fragment av
en sekund. Detta är molekylernas
teater.

Tänk dig att sitta på teatern och se skådespelarna framträda i den första, inledande scenen. Förväntan svävar i luften tillsammans med dammkornen som dansar
i strålkastarljuset. Plötsligt går ridån ner.
Åskådarna stirrar förvirrat. Sedan går ridån åter upp och nu spelas pjäsens slutscen. Därefter ridå på nytt, denna gång
definitivt. Publiken uppmanas att lämna lokalen. Åskådarna skulle känna sig
30

minst sagt snopna, dessutom tämligen
besvikna.
– Precis så här snopet kan man säga att
det är för den som studerar kemiska reaktioner med traditionella metoder, konstaterar Villy Sundström, professor i kemisk fysik.
över de sammetsröda
sittplatserna i teatersalongen. Det är en
miljö fjärran från hans egen tillvaro på
Kemicentrum, ändå en synnerligen passande atmosfär för en pratstund om just
kemi. Villy Sundström berättar gärna
om molekylernas teater.
Han förklarar att de traditionella metoderna inom kemin innebär att man
Han blickar ut

går miste om själva dramat, man får
bara se öppningsscenen och slutscenen.
Först studerar man de kemiska ämnen
som man är intresserad av – nu kan spelet börja. Sedan låter man ämnena reagera med varandra – det dolda dramat
utspelar sig på någon miljondels miljarddels sekund. Sedan kan forskarna studera
den produkt som bildades vid den kemiska reaktionen – ridå ner, var god lämna
lokalen.
Själva dramat, vad som verkligen händer vid de kemiska reaktionerna, får man
aldrig se. Man kan bara mäta resultatet
i efterhand. De kemiska reaktionerna är
ett skådespel i svindlande hastighet. Men
Villy Sundström vägrar att sitta någon
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annanstans än på första parkett.
– När man går på teater eller bio vill
man ju se skådespelarna ordentligt, inte
från en dålig plats i salongen, säger han.
Att få följa själva dramat är just det
som Villy Sundström sysslar med i sin
forskning. Han vill studera vad som verkligen händer vid olika kemiska reaktioner. Med hjälp av avancerad laserutrustning skapar han och kollegorna mycket
korta pulser av röntgenstrålning för att,
så att säga, filma själva händelseförloppet
när ämnen reagerar med varandra.
att molekyler är en miljard gånger mindre än människor krävs
det rimligen mer än en vanlig kamera och blixt för att fånga dramat. Villy
Sundström förklarar att de hastiga ljuspulserna från laserutrustningen är några få femtosekunder korta. En femto
sekund är en fruktansvärt kort del av en
sekund: 0,000000000000001 sekund.
Uppenbarligen klarar laserutrustningen
av att hantera denna hastighet, men man
kan fråga sig om den mänskliga hjärnan
överhuvudtaget kan förstå en sådan tidsrymd.
Villy Sundström förklarar att en
femtosekund förhåller sig till en sekund
så som en sekund förhåller sig till 32 miljoner år. Det går alltså lika många femtosekunder på en hel sekund som det går
sekunder på 32 miljoner år! Eller så kan
man försöka göra en liknelse med hjälp
av ljusets hastighet. Ljuset rör sig med en
rasande fart på 300.000 kilometer per sekund. På en sekund hinner ljuset färdas
sträckan mellan jorden och månen. Men
på en femtosekund hinner ljuset bara
färdas en sträcka mindre än ett hårstrås
tjocklek, berättar Villy Sundström.
Och professorn själv då, vad har han
för relation till en femtosekund?
– Det är helt enkelt löjligt kort tid,
säger han med ett snett leende och konstaterar att han har fått ett tämligen vardagligt förhållande till femtosekunder
eftersom han arbetar med dem dagligdags.
Villy Sundström är bondsonen som
Med tanke på
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växte upp i de vackra skogstrakterna vid
Luleälvens strand, mellan Boden och Luleå. Hans far tjatade på honom att han
borde bli läkare, något nyttigt och välavlönat, men grabbens kemiintresse var
redan i unga år alltför starkt. Alltså läste
han till kemist, vid universitetet i Umeå.
Till Lund kom Villy Sundström 1994.
Nyligen fick han 20 miljoner kronor
från Europeiska forskningsrådet, ERC.
Onekligen en fjäder i hatten, med tan-

tionella solceller av kisel och halvledare.
Här gäller det att utveckla plastens kvaliteter för att få fram ett effektivt, böjbart
och billigt material som kan producera
ström när solen lyser på det.
hans forskningsprojekt
handlar om att omvandla solenergin till
ett bränsle som går att lagra. Från början inspirerades forskarna av växternas
fotosyntes, det vill säga när växterna omEtt annat av

”Villy Sundström förklarar att en femtosekund
förhåller sig till en sekund så som en sekund
förhåller sig till 32 miljoner år. Det går alltså
lika många femtosekunder på en hel sekund
som det går sekunder på 32 miljoner år!”
ke på den stora konkurrens som råder
kring denna typ av anslag som ges till
enskilda välmeriterade forskningsledare. Sina framgångar inom forskningen
förklarar Villy Sundström med ett enda
ord: samarbete. Han pratar om att man
måste ha en filosofi direkt motsatt revirtänkandet. Genom att samarbeta kan
man fokusera på det som man själv är
bra på. Det är rationellt och dessutom
väldigt trevligt eftersom man då får lära
känna nya intressanta människor, menar Sundström.
För ERC-pengarna ska Villy Sundström

fördjupa sitt arbete med att studera vad
som händer vid kemiska reaktioner. Han
vill kunna se när enskilda bindningar i
molekylerna går sönder, han vill kunna studera hur molekylerna vibrerar och
snurrar. Tekniken att använda extremt
snabba laserljuspulser ska utvecklas. Och
personalstyrkan öka. Det rör sig om fem,
sex nya tjänster, både doktorander och
post docs.
Ett av Sundströms forskningsprojekt
handlar om att studera nya solcellsmaterial på molekylnivå. Solceller av plast är
ett intressant alternativ till dagens tradi-

vandlar solenergi till bränsle för växtens
tillväxt. Man studerade de allra första
stegen i fotosyntesen och började sedan
utveckla ett konstgjort system som ska
producera vätgas.
– Och så har vi ett spännande projekt
om melanin, hudpigmentet som skyddar oss mot skadligt UV-ljus, säger Villy Sundström.
där han sitter
på sin sammetsröda teaterstol. Berättar
entusiastiskt om samarbetet med en kemistgrupp i Neapel. Italienarna är väldigt duktiga på att bygga melaninmolekyler, men har ingen möjlighet att
studera vad som egentligen händer när
melaninet träffas av UV-ljus. De går så
att säga miste om molekylernas teater.
Nu ska även det dramat börja uppenbara sig, scen för scen, med hjälp av Villy
Sundström och hans kollegor på Avdelningen för kemisk fysik i Lund. Förhoppningsvis kan detta scenarbete i framtiden
leda till bättre läkemedel mot hudcancer,
malignt melanom.
Han lutar sig framåt

text: Lena Björk Blixt
foto : gunnar menander
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Har du spännande forskningsresultat?
Vi har 450 000 kronor att fördela för att stödja patentering.
Lunds universitet har genom LU Innovation fått
beviljat 450 000 kronor av Vinnova. Dessa pengar
ingår i ett sexmånaders pilotprojekt och ska användas till nyhetsgranskningar av forskningsresultat vid
Lunds universitet.
En nyhetsgranskning är ett första steg i patentprocessen. Vi låter en oberoende specialist undersöka om din upptäckt eller forskningsresultat skulle
kunna gå att skydda med patent. Att upptäckten
kan skyddas med patent ökar nämligen värdet
avsevärt. Det gör det möjligt för dig som forskare att få betydande finansiering så att dina
forskningsresultat kan nyttiggöras på bästa sätt,
och bli t.ex. en ny produkt eller medicin som kan
hjälpa människor i vårt samhälle.

Satsningen är ett sexmånaders pilotprojekt som
i efterhand kommer att utvärderas och ligga
till grund för beslut om fortsatt finansiering. Vi
vill därför uppmuntra alla forskare vid LU som
har spännande forskningsresultat eller annan
forskningsbaserad idé, som kan vara aktuell för
patentering, att kontakta oss.
Vi på LU Innovation finns alltid här för att hjälpa dig
vidare med din upptäckt. Vi ger stöd och resurser
inom affärsutveckling, patent och finansiering och
har ett stort kontaktnät som kan ta dig och din
innovation vidare.

En nyhetsgranskning kostar 10 000-15 000 kronor, vilket betyder att vi kan genomföra 30-45
nyhetsgranskningar med de här pengarna.

Kontakta oss
RING: Innovationslinjen 046-222 11 11
MAILA: info@luinnovation.lu.se
LÄS MER: www.luinnovation.lu.se

LU Innovation
Lunds universitets stöd för kommersialisering av forskning
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Från prat till handling
om jämställt ledarskap

N

u har vi äntligen börjat GÖRA jämställdhet! Pratat jämställdhet har vi gjort länge,
mycket och mångordigt. Under den kommande 3-årsperiden kommer tre fakulteter
vid Lunds universitet att ledas av kvinnliga dekaner –
område HT och de samhällsvetenskapliga och juridiska fakulteterna. Samtidigt tar alltfler kvinnor uppdrag
som prodekan och som ledare i andra funktioner.
Rektor beslutade för fem år sedan att satsa på en ledarskapsutbildning för kvinnliga forskare och lärare
vid universitetet, AKKA – AKademiska Kvinnors Ansvar, kallade vi det. AKKA är ledarhonan för den vildgåsflock som tar med Nils Holgersson på hans underbara resa – hon är erfaren, modig, stark och vis. I likhet
med Selma Lagerlöf ville vi medvetet utmana negativa
stereotyper av kvinnor. Ledarskapsprogrammet AKKA
är nu inne på sin tredje omgång. Med AKKA I och II
har 60 kvinnor fått möjlighet att utveckla sitt ledarskap. Många, kanske flertalet, av de kvinnor som i dag
leder på Lunds universitet, är AKKor.
Det unika med AKKA är att det är ett genusintegrerat
program, dvs. kunskapen förmedlas i ett genusperspektiv. Genusperspektiv och genusteorier erbjuder sätt att
se, analysera och förklara sociala och kulturella fenomen
som har med kön att göra. I likhet med samhället i stort
präglas universitetet av genusordning som påverkar dess
praktiker – dess former och innehåll, samtalston och
språkbruk etc. För att universitetet ska kunna bli en demokratisk och jämställd arbetsplats måste vi som medarbetare och ledare arbeta för förändring.
Detta arbete är självfallet inget som bara kvinnor
har ansvar för. Det är i lika hög grad våra manliga kollegors ansvar. Därför har det nu pågående programmet, AKKA III, både kvinnliga och manliga del
tagare. Ett nytt ledarideal och en ny ledarkultur måste
skapas. I AKKA kallar vi det ett överskridande ledarLUM nr 1 | 2009

gästkrönikan

Tre fakulteter vid LU leds nu av kvinnliga dekaner och det är en
framgång och följd av ledarskapsprogrammet AKKA, som är inne
på sin tredje omgång och nu även välkomnar män. Ansvaret för att
universitetet ska bli en demokratisk och jämställd arbetsplats är allas –
även männens, skriver Inger Lövkrona som är aktiv inom AKKA.

skap, ett ledarskap som inte är fångat i traditionella
köns- och ledarstereotyper.
Ledarskap har inte haft hög status i akademin, men
en förändring är på gång. Det senaste rektorsvalet
och dekanvalen innehöll öppna och dolda maktkamper, som visar att konkurrensen hårdnat. Ledarpositioner inom akademin är maktpositioner, även om få
akademiska ledare vill erkänna detta. Frågan är HUR
makt ska ut
övas? Kolle”Ledarskap har inte haft hög status
gialt genom
i akademin, men en förändring är
konsensus
på gång. Det senaste rektorsvalet
och samförstånd? Aukoch dekanvalen innehöll öppna och
toritärt med
dolda maktkamper, som visar att
en ledakonkurrensen hårdnat.”
re som pekar med hela
handen och ”visar muskler” som i den privata sektorn?
Diskursivt? En ledare som inte ger order utan övertalar och övertygar sina medarbetare, entusiasmerar, bibringar dem värderingar och etiska regler, får dem att
identifiera sig med organisationen, sk. diskursiv makt.
När universitetet förra året sökte ny rektor förenades i kravprofilen aspekter av de tre ledaridealen; det
kollegiala – ledaren ska ha hög vetenskaplig kompetens;
det auktoritära – ledaren ska ”omsätta visioner till handling”, kunna ”driva utvecklingsarbete”, kunna ”hävda
universitetets intressen”; det diskursiva – ”ha god förmåga att engagera, motivera och samarbeta med lärare, studenter och övriga medarbetare” och vara en ”god
kommunikatör”.
Av de många kvinnor som sökte ansågs ingen uppfylla dessa krav. Det återstår en del att GÖRA .
Inger Lövkrona
Professor emerita i etnologi
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GYLLENSTIERNSKA
KRAPPERUPSSTIFTELSEN
Stiftelsen bidrar genom anslag och stipendier till
vetenskaplig forskning och spridning av forskningsresultat. Företräde ges forskningsuppgift, som
bedrivs inom nuvarande Brunnby församling
samt forskare, som är bosatt i Brunnby församling
eller som har föräldrahem eller annan nära släkt
i Brunnby församling. Inom de ekonomiska
ramarna kommer även andra ansökningar
att beaktas.

Lunds universitet söker

Föreståndare vid
Nationellt resurscentrum
för fysik
Ref nr: PA 2008/4571
Som föreståndare leder du centrumets verksamhet och företräder centrumet såväl inom
universitetet som utåt mot myndigheter, skolor, mm. Anställningen är på halvtid. Du finner
mera information på www.fysik.org, som är centrumets hemsida.
Ansökan, med angivande av referensnummer, skall ställas till Lunds universitet, naturvetenskapliga
fakultetens styrelse och vara inkommen till Regsitrator, Lunds universitet, Box 117,
221 00 LUND, senast den 16 februari 2009.

Anvisningar för ansökan finns på vår hemsida
www.krapperup.se.
Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast
den 1 mars 2009.
Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen
Kulturintendenten
Krapperups kyrkoväg 13
260 41 Nyhamnsläge

Hans-Uno Bengtsson
stipendiet
Folkuniversitetet delar ut stipendium till minne
av Hans-Uno Bengtsson. Stipendiet riktar sig
till dig som arbetar vid Lunds universitet och
som gjort goda insatser för att skapa möten
mellan universitetet och gymnasie- samt högstadieungdomar.
Stipendiesumma: 20 000 kronor
Sista ansökningsdag: 31 mars 2009
För information och ansökan gå in på
www.folkuniversitetet.se/hubstipendiet
Kandidater kan också nomineras av dekanerna
vid Lunds universitet.
Vid frågor
ring 046-19 77 00 eller maila till
hub-stipendiet@folkuniversitetet.se
Hans-Uno Bengtsson disputerade i teoretisk fysik
1983 och blev inom detta ämne riksbekant som
sommarpratare, föreläsare, pedagog och författare. Han dog efter en tids sjukdom våren 2007
vid 54-års ålder.

http://www.naturvetenskap.lu.se/o.o.i.s/3167

LU Service
Tryckeri st    st

LU Service

Anmäl dig senast 30 januari till:

(fd Serviceenheten)

maria.bojlund@se.lu.se

Bjuder in till

Öppet Hus
den 6 februari kl. 10-14
inviger vi våra nya lokaler
Varmt välkommen!
Den 6 februari är du välkommen att
hälsa på oss i våra nya lokaler i Fysicums
hus I och K, Sölvegatan 14 i Lund. Alla
våra avdelningar samlas därmed under
ett tak.
Tävla och vinn tårta till hela din
institution eller avdelning!
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 Te  ering Verkst

Vi bjuder på förfriskningar, lättare lunch
och en presentation av allt vad LU Service
kan erbjuda dig genom:

s
s
s
s
s
s
s
s

Akademiska verkstaden
Media-Tryck
Televäxeln
Universitetsposten
Lokalvården
Bostäder
Catering
Parkeringskontoret
LU Service
– vi gör din vardag enklare –
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2009 års första
hedersdoktorer utsedda
Tre fakulteter vid LU har hunnit utse
2009 års hedersdoktorer som är inbjudna till doktorspromotionen i
Domkyrkan den 29 maj.

■ juridiska fakulteten
Journalisten Maciej Zaremba och lektor
Karin Adlercreutz har utsetts till hedersdoktorer vid Juridiska fakulteten
Maciej Zaremba, född -51, är frilansjournalist, och har bland annat skrivit i Dagens Nyheter och Moderna Tider. Maciej Zarembas granskning av den
svenska rättsordningen kännetecknas,
enligt Juridiska fakultetens motivering,
av skarpsinne, intellektuell självständighet och rättspatos. Hans artiklar har gett
upphov till flera viktiga debatter .
Karin Adlercreutz, född -31, har varit
verksam som lärare i juridik vid Lunds
universitet sedan mitten av 1960-talet.
Hon började sin undervisning vid Socialhögskolan, men flyttade snart över till
Juridiska fakulteten, där hon fortfarande är verksam som lärare i civilrätt. Med
en undervisningsstil som kännetecknas
av stor kunnighet, entusiasm och skärpa
är hon, enligt juristernas motivering, en
av fakultetens, genom tiderna, mest uppskattade lärare.

■ Naturvetenskapliga fakulteten
Miljöchef Högni Hansson hedras för
sitt naturvetenskapliga, kritiska synsätt
som genomgående har legat till grund för
hans arbete med miljöfrågor.
Högni Hansson har arbetat som miljöchef i Landskrona kommun sedan
1978 och har blivit känd för sitt civilkurage och oförtröttliga engagemang. De
senaste åren har han dessutom arbetat
som gästlärare på Institutionen för miljö
vetenskaplig utbildning vid Lunds universitet. Där är han programansvarig för
utbildningen av miljö- och hälsoskyddsinspektörer.
■ teologiska fakulteten
Pamela S. Anderson anses vara grundare
av ämnet feministisk religionsfilosofi och
Gerhard Besier är världsledande kyrkohistoriker. De nyutnämnda hedersdoktorerna har skrivit vad som kommit att
bli standardverk inom sina respektive fält
och deras forskargärning berikar både
undervisning och forskning vid Centrum för teologi och religionsvetenskap.  
Pamela S. Anderson är professor vid
University of Oxford, är religionsfilosof med särskild inriktning mot kontinental och feministisk religionsfilosofi.
Hennes väldefinierade och kreativa genusanalyser berikar ett flertal av ämnena vid Centrum för teologi och religionsvetenskap.
Professor Gerhard Besier, Dresden,
har utfört sin forskargärning huvudsakligen som kyrkohistoriker på temat kyrkorna och nationalsocialismen, både som
forskare kring och som debattör för religionsfrihet. Besier har en ledande roll
inom ett internationellt stort nätverk i
vilket ledamöter av fakultetskollegiet
vid CTR ingår.

Miljöchef Högni Hansson hedras av
Naturvetenskapliga fakulteten.
LUM nr 1 | 2009

på nya poster
Nya kvinnliga
professorer
i naturvetenskap
Nu ökar antalet kvinnliga professorer
inom Naturvetenskapliga fakulteten
från sju till tio personer. Fakulteten
har fått fyra nya befordrade professorer, tre kvinnor och en man. De
är följande: Cecilia Emanuelsson,
biokemi, Karin Rengefors, limnologi, Karin Schillén, yt- och kolloidkemi samt Björn Widén, systematisk botanik.

Ny personalchef
Nils Hellman blir ny personalchef
för Lunds universitet. Han är 57 år
och arbetar för närvarande som personalchef i Hässleholms sjukhusorganisation. Han tillträder sin nya
tjänst i Lund i mars och ersätter då
Staffan Svensson.

Ny koordinator
för RE-FLEX
Konrad Tollmar presenterades för
något år sedan i LUM som koordinator för RE-FLEX, ”The flexible reality centre”. Det är organisationen bakom fem laboratorier: CMS
vid UMAS, Fullskalelabbet i A-huset,
Humanlabbet på SOL-centrum, Practicum på USIL och Reality Lab vid
Ingvar Kamprad designcentrum, som
på olika sätt arbetar med visualisering i forskning och undervisning.
Nyligen flyttade Konrad Tollmar
till nya uppgifter i Stockholm för att
ersättas av Mattias Wallergård,
doktorand på Avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi. Denne berättar i sitt senaste nyhetsbrev
att Re-flex nu ansökt om att få bli en
sydsvensk mötesplats för visualisering, Visualisering i Syd, ViS.
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insändare

Oacceptabelt att skyddsombuds-val uteblivit
Systemet med skyddsombud är viktigt för att det svenska arbetslivet ska fungera väl. På Lunds universitet är det arbetsgivarens uppgift att
vart tredje år organisera val till skyddsombud och sedan är det arbetstagarnas
organisationer som utser dem. Ombuden har ett antal uppgifter som de ska
utföra, men också några viktiga rättigheter – de kan bl.a. tillfälligt stänga en
verksamhet om de anser det nödvändigt
av säkerhetsskäl. På många arbetsplatser
spelar skyddsombuden en undanskymd
roll, men de är ändå viktiga.
Universitetet är stort tack skyldig sin
kår av skyddsombud vilka tillhandahåller mycket kunskap, kraft och omsorg för
att få forskningen och undervisningen att
fungera. Skyddsombudssystemet innehåller också andra och mer övergripande
aspekter. Således finns inom alla fakulteter huvudskyddsombud med viktiga uppgifter när det gäller till exempel granskning av ny- och ombyggnadsärenden.
När det var dags för skyddsombudsval
inför årsskiftet 2005–6, misskötte universitetet sin uppgift. Valen blev försenade och tillsättningarna dröjde. Mot
detta reagerade Naturvetenskapliga fakultetens kommitté för hälsa, miljö och
säkerhet (HMS) inom biologiområdet.
Kritik mot arbetsgivaren framfördes till
universitets centrala skyddskommitté. I
sitt svar höll skyddskommittén med om
att det inte är ”acceptabelt att valen av
skyddsombud inte genomförs i tid”.
Nu har tre år gått och nya skyddsombud borde finnas tillsatta från förste januari 2009. Så är det emellertid inte. Om
något verkar det sämre än förra gången.
Inom Naturvetenskapliga fakulteten har
över huvud taget ännu inga skyddsombudsval hållits. Enligt ett meddelande
till vår institutionsstyrelse har mandatperioderna för ombuden förlängts till
slutet av mars. Vem som nu har rätt och
skyldighet att från brukarhåll granska
ritningarna och planerna för exempelarbetsmiljö.
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vis Biologicentrum (ett av universitetets
största byggprojekt) är oklart.
Universitetet kunde förlåtas svagheten
de härmed visar som arbetsgivare, om inte
den upplevs som del i ett allmänt förfall
av dess personalpolitik. Nedskärningarna
av basresurser, vilka inneburit en ständig
minskning av den teknisk/administrativa personalen, håller på att drastiskt försämra tidigare goda arbetsförhållanden.
Dessutom fattas idag många viktiga beslut på oklara sätt (via t.ex. ”prefektkontrakt” bortom institutionsstyrelsernas
insyn) eller utan vettiga konsekvensbeskrivningar (hur gick t.ex. införandet av
konteringssystemet LUPIN till?). Arbetstagarnas rätt att informeras om och få delta i planeringen på universitetets alla nivåer uttunnas således allt mer.

Att inte mäkta med att hålla systemet
med skyddsombud välfungerande blir
därmed till ett tecken på hur lite Lunds
universitet idag klarar av – eller bryr sig
om – att fungera som en god arbetsgivare. Detta är inte bra, vare sig för universitetets personal eller för dess verksamhet.
All reklamerad ”excellens” till trots: om
inte det finns en välfungerande arbetsmiljö ute på institutionerna så utvecklas universitetet till en koloss på mycket
bräckliga lerfötter.
Bengt Olle Bengtsson
professor, ordförande för
biologins HMS-kommitté
Bengt Jacobsson
trädgårdsmästare,
naturvetenskapliga områdets
huvudskyddsombud

Svar: Valet är på gång
Bengtsson och Jacobsson framför i sin skrivelse att systemet
med skyddsombud är en viktig uppgift för det svenska arbetslivet och således även för Lunds universitet. Universitetet har absolut inte någon annan
synpunkt än vad som framföres av
Bengtsson och Jacobsson. Det finns en
förklaring, även om den inte är acceptabel, till varför det dröjt med att förrätta
valen av nya skyddsombud. Den centrala förvaltningen har under det gångna
året arbetat fram en helt ny organisation. I denna process har många anställda varit involverade, liksom de fackliga
organisationerna. Mycket kraft har således gått åt till detta. En annan anledning till dröjsmålet var att skyddsområdesindelningen inte var helt klar.
Valet av skyddsombud handläggs av
Elisabeth Gierow på Byggnadsenheten,
som är i full gång med att genomföra
processen. Vid sitt sammanträde den 9
december 2008, förslogs och beslutades
arbetsmiljö.

i skyddskommitten att mandatperioden för skyddsombuden skulle förlängas. Förvaltningschef Marianne Granfelt
tog därefter det formella beslutet att
förlänga mandatperioden tills nytt val
har genomförts, eller längst till 200903-31. 2008-12-18 skickades en förfrågan till samtliga skyddsombud om att
de ville vara kvar även nästa period. De
informerades även om att valperioden
förlängdes ett kvartal.
När det gäller ritningsgranskningen
av Biologicentrum har enligt Byggnadsenheten huvudskyddsombudet Bengt
Jacobsson erhållit och granskat dessa
ritningar.
Undertecknad delar helt Bengtsson
och Jacobssons synpunkter om att arbetsmiljön vid universitetet ska ha stor
prioritet och att det förebyggande arbetet
inom detta område måste utvecklas mer
och ges mycket högre prioritet.

												

Staffan Svensson
Personalchef
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Boken
Modern
”ruinromantik”
Det gäller att titta på rätt saker när forskningen ska granskas... foto : mikael risedal

kommentar

Apropå Leidenbibliometrin

Immunteknologi ligger över
världsgenomsnittet – inte under!
bibliometri. Efter att ha tagit del av den

bibliometriska analysen och i detalj diskuterat resultatet med Ed Noyons, Leiden University, som utfört arbetet, har
jag följande kommentar. Institutionen
för immunteknologi utpekas i studien
att ligga signifikant under världsgenomsnittet.
Det är tydligt att ämneskategorierna
(field classification of the Web of Science) för denna jämförelse spelar en avgörande roll, och om E.N. fokuserar på
våra huvudverksamheter så ändras plötsligt vår impact från under till signifikant
över världsgenomsnittet. CPP/FCSm
(den viktigaste kvoten enligt E.N.) går
från 1.03 till 1.36, vilket visar på en stor
känslighet i analysen samt att ämneskategorierna spelar en avgörande roll för
utfallet. Institutionen för immunteknologi har en bred verksamhet inom pro-

teomik, genomik, molekylär evolution,
mikroarrayteknologi samt applikationer
inom cancer och allergiområdena, vilket
klart missgynnar utfallet av en bibliometrisk analys, såvitt inte huvudverksamheterna beaktas.
En allmän observation är också att studien gjordes för åren 2002–2007 och då
existerade inte Institutionen för immunteknologi i sin nuvarande och mer omfattande form, som först blev till 2007.
Innan 2007 tillhörde immunteknologi
den Kemiska institutionen. Slutsatsen är
att bibliometriska studier måste utföras
med största noggrannhet av någon som
förstår verksamheten, annars kan utfallet
blir helt felaktigt som i vårt fall.
Carl Borrebaeck,
professor
Institutionen för immunteknologi

Rättelse: Fel om Leidenbibliometrin
Institutionen för elektro- och informationsteknik, EIT, kom av misstag med
på listan i förra LUM över institutioner som enligt bibliometristudien från Leiden
ligger klart under världsgenomsnittet. Där skulle EIT inte befinna sig. I själva verket klassas de 148 av EITs 254 publikationer som är ”unassigned”, dvs. inte hänförda till någon av institutionens avdelningar, som klart över världsgenomsnittet. LUM beklagar misstaget!

Gamla fabriker kan omvärderas och få
nya estetiska värden och en ny dragningskraft när slitna tegelfasader och
rostbruna maskinhallar görs om till utflyktsmål, gallerier, caféer eller trendiga arbetsplatser. Etnologen Robert
Willim skriver om dessa förändringar
i boken Industrial Cool – Om post
industriella fabriker (Media-Tryck).

Biståndets roll
för utveckling
Hur kan man mäta resultatet av bistånd? Är det skillnad på olika slags bistånd, och hur bör ett bra bistånd utformas? Om sådana frågor handlar
Hjälp eller stjälp (Forum syd) av doktoranden och föreläsaren i humanekologi Kenneth Hermele, som sammanfattar den senaste forskningen kring
biståndets effekter på makronivå.

Fort och långsamt
Om tempo, hastighet, fart och förändring handlar de tretton essäerna i antologin Tempo – om fart och det
föränderliga (Makadam), skriven av
lika många lundaforskare med Marie
Cronqvist och Helena Sandberg som
redaktörer. Texterna handlar om förkylningsvirus, snabbmat, arbetslagstiftning, rymdfärder, mobiltelefoner i
Västafrika och mycket mer.

Att lämna
ett samfund
Professorn i teologi Curt Dahlgren
har intervjuat nära 50 personer från
Svenska kyrkan och från bl.a. islam,
pingströrelsen, Svenska alliansmissionen, som gått ur sina samfund utan
att gå in i något annat samfund. Deras
skäl för utträde diskuteras i boken Att
lämna sitt trossamfund (Arcus).
ingel a björck
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På gång
27 januari Lunds filosoficirkel. Vad är
bildning och har vi någon nytta av den? EvaCarin Gerö: ”Antiken som all bildnings
moder”. Kl 19.30 på Palaestra, Lund. Info:
Sven_A.Jonsson@med.lu.se, www.folkuniversitetet.se
3 februari Lunds filosoficirkel. Vad är
bildning och har vi någon nytta av den? Antoon Geels: ”Om glokal spiritualitet”. Kl
19.30 på Palaestra, Lund. Info: Sven_A.Jonsson@med.lu.se, www.folkuniversitetet.se
10 februari MediaPilot kommer till Arbetslivscenter. MediaPilot är ett medieanalysföretag som analyserar företags och organisationers bild i media. Är du intresserad av
analytiskt arbete, media, press, kommunikation, företag och organisationer, entreprenörskap och företagsbyggande? Är du språkkunnig? Kom då till Arbetslivscenter och få mer
information om MediaPilot och om möjligheterna att få anställning där. Välkommen!
Kl 15.15–17.00, Arbetslivscenter, Gamla kirurgen, Sandgatan 3, Lund. Anmälan: ac@stu.lu.se
10 februari Lunds filosoficirkel. Vad är
bildning och har vi någon nytta av den? Lina

Sturfelt: ”Hjältarnas tid eller barbarernas
återkomst? Första världskriget i svensk
veckopress 1914–1918”. Kl 19.30 på Palaestra, Lund. För mer info: Sven_A.Jonsson@
med.lu.se, www.folkuniversitetet.se
17 februari Lunds filosoficirkel. Vad är
bildning och har vi någon nytta av den? Martin Kylhammar: ”Faktoider: Jakten på de
försanthållna felaktigheterna”. Kl 19.30
på Palaestra, Lund. För mer info: Sven_A.Jonsson@med.lu.se, www.folkuniversitetet.se
18 februari Forskarseminarium: Pablo
Schyfter. Presentation av avhandlingsprojektet Technology in the Heterosexual Matrix: A Communitatian Epistemology of
Gender, Sexuality and Technological Artefacts. Kl 16.00 sal 3, ingång Historiska institutionen, Magle Stora Kyrkogata 12 A, Lund.

disputationer
23 januari
Ladan Parhamifar i laboratoriemedicin
med inriktning cellpatologi: ”Signalling and
trafficking of the cysteinyl leukotriene receptors in intestinal epithelial cells”. Kl 9.15 Föreläsningssalen, Patologiska institutionen, Universitetssjukhuset i Malmö.

Emma Johansson i fysik: ”Nuclear structure and exotic decays: doybly magic 56Ni and
semi magic 58Ni”. Kl 13.15 på Fysiska institutionen, sal B, Sölvegatan 14, Lund.
Malena Rosén Sundström i statsvetenskap: ”Förankring av socialdemokratisk EUpolitik – Med rum för demokratisk debatt?”. Kl
10.15 i Edens hörsal, Lund.
Hemang Parikh i endokrinologi: ”Integrating bioinformatics and physiology to discribe genetic effects in complex polygenic diseases”. Kl 9.00 på CRC, ing 59, MAS, Malmö.

24 januari
Helena Tolvhed i historia: ”Nationen på
spel. Kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska spel 1948–
1972”. Kl 13.15 i sal D 138, Nordenskiöldgatan
10, Malmö.
Anders Håkansson i klinisk medicin
med inriktning klinisk alkoholforskning:
”Overdoses, suicidal behaivour and clinical
characteristics in heavy drug users. Studies in
the criminal justice system”. Kl 10.00 i aulan,
CRC, MAS, ing 72, Malmö.

30 januari
Claus Persson i informatik: ”Socialt entreprenörskap – informations- och kommunikationsteknologi för lokal handlingsgemenskap”.
Kl 10.15 EC II:101, Holger Crafoords Ekonomicentrum, Lund.
Andreas Lenshof i elektrisk mätteknik:
”Acoustic standing wave manipulation of particles and cells in microfluidic chips”. Kl 10.15 i
E:1406, E-huset, Erikssons väg 3, LTH, Lund.
Sofie Nordström i ekologi, inriktning
växtekologi och systematik: ”Systematics of polyploid dactylorhiza (orchidaceae)”.
Kl 10.00 i Ekologihuset, Blå hallen, Sölvegatan 37, Lund.
Joakim Ekstrand i experimentell psykiatri: ”Modulation of angiogenesis in adult
brain – effect of aging, stress, environmental
enrichment and antidepressant treatment”. Kl
9.00 i Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum, Lund.
Bengt Andersson i psykologi: ”Berättelser om det kränkta rummet. Processen i det
terapeutiska rummet och betydelsen av bemötandeförloppet i återhämtningsprocessen
vid allvarliga psykiska svårigheter”. Kl 13.15 i
Edens hörsal, Eden, Paradisgatan 5 H, Lund.
Ingrid Dash i pedagogik: ”Flexibility in
knowing school mathematics in the contexts
of a Swedish and an Indian school class”.
Kl 10.00 i Palaestra, nedre salen, Lund.

31 januari
Malin Petersen i laboratoriemedicin med
inriktning molekylär signalering: ”C-Kit
38

												

LUM nr 1 | 2009

as an oncogenic tyrosine kinase – regulation
and dysregulation on signaling pathways”. Kl
9.15 i aulan, CRC, ing 72, Universitetssjukhuset
MAS, Malmö.
Följande disputationer har ägt rum:
Anders Vinther i sjukgymnastik: ”Rib stress
fractures in elite rowers”.
Oscar Persson i klinisk medicin med inriktning neurokirurgi: ”Gene and protein
expression in human gliomas”.
Emily Sonestedt i folkhälsovetenskap
med inriktning nutritionsepidemiologi:
”Plant foods, plasma enterolactone and breast
cancer – with a focus on estrogen receptor
status and genetic variation”.
Rolf Federmann i psykologi: ”Development of the Stress Strategy Test as a personnel
selection instrument”.
Jens Agerström i psykologi: ”Temporal distance and morality: moral concerns loom
larger in the distant future”.
Magnus Johnsson i kognitionsvetenskap: ”Sense of touch in robots”.
Johanna Eneström i biologi, inriktning
växtekologi och systematik: ”Life-history
traits and population differentiation in a clonal
plant: implications for establishment, persistence and weediness”.
Marina Kuzimenkova i bioteknik: ”Carbohydrate-specific, boronate-containing copolymers: From sugar-sensing to cell adhesion”.
Taras Manolov i laboratoriemedicin
med inriktning medicinsk mikrobiologi:
”The role of Moraxella catarrhalis outer membrane proteins in pathogenesis”.
Sara Bonde i neurobiologi: ”Death, survival, and morphological development of hippocampal granule cells born in an inflammatory environment”.

Tjänster
Universitetslektor i geriatrik förenad med
anställning som överläkare vid Universitetssjukhuset i Malmö. Ref nr PA 2008/944,
ans 29 januari. Info: 046-2228084.
Patentrådgivare med placering vid LU
Innovation. Ref nr PA 2008/4476, ans 31 januari. Info: 046-2221271.
Redovisningsekonomi. Ref nr PA
2008/4633, ans 2 februari. Info 0462227174.
Professor i dermatologi och venereologi förenad med anställning som överläkare vid USIL. Ref nr PA 2008/1496, ans 12 februari. Info: 046-2220758.
Doktorander i matematisk statistik.
Ref nr PA 2009/18, ans 13 februari. Info: 0462224953.
Biträdande universitetslektor i astroLUM nr 1 | 2009

hänt!
FAMILJETERAPEUT. Svenska föreningen för familjeterapi har i samband
med sitt vetenskapliga symposium i Göteborg utsett Kjell Hansson, professor i socialt arbete vid Socialhögskolan i
Lund till Årets familjeterapeut för 2008.
Juryn motiverar med att han stått i
främsta ledet och lyft fram familjeterapin i flera decennier och envist betonat vikten av att utvärdera metoder och
behandlingsresultat.
SSF-ANSLAG. Fem av 15 nya anslag,

”Strategic Mobility”, från SSF, Stiftelsen för Strategisk Forskning, gick till
LTH. Universitetslektor Carin Andersson, Industriell produktion, får drygt
en miljon för att utarbeta en systematisk metod för uppföljning av produktionsprocessen sker i samarbete med
Haldex i Landskrona. Professor Anders Karlsson, EIT, får 649.000 kronor för att i samarbete med Kockums
AB utveckla två projekt kring elektriska signaler. Professor Per Runeson
får 842.500 kronor, till deltidsarbete
på Sony Ericsson med att utveckla testmetoder för programvara. Docent Daniel Sjöberg, EIT, får 930.000 kronor
för ett arbete hos Saab Bofors Dynamics bl a med att mäta höga temperaturer. Stig Stenström, kemiteknik,
får 482.000 kronor för att åt Tetra Retort utveckla en slags ny konservburk
av papper.
RÅDSFORSKARE. Birgitta Svenningsson, forskare inom aerosolgruppen på kärnfysik, LTH, har fått en rådsforskartjänst hos Vetenskapsrådet. Den

nomi med inriktning mot exoplaneter.
Ref nr PA 2008/4398, ans 9 mars. Info: 0462227309.
Doktorandtjänst i fysik. Ref nr PA
2009/1, ans 16 februari. Info 046-2227265.
Doktorandtjänst i fysik. Ref nr PA
2008/4706, ans 16 februari. Info: 0462229078.
Föreståndare vid Nationellt resurscen-

innebär att hon kan forska med stor frihet under tre år, och möjligen tre till,
inom sitt område som är relevant i den
aktuella klimatdebatten. Hon har också fått ett forskningsanslag på tre miljoner från Vetenskapsrådet för forskning om ytaktiva ämnens betydelse för
molndroppar.
KUNGLIG GÄSTPROFESSUR. Kung

Carl XVI Gustafs gästprofessur i miljövetenskap tillfaller professor Markku
Kulmala från Helsingfors. Han kommer
att dela sitt år i Sverige mellan Stockholms universitet och Lund. Här blir han
gäst hos professorerna Erik Swietlicki,
fysik på LTH, och Anders Lindroth,
kulturgeografi, troligen under vårterminen 2010.
DRUVANPRIS. Professor Margareta Nyman har fått Stora Druvanpriset
på 600.000 kronor. Priset delades ut av
dr Per Håkanssons stiftelse vid Skånes
Livsmedelsakademins dag i höstas. Hon
forskar vid Avdelningen för livsmedels
kemi och industriell nutrition på LTH.
Stiftelsens andra pris på 250.000 kronor gick till fil dr Karin Berger på BMC
i Lund. De två forskarna samarbetar
inom Antidiabetic Food Center.
WALLANDERSTIPENDIER. Företagsekonomerna Niklas Hallberg, Sofia
Ulver och Kerstin Enflo samt nationalekonomen Ola Andersson tilldelas fyra av höstens fjorton Wallanderstipendier för sina framstående
avhandlingar. Stipendierna ger dem
möjlighet till fortsatt heltidsforskning
under tre år. Totalt delade forskningsnämnden för Jan Wallanders och Tom
Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs
stiftelse ut anslag på cirka 29 miljoner
kronor.

trum för fysik. Ref nr PA 2008/4571, ans 16
februari. Info: 046-2229075.
Doktorandtjänst i fysik. Ref nr PA
2008/4707, ans 16 februari. Info jesper.andersen@ljus.lu.se eller edvin.lundgren@ljus.lu.se
Doktorandtjänst i fysik. Ref nr PA
2008/4708, ans 16 februari. Info: anders.mikkelsen@ljus.lu.se eller edvin.lundgren@ljus.
lu.se
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hallå Anna Rignell-Hydbom...
... som ska leda ett projekt som nyss har fått 14 miljoner
kronor i samband med att Vetenskapsrådet storsatsar på
registerforskning.

Registerforskning
– hur kul är det?
– Det är ett jättespännande område som går ut på att
utnyttja det alldeles unika databasmaterial som vi har
i de nordiska länderna. Vi har en mängd olika register
och genom att samköra dem kan vi dra värdefulla slutsatser. Vi har också möjlighet att nyttja biobanker med
blodprov vilket kan ge ytterligare information om det
vi undersöker.

empelvis bristen på idrottshallar någon betydelse för
hur många som lider av fetma?
– I ett annat projekt ska ekonomhistorikern Kirk
Scott undersöka hur invandrarbarns hälsa påverkas av
omgivning och födelseort.

Kan du ge något exempel?

– Ja, vi vill ju inte dra några felaktiga slutsatser. För
att vara på den säkra sidan har vi involverat Ulf Strömberg som är professor i matematisk statistik.

– I en av undersökningarna ska jag se om hormonrubbande miljögifter ligger bakom missbildningar i
urinröret och i testiklarna hos nyfödda pojkar. Min tes
är att missbildningarna ökar om mammor utsätts för
dessa gifter i samband med graviditeten. Nu ska jag se
om detta stämmer genom att samköra födelseregistret,
missbildningsregistret och slutenvårdsregistret med en
biobank som innehåller blodprover från gravida kvinnor.
Vilken annan registerforskning ska pengarna gå till?

– Joakim Dillner, som är medicinsk mikrobiolog, ska
undersöka om infektioner under graviditeten ökar risken för cancer under barnaåren.
– Tre projekt leds från Avdelningen för arbets- och
miljömedicin. Förutom mitt eget så ska Lars Rylander
se om barn till fäder som har haft cancer har fler missbildningar än andra barn. Jonas Björk ska undersöka
hur barns hälsa påverkas av området de lever i. Har ex40

Måste man vara en fena på matematik och statistik
för att vara registerforskare?

Vetenskapsrådet satsar 135 miljoner kronor på att lyfta fram en generation forskningsledare som kan utnyttja svenska registerdata. Hur blir man framtidens
registerforskare?

– För egen del har min väg hit varit ganska krokig. Jag
ville bli gympalärare, men kom inte in på utbildningen.
Så jag började jobba som mentalskötare, utbildade mig
till sjuksköterska och sedan till barnmorska. Jag hade precis omskolat mig till lärare när jag blev tillfrågad om jag
ville bli doktorand för ett projekt som skulle handla om
miljögifter och hur dessa kan påverka manlig fertilitet.
– Varför Vetenskapsrådet valde att satsa på just vårt
projekt vet jag inte. Men det är klart att det en stor fördel att tillhöra ett stort tvärvetenskapligt universitet när
det gäller den här typen av forskning.
text & foto : Ulrik a Oredsson
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