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Målning av J. W. Wallander:
”Ulla Winblad och Mollberg på
Djurgården” från 1859. Fredman och Movitz skymtar i
bakgrunden.

Osedlige Bellman
blev kultfigur
på pryda 1800-talet

I den nya boken får vi följa hur Carl Michael Bellman levde kvar i Stockholms
manliga sällskapsliv och hur kulten omkring honom uppstod under 1800-talets första hälft. Än idag hörs studenter
stämma upp i Fredmans sång nummer
21, med den kända inledningsfrasen ”Så
lunka vi så småningom” och nya generationer lär sig spela ”Fjäriln vingad syns
på Haga” på blockflöjt.
– På 1800-talet representerade Bellman det förbjudna, med sina skildringar av sex och rus. Det som inte kunde
realiseras öppet kunde man drömma
om med hjälp av Bellman. När hans
sånger arrangerades för manskör
sjöngs bara de första verserna,
men alla kände till de fräckaste som kom senare. På så sätt
skapades också en samhörighet
kring det förbjudna, säger Johan Stenström.
I ”Bellman levde på 1800-talet” beskriver Johan Stenström
hur Bellman decennierna efter sin död gick från att ha varit
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”Bellman levde på 1800-talet” är
titeln på en ny bok av litteratur
professorn Johan Stenström. För att
förstå hur spännande påståendet
är måste man förstås veta att den
store skalden dog redan 1795.

Johan Stenström har skrivit boken
”Bellman levde på 1800-talet”.
LUM nr 1 | 2010
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Bellmanska sällskapet anno 1824 avbildat av känd konstnär. Välbeställda borgare leker här Bellman och har klätt ut sig till personer ur Fredmanvärlden med 1700-talskläder och allt. Mustaschkvinnan är Ulla Winblad (Axel Arvid Raab, Bellmansångare och officer) som ledsagas av
Movitz (Pehr Westerstrand, chef för de kunglinga teatrarna).

t

”På 1800-talet representerade Bellman det
förbjudna, med sina skildringar av sex och rus.
Det som inte kunde realiseras öppet kunde man
drömma om med hjälp av Bellman.”
k ällarpoet till att bli den nationalskald
som vi känner honom som idag. Bellman
blev ett varumärke och det såldes till exempel punsch i hans namn.
Boken skildrar också de personer som

Bellman blev ett varumärke på 1800-talet.
Bland annat såldes punsch i hans namn.

4

var viktiga för spridningen av Bellmankulten. Det handlar bland annat om poeter som P. D. A. Atterbom, Carl Fredrik Dahlgren, Erik Johan Stagnelius och
Carl Snoilsky. Bellmans betydelse i teaterhistorien presenteras också. Johan
Stenström har dessutom hittat flera tidigare okända målningar med Bellmanmotiv, bland annat av J. W. Wallander.
– Jag trodde att jag skulle skriva en
bok på kanske 250 sidor, men den blev på
500 sidor, säger Johan Stenström.
Det brukar hävdas att Bellman var
bortglömd de första 20–30 åren efter

sin död, men den nya boken visar att så
alls inte var fallet. Fredmans sånger och
epistlar levde kvar i skillingtryck och inte
minst inom orden Par Bricole, som Bellman själv var med i från starten.
är det officiella minnets
första storhetstid tror Johan Stenström
också är en viktig bidragande faktor till
Bellmankulten. Då tillkom offentliga
museer, bibliotek och arkiv. Även friluftsmuseet Skansen grundades. Bellmans
namn kom att knytas till alla dessa minneskulturella yttringar. Under 1800-talet
blev det även vanligt med monument och
statyer i det offentliga rummet. År 1829
blev Bellman den första personen utan
kunglig eller religiös anknytning att få ett
monument rest efter sig, i och med att han
fick en minnessten på Djurgården. Sedan
dess firas Bellmandagen den 26 juli.
– Under 1800-talet gick Bellman från
att ha varit folklig till att få även en akademisk förankring, vilket också var viktigt för minneskulturen, säger Johan
Stenström.
Att 1800-talet
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Ur innehållet
6 Ny metod att spåra malaria
En miljon afrikanska barn dör varje år av malaria. Hittills har det varit
komplicerat och tidskrävande att ställa en tidig diagnos. En grupp
fysiker i Lund har i samarbete med afrikanska kolleger nu hittat ett
billigt sätt att få syn på malariaparasiten, baserat på multispektral
ljusmikroskopi.
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sammanlagd arbetsinsats på ca en vecka hade han löst problemet,
och företaget uppskattar att justeringen kan spara uppemot 200
miljoner kronor åt dem.
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Professor Sune Svanberg och examensarbetarna
Jens Ålebring, Aboma Merdasa samt doktoranden Mikkel Brydegaard visar instrumentet som
de utvecklat. foto : linda viberg

Deltagare på workshopen i Ghana bygger sitt eget
instrument.

Mikkel Brydegaard på workshopen i Ghana under en presentation av instrumentet som
bland annat kan användas för malariadetektion.

Fysiker delar med sig av
ny metod att spåra malaria
Forskning. Det är bättre att vi låter
tredje världen ta del av den modernaste tekniken istället för att vi
skänker omodern apparatur till deras forskning.
Det tycker Sune Svanberg,
professor i atomfysik vid LTH, som
med sin forskargrupp arbetar med
en metod för att tidigt och säkert
detektera malaria.

Varje år smittas en kvarts miljard människor av malaria. En miljon barn dör
varje år i sjukdomen bara i Afrika. Den
metod som atomfysikerna i Lund arbetar
med är baserad på avbildning med hjälp
av multispektral ljusmikroskopi. Metoden är både billig och modern, intygar
forskarna.
– Spektroskopisk avbildning tillhör
grundläggande forskning och är samti6

digt högst relevant för många problem i
u-länderna. Det är en bra kombination,
säger Sune Svanberg, och tillägger att endast en mycket ringa del av den forskning som bedrivs idag har direkt u-landsrelevans.
Mikkel Brydegaard, en av Sune Svanbergs doktorander, tror att sådana här
projekt kan locka en del nya studenter
att läsa fysik.
– Det här visar att även fysiker kan
göra något för att hjälpa tredje världen,
säger han.
utgår från ett vanligt mikroskop, lysdiodrar och en digitalkamera. Genom att belysa provet och
mäta hur ljuset absorberas, reflekteras
och sprids vid olika våglängder skapas
ett specifikt avtryck för provet som kan
registreras med avancerad bildbehand-

ling. På så vis blir malariaparasiten tydlig.
Malariaparasiten förekommer i fyra
olika varianter och genomgår flera olika stadier, vilket gör sjukdomen svår att
diagnostisera. Nuvarande metoder utgår
från avancerade blodanalyser som i vissa fall ger svar först efter två dygn. Och
då kan det ändå krävas kompletterande
DNA-analyser för att ta reda vilken variant av malaria det handlar om. Detta
kan vara viktigt att veta, eftersom vissa
varianter av parasiten är resistenta mot
läkemedel.

Den nya metoden

Forskningen för bättre metoder

för detektion av malaria bedrivs i nära
samarbete med afrikanska fysiker samt
forskare vid det parasitologiska institutet i Yamoussoukro, Elfenbenskusten. I månadsskiftet oktober-november
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används såväl synligt ljus, som ljus
i det infraröda och det ultravioletta
spektret. I kombination med digital
databehandling utökas det mänskliga ögats urskillningsförmåga kraftigt. Det tänkbara användningsområdet är mycket stort.
– Jag kan tänka mig att den här
metoden skulle kunna utvecklas för
automatiserad diagnos av många
sjukdomar. Tekniken kan till exempel utvecklas för cancerdiagnostik,
säger Sune Svanberg.
Och forskarna i Lund tror dessutom att patologiexperterna, som i dag
måste lita på sin stora erfarenhet, kan
få stor hjälp av tekniken, vilket också
underlättar för personer som är under upplärning.
Förutom i medicinska syften kan

tekniken med multispektral avbildning även användas för att analysera
satellitbilder, så att till exempel fördelning av olika grödor, omfattning
av skogsavverkning och ökenutbredning kan bestämmas. Även i dessa
fall handlar det om att känna igen
mönster. Storleken på objekten är
mindre väsentlig.
Forskningsprojektet med malaria
tillämpning finansieras av International Science Programme i Uppsala.
Linda Viberg
LUM nr 1 | 2010

organisation. För ett år sedan sjösatte Naturvetenskapliga fakulteten en ny ledningsgrupp med större
prefektinflytande. När dekan Torbjörn von Schantz blickar tillbaka
på det gångna året konstaterar han
nöjt att strukturen på den nya ledningsgruppen har varit en lyckad
satsning.

Torbjörn von Schantz menar att verksamheten på institutionerna kommer
närmare fakultetens ledning tack vare
stora presidiet, som den nya ledningsgruppen heter. Åtta prefekter från fakultetens största institutioner har under
2009 ingått i den nya ledningsgruppen.
Dessförinnan var antalet prefekter fär-

re och antalet prodekaner fler. Från vissa
håll har kritik höjts kring att detta innebär en negativ maktförskjutning. Men
Torbjörn von Schantz ser främst fördelar
med den nya ledningsstrukturen.
– Den ökade delaktigheten för prefekterna innebär större möjligheter för
dem att direkt påverka
policyfrågor och beslut
som berör hela fakulteten och inte enbart den
egna institutionen, säger han.
Stefan Kröll från
Fysiska
institutio- Stefan Kröll.

nen och Olov Sterner
från Kemiska institutionen är två av prefekterna som ingår i
stora presidiet. Stefan
Kröll anser att fakultetens strategiska arbete får bättre genom- Olov Sterner.
slag i verksamheten
tack vare den nya ledningsstrukturen.
Kvaliteten i fakultetsledningens beslut
stärks genom den tätare dialogen med
prefekterna, menar han. Olov Sterner
håller med. Sterner menar att den nya
ledningsstrukturen ökar möjligheten
att fatta kloka strategiska beslut om fakultetens verksamhet.
Men vilka är då riskerna eller nackdelarna?
– Risken är att någon del av verksamheten inte representeras på ett korrekt sätt
av en prefekt från en
stor institution, säger
Olov Sterner.
– En risk är att det
inte tas tillräcklig hänsyn till de små institu- Wilhelm Granéli.
tionernas behov, säger
Stefan Kröll.
Wilhelm Granéli och Leif Lönnblad
är ytterligare två personer som har ingått
i stora presidiet under det gångna året.

Så styrs Naturvetenskapliga fakulteten

Lilla och stora presidiet är de två arbetsorgan som finns under fakultetens styrelse. De sammanträder varje respektive varannan vecka. Lilla presidiet består av en
kärntrupp av dekan, två prodekaner samt två representanter för studenter och
doktorander. I stora presidiet ingår, utöver lilla presidiets deltagare, även ett större antal prefekter. Under 2009 var antalet prefekter åtta, men från och med den 1
januari 2010 är antalet prefekter sex till följd av de institutionssammanslagningar
som gjorts vid årsskiftet inom fakulteten.
7
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I multispektral ljusmikroskopi

Ny ledningsgrupp
ger prefekter
mer inflytande

t

hölls en workshop i Ghana. Deltagare från Elfenbenskusten, Ghana,
Mali, Senegal, Kenya och Sri Lanka fick bygga sin egen utrustning för
bland annat malariadetektion. Från
LTH fanns Mikkel Brydegaard, examensarbetaren Aboma Merdasa
och Sune Svanberg på plats för att
hjälpa till. Arbetet kommer att följas upp under våren 2010. Examensarbetaren Jens Ålebring har engagerats för detta.
– Fördelen är att användarna vet
från grunden hur apparaten fungerar och hur den kan repareras, eftersom de själva byggt den, säger Sune
Svanberg.

t

Wilhelm Granéli har varit prefekt för
Ekologiska institutionen (som sedan
den 1 januari 2010 ingår i den nya
storinstitutionen för biologi). Granéli har under sin tid i stora presidiet satt värde på erfarenhetsutbytet
mellan prefekterna och känslan av att
de deltagande prefekterna har arbetat tillsammans istället för att bevaka sina egna intressen. Samtidigt kan
denna ökade vikänsla i ledningsgruppen faktiskt
innebära att prefekterna uppfattas
som om de tillhör
fakultetsledningen istället för den
Leif Lönnblad.
egna institutionen,
påpekar han. Leif
Lönnblad håller med.
– En stor risk är att prefekten av
andra på institutionen ses som någon
som representerar fakulteten gentemot institutionen, snarare än tvärtom. Innan var prefektens roll mycket tydligare – de förde institutionens
talan, säger Leif Lönnblad.
För egen del har Leif Lönnblad
dock inte upplevt detta som något problem. Han har i stora presidiet nämligen fungerat som ställföreträdande prefekt för astronomi,
teoretisk fysik och medicinsk strålningsfysik medan dessa tre olika ämnesområden samtidigt har haft sina
egna respektive prefekter kvar inom
sina institutioner. Till följd av ett
antal institutionssammanslagningar inom Naturvetenskapliga fakulteten är han dock sedan den 1 januari 2010 ordinarie prefekt för den nya
institutionen för astronomi och teoretisk fysik.
– Reformen innebär större institutioner, så även om avståndet mellan
fakultetsledningen och institutionsledningarna har minskat så ökar avståndet mellan institutionsledningarna och verksamheten, påpekar Leif
Lönnblad.
Lena Björk Blixt
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LUs nya innovationssystem:

Mer än bolag
och patent
Innovation. – Vårt nya innovations-

system går ut på så mycket mer än
att ta patent och bilda bolag. Alla
fakulteter bjuds in för att föra ut
sin kunskap i samhället – styrkan är
bredden!
Det säger Carl Borrebaeck som är
ordförande i styrelsen för Lunds universitets innovationssystem, LUIS.

Ännu ett namn och en ny förkortning
suckar kanske de som följt innovationsverksamheten under åren som gått. Och
det har Carl Borrebaeck viss förståelse för
– han har själv följt den under 15 år.
– Tillkomsten av innovationssystemet
var tidigare lite ad hoc och sen har det
vuxit fritt och lite vilt kanske och utan
en övergripande vision, säger han
Men nu finns både eftertanken, organisationen och visionen.
Själv har Carl Borrebaeck många
strängar på sin lyra, som forskare, företagare, vicerektor och nu ordförande för en
styrelse vars bredd ska borga för mångfalden bland innovationerna. I den finns
en bankman, en samhällsvetare, en medicinare, en rektor, en entreprenör och en
student.
är överskådlig med
LUIS som övergripande paraply, Innovationskontor Syd, IKS, snett under till
vänster – och de två huvudbolagen rakt
under LUIS: LU Innovation som står för
”mjukvaran” som exempelvis affärs- och
patentrådgivning, och LU Development
för ”hårdvaran” som bland annat bolagsbildning och licensiering. Vid sidan om
finns LU Bioscience, ett delägt investment- och riskkapitalbolag.
Operativ chef för LUIS är innovationsdirektör Mats Lindoff som tillsamOrganisationen

Carl Borrebaeck vill bland annat ”hyra ut”
forskare till företag inom ramen för det nya
innovationssystemet. foto : kennet ruona

mans med styrelsen ska se till att samtliga
inom organisationen, cirka 35 personer,
går åt samma håll.
– Det gäller att man pratar ihop sig
och har samma målsättning. Det är också viktigt att se sina två olika roller och
erkänna dem. Vi ska både vara stödjande
för forskarna och mer operativa inför finansiärerna, säger Mats Lindoff.
Carl Borrebaeck menar att det är vik-

tigt med mätbara mål som till exempel
ett visst antal uppdrag per år och att kunna bli självfinansierande inom några år.
– Vid nyrekryteringar till innovationssystemet är det också bra att satsa
på personer som själva gjort resan från
idé till produkt, som Mats Lindoff gjort.
Vid byggandet av det nya innovationssystemet har man tittat på hur andra framgångsrika universitet har gjort,
bland andra University of Oxford, och
lånat deras modell ”experts for hire”.
Den innebär att man hyr ut forskare
inom skilda discipliner till företag, or-
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Styrelse

LUIS – Lunds universitets innovationssystem
Innovationskontor Syd, IKS

LU Innovation

ganisationer eller myndigheter.
– Det kan gälla ett språkprojekt i
Sydamerika, utredningsuppdrag för regeringen – ja, vad som helst, säger Carl
Borrebaeck.
Men varför ska forskarna engagera sig
i detta – har de inte nog med sin forskning och undervisning?

– Det är helt frivilligt och ska kännas
intressant och roligt. Och jag har svårt
att tro att det finns forskare som inte är
ett dugg intresserade av att se sin forskning komma till någon form av nytta.
Carl Borrebaeck har själv jobbat mellan näringslivet och akademien i 20 år
och känt sig tacksam många gånger över

LU Development AB

LU Bioscience

att få se att det han gjort har kunnat lösa
problem utanför universitetet.
– Jag har i och för sig hört argument
som ”jag är inte intresserad av pengar”
– men de pengar som kan komma ut av
detta kan ju fungera som bidrag till den
egna forskningen vilket de flesta ser som
positivt.
Sedan finns det forskare, menar Carl

Borrebaeck, som klarar innovationsutvecklingen själva – men de är i minoritet.
Det är oftast krångligt och tar lång tid för
forskningsresultat att nå ut i samhället.
– Men den tiden kan vi snabba upp!
Tillsammans med rektor Per Eriksson, som också sitter med i styrelsen

Carl Borrebaeck är ordförande
i LUIS styrelse. Vice ordförande
är Lars Ljungälv från Swedbank.
Övriga styrelsemedlemmar är:
Per Eriksson, rektor för LU; Yvonne Mårtensson, Cellavision AB;
Karin Salomonsson, prefekt på
Humanistiska fakulteten; Christer Fåhraeus, Anoto AB; Tadeusz
Wieloch, professor vid Medicinska fakulteten; samt en studentrepresentant. VD för LUIS är
Mats Lindoff.

för LUIS, har Carl Borrebaeck varit ute
bland fakulteterna och berättat om det
nya innovationssystemet.
– Såväl humanister som samhällsvetare är mycket intresserade – och detta
är något även för de konstnärliga områdena, säger Per Eriksson.
Just nu pågår rekrytering av några nyckeltjänster och än så länge sitter
innovationsfolket på Gamla Kirurgen. I
framtiden hoppas man på en samlokalisering med till exempel Innovationsbron
och Venture Lab.
– Vi vill väldigt gärna ha med oss studenterna, säger Carl Borrebaeck.
Maria Lindh

Ny metod mäter innovationsförmåga
veta hur innovativa vi är eftersom
det oftast tar flera år innan det visar sig om en produkt är framgångsrik eller inte. På LTH har en
modell för att mäta och förbättra
det svårfångade fenomenet innovationsförmåga tagits fram. Modellen kallas MINT, mätinspiration för
innovativa team.

– Tanken är att det innovativa teamet
självt ska formulera målen med en förbättrad innovationsförmåga. Vi kal�lar det inspiration till mätningar, efterLUM nr 1 | 2010

som det fina är att man, när man satt
upp målen och valt ut relevanta faktorer,
kan konstruera egna sätt att mäta innovationsförmågan, säger Björn Regnell,
professor i programvarusystem vid LTH,
som är en av dem som utvecklat metoden.
Han beskriver modellen som en kompass: Var är vi? Var vill vi vara? Hur kommer vi dit?
såg Björn
Regnell själv behovet av ett sätt att mäta
innovationsförmågan för att styra utvecklingen i rätt riktning. Mjukvaran ger
även traditionella produkter ett mervärSom mjukvaruforskare

Björn Regnell. foto : linda viberg

de som skapar konkurrenskraft. Innovationsförmågan i mjukvaruutvecklingen blir därför avgörande för produktens
framgång.

t

innovation. Det är inte lätt att
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Forskare i näringslivet

Enkel reglerteknisk insats
sparar uppemot 200 miljoner
samverkan. – Hejsan Tore. Går det
att anlita dig i några dagar för att få
hjälp med ett bekymmer?
Så skrev Magnus Hedborg från
Sandvik Process Systems till Tore
Hägglund i ett mail i augusti 2008.
Han hade gått en kort LTH-kurs i
reglerteknik för professor Hägglund och trodde att denne kunde
förstå sig på problemet.
Ett halvår senare hade Tore
Hägglund löst ”bekymret” – och åtminstone teoretiskt sparat in 200
miljoner kronor om året åt Sandvik!

t

Problemet som Magnus Hedborg och
hans avdelning kämpade med var ett intrimningsmoment som tog alldeles för
lång tid, uppemot fyra timmar. Momentet består av att svetsa ihop stora stålband
som rullas mellan två trummor där de sedan skärs till och slipas.
Innan skärningen med stickstål måste

– MINT handlar om att mäta och förbättra innovationsförmågan hos ett innovativt team, som kan vara en särskild
innovationsgrupp på ett företag eller en
forskargrupp. Det handlar alltså inte om
kreativiteten hos enskilda individer eller ett lands innovationssystem, förklarar
han.
mellan in
novation å ena sidan och idéer och uppfinningar å andra. Innovation förverkligar idéerna och kommer av den praktiska
och affärsmässiga nyttan av uppfinningarna.
Han menar att det är viktigt att mätningarna inte bara handlar om kall statistik, som till exempel antalet patentHan betonar skillnaden

10

Peter Sjöberg vid
den maskin som
styr plåtslingan,
som anas utan
för glasdörren
och på en av
skärmarna. foto :
jörgen svendsen

banden ligga alldeles stilla i sidled så inte
plåten blir sned eller ojämn. För det hade
man ett 20 år gammalt styrprogram. Det
krävdes i genomsnitt 27 varv för plåten
innan den låg rätt – och det kritiska momentet kunde ta fyra timmar. Företaget
hoppades att en duktig reglertekniker
kunde öka produktionen med 25 procent

genom att halvera inkörningstiderna.
– Idag är inkörningstiderna nere i tjugo
minuter eller mindre, berättar Tore Hägglund. Det räcker med sju till åtta varv.
För att lösa problemet reste han upp
till Sandviken och tittade på processen
och beställde mätdata av företaget. Dessa
studerades och en ny reglering (styrning)

ansökningar. Risken är nämligen att
sådana mått inte säger särskilt mycket
om hur väl det innovativa teamet kommer att lyckas i verkligheten. Det måste
också finnas med parametrar som riskbenägenhet och subjektiva bedömningar:
– Det är viktigt att mätsystemet är situationsanpassat och att det stödjer interna förbättringsansträngningar. Det
ska inte komma som en pådyvlad pålaga utifrån.

tar att Region Skåne har testat MINT i
innovationsprocessen för såväl nya medicintekniska lösningar som utveckling av
vårdprocessen. Andra företag som testat
modellen är till exempel Volvo Aero och
S:t Jude Medical. För närvarande testas
MINT i ett tiotal företag i livsmedelsbranschen. Det försöket kommer att utvärderas under våren.
– Det är spännande. Innovation i
livsmedelsbranschen kan handla om allt
från hur man undviker onödiga tillsatser till hur man förbättrar kundkontakterna, säger Björn Regnell. Och han menar att MINT mycket väl kan användas
inom universitetet:
– Forskargrupper är ju innovativa
team. I universitetets tredje uppgift lig-

MINT, som kan ses som ett kvalitetssäkringssäkringssystem för innovativa
team, har utarbetats under det senaste året i samarbete med Sony Ericsson
och Region Skåne. Björn Regnell berät-
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konstruerades.
Det man kan styra är vinkeln och
kraften i den ena
trumman.
– Arbetet var
inte så avancerat
när jag väl förstått problemet.
Det gick bra att
justera inom det
Tore Hägglund.
befintliga dataprogrammet, säger Hägglund, som kanske totalt la en vecka av sin arbetstid på
uppgiften under en termins tid.
fungerade dock
först efter en justering av ett litet fel i
grundprogrammet.
– Eftersom företaget har beräknat
besparingen vid full produktion (vilket
man inte har nu i lågkonjunkturen) till
200 miljoner så var det ju synd att jag
inte begärde en procentsats på resultatet,
skrattar Tore Hägglund.
Han är övertygad om att liknande problem är ganska vanliga i industrin, men
att man inte är medveten om att det finns
en lösning genom reglerteknik. Reglerteknik, som är ett ganska teoretiskt och
matematiskt ämne, blir intressantare för
studenterna när de hör om sådana här
Den nya styrningen

t

ger ju också att vi ska vara innovativa.
Och MINT är redan testat i en offentlig
verksamhet, Region Skåne.
Björn Regnell ser gärna att MINT

tillämpningar. De tas därför upp i föreläsningar och läroböcker.
– Dessutom känns det givetvis kul när
ens kunskaper kommer till nytta, konstaterar Tore Hägglund
– Företagen har ingen uppenbar konkurrens när det gäller sina egna processer – som exempelvis bilmärken har när
det gäller bensinförbrukningen. Man filar i så fall mest på slutet av processerna.
Men där finns säkert stora effektivitetsvinter att göra.
är i sin forskning särskilt intresserad av att lösa processindustrins styrningsproblem. Det blir därför
mycket samarbeten med pappers- och
kemiindustrin. Han forskar bland annat
om hur man ställer in regulatorer och detekterar fel i processer.
– Akademins kontakter med industrin sker mest på en hög nivå inom företagen. Men de som kan produktionen
i detalj är främst operatörerna som står
vid sina maskiner hela dagarna. Därför
kan det vara mest givande för en forskare att prata med dem, menar Hägglund.
På Sandvik är Peter Sjöberg en sådan
operatör som nu kan intyga att han trots
sin första skepsis nu upplever stora tidsvinster i arbetet.
Tore Hägglund

MATS NYGREN

utvecklas till en konsultverksamhet. Då
kan man ju säga att projektet varit in
novativt i sig!
Linda Viberg

MINT

MINT utgår från det innovativa teamet, som gemensamt sätter upp målen med
en förbättrad innovationsförmåga. Därefter väljs relevanta mätningar ut. Det
handlar om tre nivåer. En övergripande nivå som beskriver olika mätområden för
innovationsarbetet. Det handlar om hur idéer uppstår och tas om hand, hur man
väljer ut vilka projekt som är värda att satsa på, hur projekten genomförs och hur
innovationerna skapar nytta. I nästa nivå väljs viktiga faktorer inom varje mätområde ut. Därefter kan relevanta mätningar planeras, anpassade till den aktuella
verksamheten. MINT har utvecklats med stöd av Vinnova och PIEp, Produkt Innovation Engineering Program, ett nationellt program som syftar till att stärka förmågan till innovativ produkt- och affärsutveckling.
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LU deltar i
vaccinprojekt
medicin. Lunds universitet är med i

ett projekt för att etablera ett vaccincenter i Öresundsregionen. Centret ska
snabbt och effektivt kunna utveckla
nya vacciner mot världens mest utbredda infektionssjukdomar som influensa,
tuberkulos och streptokocker. Finansiär
är Det Strategiska Forskningsrådet i
Danmark som beviljat 36 miljoner kronor som går till Statens Serum Institut
som gör satsningen tillsammans med,
förutom Lunds universitet, Köpenhamns universitet och forskningscentret Borstel i Tyskland.

Crafoordpengar till
DNA-laboratorium
Donation. Den nya storinstitutionen

i biologi vid Lunds universitet får 6,7
miljoner kronor av Crafoordstiftelsen.
Pengarna går till utrustning som ska
hjälpa forskarna i arbetet med att kartlägga arvsmassan hos olika organismer.  

LU nummer 108
i Shanghai-ranking
Ranking. Lunds universitet hamnar
på 108e plats i den kända rankinglista över världens universitet som görs av
Jiao Tong-universitetet i Shanghai. Listan toppas av amerikanska Harvard och
Stanford, medan brittiska Cambridge
ligger högst i Europa och Köpenhamns
universitet högst i Norden. KI, Uppsala
och Stockholms universitet hamnar på
platserna 50, 76 och 88.

Rekord igen för
LTHs kemijulkalender
Julhit. LTHs kemijulkalender har eta-

blerat sig som en riktigt jultradition.
2009 var det tredje året som kemijulkalendern förgyllde december för
10.000-tals tittare. Och 2009 års kalender slog alla tidigare tittarrekord –
över 213.000 gånger har någon av filmerna som döljer sig bakom de 25
luckorna visats!
11
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Det ligger ansenliga mängder pappersarbete bakom samarbetet inom de strategiska forskningsområdena. Här Peter Nilsson och Maria Albin som forskar inom området epihälsa.

Strategiska
anslag

LU fick anslag till nio strategiska områden vid en stor utdelning i somras från Vetenskapsrådet, Vinnova, FAS,
Formas och Energimyndigheten. Om den planerade utvärderingen om fem år går bra
får alla områden behålla de
årliga anslagen även i fortsättningen.
Detta är vad de nio strategiska forskningsområdena
handlar om:
• Mellanöstern
• Biologisk mångfald,
ekosystem och klimat
• Klimatmodeller
• Cancermarkörer
• Stamceller och diabetes,
stroke och blodsjukdomar
• Parkinsons sjukdom
• Diabetes
• Epidemiologi
• Nanoteknologi
12

första stegen
mot excellens
Just nu pågår ett intensivt planerande och diskuterande inom de
forskargrupper som fått del av de nio strategiska anslagen som
gått till Lunds universitet. Hur pengarna ska fördelas mellan projekten, strategiområdena, fakultets- och universitetsledning är,
precis som forskningsupplägget, en stor fråga. Men även samarbetsformerna med på sina håll helt nya partners, kräver nytänkande. Nanoprofessorn Lars Samuelson har 150 personer att hålla reda på i sitt program. Och alla inblandade ska få vara med och
bestämma, tycker naturvetarna.
För Mellanöstern-gruppen har många nya dörrar öppnat sig,
bland annat till Yale University. Inom medicin, dit fyra anslag
gick, startade året med tuffa förhandlingar om vem som skulle
bestämma om vilka pengar – i några av grupperna. Epidemiologerna inleder med att undersöka varandras kompetenser i Lund,
Uppsala och Malmö.
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Epihälsa

gällde ansökans innehåll. Den skulle handla om
både grundforskning, klinisk forskning
och infrastruktur, ansåg man – men
också något mer som Lund och Uppsala
kunde vara ensamma om. Eftersom KI
startat projektet LifeGene, en biobank
med material från personer under 45 år,
fanns här en nisch över.
– Medelålders och äldre, som mycket
oftare drabbas av sjukdomar, finns inte
med i KIs projekt. Därför beslöt vi oss för
Nästa strategiska beslut

Epidemiologi

är läran om sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp. Epidemiologer försöker bl.a. svara på frågor om vilka det
är som drabbas av en viss sjukdom –
män eller kvinnor, unga eller gamla?
Tillhör patienterna någon viss yrkeskategori eller socialgrupp, eller bor de i
vissa geografiska områden? Är sjukdomen vanligare eller ovanligare än tidigare? Epidemiologiska studier är oftast
stora och arbetskrävande, eftersom
det behövs ett brett underlag och ofta
mångåriga studier för att få hållbara
svar på dessa frågor.

att satsa på en kompletterande biobank
med uppgifter om äldre människor, förklarar Peter Nilsson.
Epihealth-Elderly, som är dess preliminära namn, ska samla in uppgifter
om uppemot 300.000 personer. Huvudansvariga blir LU-professorn Sölve Elmståhl, som redan har hand om den stora

t

Medan några av de andra LU-anslagen
gått till områden som redan har erkänt
starka forskningsmiljöer, som t.ex. diabetes och stamceller, så har epidemiologi
hittills inte setts som något av universitetets främsta trumfkort. Här har visserligen funnits både framstående forskare
och värdefulla databaser, men inget organiserat samarbete.
När regeringens utlysning kom blev
det därför bråttom att samla krafterna.

Och lika väl som anslagen gällde strategiska forskningsområden, så gällde det
för ansökarna att tänka strategiskt.
– Vi visste att vi nog inte hade tillräckligt underlag på egen hand. Därför
gjorde vi först en trevare hos Umeå universitet. Men de var inte intresserade eftersom de ville göra en egen ansökan, säger Peter Nilsson.
– Vi tog då i stället kontakt med Uppsala, som tyckte det var en utmärkt idé
att kombinera våra styrkor.

Några tydliga beslut om riktlinjer för
fördelningen fanns inte heller från Lunds
universitets- och fakultetsledning i somras då anslagen tillkännagavs. I oktober
tillsattes emellertid tillfälliga styrelser
för varje strategiskt forskningsområde,
och den 18 december beslöt universitetsstyrelsen att hälften av anslaget ska fördelas direkt till programmen via styrelserna. Den andra hälften ska fördelas till
respektive strategiskt forskningsområde i
samråd med fakultets- och universitetsledning med målet att säkerställa utveck-

t

– Vi lusläste utlysningstexten,
dammsög våra resurser och analyserade våra styrkor och svagheter.
Vi visste att det inte skulle bli mer
än två anslag till vårt område, och
att KI skulle få det ena. Då måste vi
lyckas att bli minst tvåa!
Det säger Peter Nilsson, professor i kardiovaskulär forskning och
koordinator för programmet Epihälsa (Epihealth), som handlar om
epidemiologi: frågor om hälsa och
sjukdom i befolkningen.

t

Uppstickare startar biobank ihop med Uppsala

Medicinförhandlingarna

Vem vet bäst?
Vem ska bestämma över hur pengarna ska satsas för att uppnå världsledning inom de strategiska forskningsområdena?
Det var frågan som utlöste konflikten mellan några av de medicinska koordinatorerna och Medicinska fakultetens dekanus Bo Ahrén
och rektor Per Eriksson.
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Regeringen tillsammans med finansiärerna lämnar ansvaret för hur man ska
uppnå världsledning inom sina respektive
områden till varje universitet. Några riktlinjer som fastslår anslagens fördelning
mellan central-, fakultets- och forskar
nivå finns alltså inte. Men av forskningsoch innovationspropositionen som föregick utdelningen, framgår att detta är en
ny form av anslag som ställer krav på universiteten att ta ett långsiktigt ansvar för
att säkerställa uppbyggnad och utveckling av de strategiska områdena.
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Maria Albin är
tillsammans med
Peter Nilsson är
ansvarig för Epihälsas lokala anslag.

skånska äldrestudien GÅS (Gott åldrande i Skåne), och Uppsalaprofessorn Lars
Lind. Tanken är att biobanken ska innehålla uppgifter om hälsa, livsstil, sjukdomshistoria och familjehistoria samt
blodprov och andra medicinska data.
hoppas
man dels kunna haka på redan pågående studier, dels få andra forskningspengar. Epihälsas anslag är inte tänkta till ren
forskning, utan snarare som smörjmedel
som ska underlätta framtida forskningssamarbeten på bred front.
– Hälsoekonomer, partikelforskare,
yrkesmedicinare och demografer har ju
alla beröring med frågor om sjukdom
och hälsa i befolkningen. Epihälsa har
inga direkta forskningspengar att erbjuda, men däremot ett samarbete som kan
ge en extra krydda till andra anslagsan-

sökningar, tror Peter Nilsson.
Epihälsa kommer att få 6 miljoner
kronor per år de första två åren, varav 40
procent går till Uppsala. Av LU-delen ska
hälften gå direkt till forskarna medan den
andra kan disponeras av rektor och dekanus för strategiska satsningar inom forskningsområdet. Den fördelningen som har
väckt kritik hos andra medicinska grupper har Epihälsa-gruppen accepterat.
– Vi hoppas att denna andra andel ska
gå bl.a. till en ny tjänst som professor i
medicinsk biostatistik. Det skulle vara
till stor nytta för vårt område, säger Peter Nilsson.
Förutom de statliga medlen har Epihälsa också fått en halv miljon kronor i
tre år av Medicinska fakulteten. Detta lokala extraanslag är till bl.a. för att överbrygga glappet mellan Malmö och Lund,
som främst beror på bristande kontakter.

lingen mot världsledning på lång sikt.
De tre medicinska koordinatorerna
reagerade negativt mot den fördelningen och det gick så långt att en av koordinatorerna ville lämna sitt uppdrag med
motiveringen att förutsättningarna för att
uppnå världsledning nu försämrats. Koordinatorerna menade att man tidigare sagt att rektors- och fakultetsdelen av
anslagen också skulle gå till forskningsprogrammen, men att man nu istället talade om forskningsområdet.
Medicinska fakultetens Bo Ahrén
menade att det rör sig om en ideologisk
konflikt mellan universitetet kontra en-

skilda forskare. Ska ett universitet gemensamt driva utvecklingen mot strategiska
mål eller fungera som ett forskarhotell
där enskilda forskargrupper arbetar mot
sina respektive mål under universitetets
namn? Rektor Per Eriksson ansåg att man
inte varit tillräckligt tydlig från början
när det gällde fördelningen.
I de fall då det strategiska forskningsområdet ligger utanför en fakultet, som
t.ex. Mellanösternforskningen, blir det
färre åsikter om hur pengarna ska satsas
att ta hänsyn till. I andra fall kan det finnas forskning inom området som inte ingår i programmet som ansökningen base-

t

För att bygga upp biobanken
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– Epihälsas deltagare i Lund och Malmö har olika kompetenser, så det finns
ingen konkurrens oss emellan. Däremot
känner vi för lite till varandra, säger arbets- och miljömedicinaren i Lund, Maria Albin, som tillsammans med Peter
Nilsson är ansvarig för Epihälsas lokala anslag.
Trots all information på

internet behövs de personliga kontakterna fortfarande, menar hon.
– På kurser, seminarier och möten
kan man träffa personer som intresserar
sig för samma frågor som man själv, fast
ur andra aspekter. Det kan leda till nya,
fruktbara samarbeten.
Även delar av det statliga anslaget ska
gå till möten och forskarkurser. Man
ska också inventera alla forskningsprojekt på området och lägga ut katalogen på
Epihälsas hemsida (www.med.lu.se/epihealth). Där ska det gå att få tips om t.ex.
användbara biobanker och enkätfrågor.
– Ingen är intresserad av en ”datakyrkogård”. De människor som lämnat
ifrån sig enkätsvar och biologiska prover vill ju att deras material ska utnyttjas
på så många sätt som möjligt, framhåller Sölve Elmståhl.
text: INGEL A BJÖRCK
Foto : Gunnar menander

rades på. Inom forskningsområden som
dessutom kräver dyr utrustning kan det
också bli särskilda intressekonflikter. Ett
nytt laboratorium som exempelvis diabetesforskare men även andra forskare kan
använda sig av – ska det bekostas av strategipengarna eller inte?
Vid en rundringning så visar det sig
att landets universitet hanterar anslagen
olika. Och även inom Lunds universitet skiljer sig synen åt mellan fakulteterna (se följande artiklar). Dock är man på
de allra flesta håll överens om hur pengarna ska fördelas det första året – i år,
2010. Men vid LUMs pressläggning på-
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Epihälsa

Nanoteknologi

Forskningsprogrammet Epihälsa (EpiHealth) drivs av Lunds universitet och
Uppsala universitet i en arbets- och resursfördelning på ca 60–40. Programmet består av tre delar:
• att studera mekanismerna bakom
de stora folksjukdomarna, med fokus på kopplingen mellan miljö och
riskgener.
• att bygga upp infrastruktur för att
analysera de ofta mycket stora datamängderna i register och biobanker.
• att följa trender för hälsa och sjukdom och hjälpa sjukvården att använda den kunskap som finns samlad i olika register.
I arbetet ingår också att göra en stor
databas med information om och prover från uppåt 300 000 medelålders
och äldre personer från hela Sverige.
I styrgruppen för Epihälsa sitter koordinatorn Peter Nilsson samt Lars
Lind från Uppsala universitet och Sölve Elmståhl från LU. Bland andra medverkande LU-forskare är arbets- och
miljömedicinaren Maria Albin, diabetesforskaren Marju Orho-Melander,
primärvårdsforskaren Jan Sundquist,
cancerspecialisten Håkan Olsson och
reproduktionsforskaren Karin Källén.

gick fortfarande diskussioner om årets
anslag med några av forskargrupperna
inom Medicinska fakulteten. Och det
finns frågor inom flera av de strategiska
forskningsgrupperna inför kommande
år, 2011–2014, om hur stor procentandel av anslagen som ska beslutas från
centralt håll när anslagen ökat och är
fullt utbyggda om några år.
Maria Lindh
FOTNOT. Följ beslut och hantering av de
strategiska forskningsanslagen på www5.
lu.se/anstaelld/forskning-undervisning/
strategiska-forskningsmedel
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Nano-veteraner samordnar
150 medarbetare
– LTHs ledning stödjer till fullo våra
prioriteringar, och den centrala universitetsledningen har sedan länge
stått bakom Nanometerkonsortiets
sätt att driva strategiska satsningar, säger professor Lars Samuelson
med erfarenhet som ledare för flera
tvärvetenskapliga forskningscentra.

Han är ledare för Nanometerkonsortiet
och koordinator för det strategiska området nanovetenskap och nanoteknik som
är baserat på ansökningen The Nanometer Structure Consortium at Lund University, nmC@LU, som får 30 årliga miljoner kronor till bred nanoforskning, när
det år tre är helt utbyggt.
Ansökan och budgeten skrevs av de
tio huvudsökande, s.k. principal investigators, i dialog med universitets- och fakultetsledningarna, och skickades in med
rektor Per Eriksson som huvudsökande.
Av det första årets cirka 10,5 miljoner går 4,8 procent till universitetet för
bland annat ledarskapsutveckling. Resten av första årets medel får Nanometerkonsortiet förfoga över.
– I år är det okej med 4,8 procent, men
om ett par år när anslaget ökat så kraftigt, känns det knappast motiverat med
en lika stor avsättning till centrala satsningar, tycker Lars Samuelson, särskilt
som anslaget till Nanometerkonsortiet
kommer att generera cirka tio miljoner
per år i overhead-uttag.
Han hade ett par möten före jul med
universitetsledningen, men fördelningen
under de kommande åren är inte klar.
Däremot är konsortiets internt utarbetade plan med budgeten och huvuddragen för forskningen i stort sett färdig och
framlagd för universitetsledningen.
– Vi tror att rektor tycker att våra prio-

Lars Samuelsson. foto : mikael risedal

riteringar är välgrundade, även vad gäller
långsiktiga strategiska åtgärder. Vi hoppas kunna undvika osäkerhet om hur vi
även fortsättningsvis, efter första året,
kan prioritera inom det totala anslaget,
särskilt som vi i hård konkurrens kommer att utvärderas på den spetsforskning
vi åstadkommer inom konsortiet.
Forskarna inom Nanometerkonsortiet har formerat sig efter den struktur som
angavs i ansökan och har haft ett antal
möten under hösten. I februari ska de ha
ett två dagar långt internat för 150 deltagande forskare – inklusive doktorander
– där prioriteringar och satsningar för de
två första åren ska diskuteras.
Lars Samuelson pekar på att Nanometerkonsortiet har en annan historisk bakgrund än vissa av de övriga strategiska
områdena, med ett långvarigt tvärvetenskapligt samarbete mellan forskningsgrupper vid LTH och de naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna.
– Strategiska åtgärder i nära samarbete med ledningarna för fakulteter och
universitet är inget nytt för oss, säger Lars
Samuelson, och hoppas att förtroendefulla och konstruktiva samtal mellan
forskarna och ledningen ska lösa frustrationer och problem för samtliga strategiska områden.
MATS NYGREN

15

Mellanösternstudier

Mellanösternforskningen
expanderar snabbt och på alla fronter
Med de nya strategiska miljonerna
i ryggen öppnas många dörrar för
mellanösternforskarna. Lunds universitet framstår som en partner
att räkna med i en rad nya sammanhang.
– En spetsmiljö kräver att vi satsar brett. Vi rekryterar nu ett tiotal
forskare, men satsar också på infrastruktur, publiceringskanaler, nya
former av samarbeten och nätverk,
säger Leif Stenberg, koordinator för
den strategiska forskningsmiljön
”Mellanöstern i en samtida värld”.

t

Lunds universitet får 54 miljoner kronor i fem år för att lyfta Mellanösternforskningen till internationell toppnivå. Det är en hisnande summa för ett
forskningsområde som trots sin tvärvetenskapliga profil fortfarande har tyngdpunkten inom humaniora-teologi och
samhällsvetenskap. Ungefär sextio procent av anslagen fördelas också till fors-

kare från HT och S-områdena, medan
fyrtio procent går till forskare knutna
till LTH och Naturvetenskapliga fakulteten.
– Centrum för Mellanösternstudier
är basen, och tanken är att vi ska skapa
en gemensam miljö här som för samman
forskarna oavsett ämnestillhörighet, säger Leif Stenberg, som förutom koordinator också är centrumföreståndare.
fyra forskningsprojekt: ett
om islam och muslimsk kultur, ett om
vattenpolitik och konflikt- och säkerhetsfrågor, ett om migrationsfrågor och
ett med rubriken ”Mellanöstern i Sverige”. Projekten ska pågå två år med möjlighet till fortsättning ytterligare ett år.
Sedan ska nya projekt tillkomma.
– Det gäller att satsa rätt; om fem år
prövas om vi har lyckats, och fem år går
fort, säger Leif Stenberg.
Ett inflöde av studenter är viktigt för
miljön som helhet och i höst startar på
I år startar

Mellanöstern i en samtida värld

Forskningsområdet ”Mellanöstern i en samtida värld” leds av en ad hoc-ledningsgrupp bestående av Leif Stenberg, koordinator, Petter Pilesjö, biträdande
koordinator, samt Abdulhadi Khalaf och Lory Dance.
Fyra forskningsprojekt inleds i år. Seniora forskare i det första är Leif Stenberg och sociologen Mona Abaza, gästprofessor på CTR, i det andra Ronny
Berndtsson, från teknisk vattenresurslära på LTH och Karin Aggestam, statsvetenskap, i det tredje Abdulhadi Khalaf, sociologi, och GIS-forskaren Petter Pilesjö, Naturvetenskapliga fakulteten. Det fjärde projektet, Mellanöstern i Sverige,
leds av Lory Dance, sociolog och gästprofessor vid Mänskliga rättighetsstudier
och Centrum för Mellanösternstudier.
Dessutom anställs sex doktorander samt fyra externa forskare för en tid av
två år. Även två postdoktjänster utlyses under året.
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– Det gäller att satsa rätt; om fem år prövas
om vi har lyckats, och fem år går fort, säger
Leif Stenberg, koordinator för den strategiska forskningsmiljön ”Mellanöstern i en samtida värld”. foto : ulrika oredsson

Centrum för Mellanösternstudier en ny
masterutbildning. Fyra externa forskare som nyrekryteras ska undervisa på utbildningen och examensarbetena kopplas till de fyra forskningsprojekten.
– Generellt vill vi skapa sammanhang
och ge incitament till mer Mellanösternforskning. Vi kommer att gå in och stötta konferenser som ökar kunskapen om
Mellanöstern och även arrangera egna. I
våra nyhetsbrev uppmuntrar vi forskare
brett inom Lunds universitet att intressera sig för Mellanöstern och erbjuder oss
att delfinansiera projekt och deltagande
i konferenser.
För tillfället diskuteras t.ex. möjligheten att tillsammans med Yale University
och Gulf Research Center i Dubai an-
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Även de som inte har direkt

koppling till Mellanösternforskningen
kommer att märka att Lunds universitet bygger en spetsmiljö, lovar
Leif Stenberg.
– Förra årets offentliga seminarier
och ”brown bag lunches” lockar alltid mycket folk. Och seminarierna
fortsätter – i vår hoppas vi locka hit
den kände Mellanösternkorrespondenten Robert Fisk. Och 19–20 april
har vi en konferens om Syrien där i
stort sett samtliga av de främsta experterna på området deltar.
Eftersom miljön ”Mellanöstern i en

samtida värld” byggs upp inom det
fristående Centrum för Mellanösternstudier så finns ingen fakultetsledning med synpunkter på hur anslagen ska fördelas.
– Från rektorsämbetets och vicerektor Sven Strömqvists sida har man
också sagt att man överlåter på oss
att i samråd med dem bestämma hur
pengarna ska användas, säger Leif
Stenberg.
BRIT TA COLLBERG
LUM nr 1 | 2010

Biologisk mångfald

Viktigt att alla forskare
får vara med och bestämma
om programmens upplägg
I det strategiska forskningsprogrammet om biologisk mångfald
koncentrerar man sig just nu på
att låta alla deltagande forskare få
möjlighet att påverka upplägget av
verksamheten. Programchef Henrik
Smith tar den uppblossade debatten vid Medicinska fakulteten om
vem som ska bestämma över pengarna med viss ro.

Arbetet pågår för fullt med att sjösätta
de två strategiska forskningsprogrammen vid Naturvetenskapliga fakulteten.
De bägge programmen ska dessutom tillsammans utgöra stommen i ett nybildat
centrum för miljö- och klimatforskning.
Professor Henrik Smith är programchef
för det ena forskningsprogrammet, Biodiversity and Ecosystem in a Changing
Climate, BECC, och han är dessutom
nybliven föreståndare för miljö- och klimatcentret vid LU.
inom BECC
just nu ligger på att låta samtliga deltagande forskare, cirka 50 personer, involveras i planeringsarbetet. Programmet har redan haft en workshop för alla
medarbetare och organiserar nu ännu en
workshop för att ytterligare konkretisera forskningsprogrammets utformning.
De inblandade forskarna ska tillsammans diskutera idéerna kring upplägg
av de olika forskningsprojekten. Även
andra satsningar ska diskuteras; under
våren ska beslut fattas om rekrytering av
gästforskare, post docs och doktorander
– människor som ska kunna börja arbeta
i programmet efter sommaren.

– Det är viktigt att ge tid till diskussioner så att alla känner att de är med och
påverkar upplägget. Detta är viktigare än
att vi kommer igång direkt, säger Henrik Smith.
och det andra programmet, ModElling the Regional and Global Earth
system,
MERGEs styrelser är redan igång, och
nyligen tillsattes även det nya miljö- och
klimatcentrats styrelse. Vad gäller diskussionerna om fördelningen av forskningspengarna mellan programmen
och fakultetsledning samt universitets
BECCs

Han berättar att fokus

Henrik Smith är programchef för forskningsprogrammet, Biodiversity and Ecosystem in
a Changing Climate, som har 50 deltagande
forskare. foto : maria lindh
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ställa en forskare inriktad på Gulfområdet; Lunds universitet skulle finansiera halva tjänsten. Samarbete
diskuteras med islamologer och migrationsforskare vid Malmö högskola.
Det förs också samtal om att starta en
ny bokserie, liksom att tillsammans
med fyra europeiska universitet ge ut
en forskningstidskrift om bland annat nutida islam.
– Kanalerna ut är jätteviktiga. Det
kan inte nog understrykas att det vi
gör ska komma till nytta utanför
den akademiska världen, säger Leif
Stenberg. Vi har flera företag, organisationer, myndigheter och medier
som vi samarbetar med och vi planerar ett Mellanösternseminarium tillsammans. Vi vill underlätta för dem
att bygga egna nätverk och diskuterar också att ta emot näringslivspraktikanter hos oss.

att samarbetet med fakultetsledningen är utan
Henrik Smith konstaterar

komplikationer. Ledningen stöttar programmets budgetupplägg, utan att göra
egna anspråk på hur en viss del av pengarna ska satsas. Torbjörn von Schantz,
dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten, har svårt att se att fakulteten skulle ha en avvikande uppfattning jämfört
med programmens styrelser kring hur
pengarna bäst används för att utveckla
respektive forskningsområde på ett strategiskt plan.
– De bägge forskningsprogrammen
BECC och MERGE tar på ett utmärkt

LU SERVICE

t

Han ser det inte som några problem
om rektor har synpunkter på hur programmet lägger upp sin budget, men om
rektor skulle ha önskemål om att använda pengarna till annat så kan det bli bekymmersamt, menar Henrik Smith.
– Pengarna ska gå till forskningssatsningar enligt den beskrivning som lämnades in vid ansökan. Något annat är
inte moraliskt rimligt, säger han.

Trycksaksbeställning on-line!

sätt det övergripande ansvaret själva,
bland annat genom att de på eget initiativ går samman i ett gemensamt centrum för miljö- och klimatforskning, säger Torbjörn von Schantz.
Lena Björk Blixt
Fotnot. De båda strategiska forskningspro-

grammen vid Naturvetenskapliga fakulteten
heter BECC respektive MERGE. BECC handlar
om biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat. MERGE handlar
om att utveckla bättre klimatmodeller och
knyter samtidigt an till BECC.

MEDIA-TRYCK

Nu blir det mycket enklare att beställa
visitkort, korrespondenskort och kuvert
I februari är det tänkt att vår web-to-print lösning skall kunna tas i bruk, hanteringen av allt kontorstryck
kommer att bli mycket enklare för våra kunder. Beställningen görs on-line i 5 enkla steg:
inloggning
Via vår hemsida
(www.lu.se/mediatryck) loggar du in
med din LUCAT-id.

val av produkt

färdigställ produkt

korrektur av produkt

Väljer du t.ex. visitkort genererar din
LUCAT-id. ett redan
ifyllt visitkort.

Nu kan du bestämma
vilka uppgifter du vill
ha med eller inte ha
med.

När du är färdig med
uppgifterna genererar systemet ett
korrektur.

1
LU SERVICE

2

3

skicka beställning
När du är nöjd med
resultatet skickar du
in beställningen till
oss.

4

5
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Artist in Residence:

Eric Gadd

– Gå fram och dirigera – jag gillar
det du gjorde med pauserna.
– Nej, men jag har ingen aning.
– Jo, men jag vet vad du vill. Får
jag sno en snus från pianolocket?
Snusdosan flyger genom rummet
över huvudet på några av studenterna – mot cymbalerna.
– Vi har något här, säger Eric
Gadd och fångar dosan. Jag tror
inte att vi behöver fila så mycket
mer…
LUM nr 1 | 2010

Det är en måndag i december och på
Musikhögskolans rocklinje är varje
måndag en rockmåndag. Då samlas alla
som valt rock-inriktningen på den fyraåriga musiklärarutbildningen – cirka
sex ur varje årskurs – och tränar komposition och framförande. Idag är det
extra kul eftersom rockutbildningens
egen ”Artist in Residence”, den kände
kompositören och sångaren Eric Gadd
är med.
Studenterna har delat in sig i grup-

per – komponerat musik utifrån en lånad text enligt en särskilt utvald stil –
och framför nu sin låt grupp efter grupp
inför Eric Gadd och sina kurskamrater.
De blir ständigt avbrutna.
– Håll där – pauserna är för långa.
Testa att ta bort dom
– Men då ändras ju texten. Vad ska det
rimma på – when eller?
– Det behövs inte rimmas. Kör!
Musiken dånar i det trånga lilla rummet. Koncentrationen är hög och ingen
19
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Om sin roll hos rockstudenterna på Musikhögskolan säger Eric Gadd att han vill väcka något som de sedan själva kan söka vidare efter.

t

Varje måndag samlas de 25 studenterna ur fyra årskurser på musiklärarutbildningen som valt den unika rockinriktningen
som bara finns i Malmö.

bryr sig om att luften nästan är slut. Eric
Gadd bryter igen:
– Nej, sätt in pauserna – men behåll
textförändringen. Testa en gång till!
En av studenterna föreslår att man ska
sätta in refrängen ännu en gång mot slutet. Eric Gadd tycker att det är bra om
refrängen kan smyga sig på – inte ”och
nu blir det refräng”. Lite skratt och fniss
och spänningen lättar.
Johan Pihleke är universitetsadjunkt
i ensemblespel/rockmusik och håller
i trådarna för dagens upplägg. Han är
imponerad av Eric Gadds breda musikalitet.
– Han var vanlig gästlärare en gång,
men just hans bredd och kreativitet gjorde att vi ville knyta honom närmare oss.
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Därav utnämningen till ”Artist in Re- ningen i stort är också en av få utbildningsidence” som kursledaren Anders Ryd- ar inom Lunds universitet med mycket
löv, universitetsadjunkt i pop/rock-meto- praktik och stark arbetslivsanknytning.
dik, menar att Eric Gadd har i egenskap Dock är inte synen på arbetslivet för muav sin konstnärlighet.
siklärare särskilt modern. Johan Pihleke
– Han är inte nödvändigtvis en bätt- menar att den av tradition går ut på att
re musiker än vi analla som går utbilddra här – men som
ningen ska bli mu”Det här är på riktigt.
artist har han andra
siklärare till hundVerkligheten här är
perspektiv och en
ra procent.
– Så är det i realikonstnärlighet som
annars rätt så overklig.”
teten nästan aldrig.
är värdefull, säger
Anders Rydlöv.
De flesta blir lärare
Det var han och kollegan Leif Johans- på halvtid och musiker för resten – vilket
son som på försök startade rockinrikt- för övrigt gör oss till intressantare lärare.
ningen för femton år sedan. Nu är MalMed det perspektivet menar Johan
mö den enda musikhögskola i landet som Pihleke att utbildningens arbetslivsanhar den inriktningen som visat sig vara knytning är svag på musikersidan, varmycket efterfrågad. Musiklärarutbild- för möten med artister som Eric Gadd
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Josefin Gustafsson, fjärdeårsstudent, är solist i sin grupps framträdande.
Texten är lånad men musiken är egenkomponerad.

Johannes Dalenbäck passar på att ställa frågor och ifrågasätta när ”verkligheten” finns på plats i skolan.

blir extra värdefulla för studenterna. Och
även för lärarna fungerar sådana engagemang som en typ av kompetensutveckling.
LUM fångar fjärdeårs-studenten Johannes Dalenbäck i flykten efter passet
med Eric Gadd.
– Det här är bara så bra, suckar han
lyckligt. Vi får ut så mycket av Erics besök – möjligheten att ställa frågor och
ifrågasätta. Det här är på riktigt. Verkligheten här är annars rätt så overklig.
Josefin Gustafsson
håller med om värdet av feedback utifrån på det man gör.
– Och runt Eric Gadd råder en så öppen och ifrågasättande attityd. Det är
särskilt bra.
Hans kurskompis

LUM nr 1 | 2010

Dagens huvudperson ser också nöjd
ut när han samlar ihop sina anteckningar som han ska titta närmare på inför
nästa gång.
– Det är en ynnest att få vara här på
Musikhögskolan, säger Eric Gadd. Att
få ge tillbaka lite av vad man själv fått
lära sig. Dessutom finns en nyfikenhet
på om man verkligen kan göra så här –
nå konsensus i ett musikstycke. Ibland
så hittar man ju faktiskt rätt – som en
upptäcktsresande – alla är överens, och
då lyfter det.
Om sin egen roll säger Eric Gadd att
den är att väcka något hos studenterna
som de själva kan söka vidare efter.

Läraren i ensemble Johan Pihleke håller i
trådarna för dagens upplägg.

t

Eric Gadd sköter noteringarna och omdömena från fönsterkarmen
i det trånga musikrummet.

Artist in Residence

Som ”Artist in Residence” kommer Eric
Gadd en heldag tre gånger per år till
rockutbildningens 25 studenter. Däremellan finns han tillgänglig för råd och
stöd kring komposition och metodik.
Hans engagemang ryms inom ensembleämnet. Hittills har han jobbat med
målet att snabbt komma till resultat. Under 2010 vill Eric Gadd utgå från ”blanka
blad” dvs. studenterna ska både komponera text och musik och därefter spela in sin egen musik.

Text: Maria Lindh
Foto : Gunnar Menander
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Rektor
annorlunda

Ovan: Per Eriksson drar sig
inte för ett oväntat fiolsolo – här vid invigningen av
”Innovation i mind” tidigt
i höstas, där han också
umgicks med publiken.
Nedan: Vid doktorspromotionen i maj fick Per Eriksson ikläda sig rektorshatten för första gången.

22

												

LUM nr 1 | 2010

För ett år sedan var det hans kristna tro och frikyrklighet som dominerade i medierna. I höstas handlade det mest om hans soffa (som snart är ledig!). Sen var det
kommunernas problem med hemlösa och ersättningsindustri för Ericsson som han
engagerade sig i. Så i december öppnade han Lunds universitet – i Stockholm!
Per Eriksson agerar utifrån perspektiv som universitetsvärlden möjligen inte är
van vid.
– Kanske är jag här för att vara lite annorlunda, funderar han.

Det finns de som tycker att

Per Eriksson är lite väl varm i kläderna – att det
går i snabbaste laget med beslut som inte
alltid hunnit förankras ute i organisationen. Ett exempel kan vara stödmiljoner
till bygget av MAX IV och ESS – pengar som troligen delvis måste finansieras
från fakultetsanslagen.
– Man måste kanske inte alltid ha alla
med sig – det gäller att hitta någon slags
balans och saker får inte alltid ta så lång
tid att få till. Man måste också våga misslyckas, säger han.
Men han tycker ändå att han lyckats med att bygga team som fungerar.
Främst med prorektor Eva Åkesson och
vicerektorerna, förvaltningschef och rektorskansliet, och även med dekanerna
LUM nr 1 | 2010

har han kommit en bra bit på vägen.
– Men vi måste hjälpa varandra och
spela ihop. Ingen klarar allt men tillsammans klarar vi det mesta, säger han.
den faktiska
utvecklingen under året så är han nöjd
med det mesta som MAX IV, ESS, tilldelningen av de strategiska forskningsmedlen, ökningen av fakultetsanslag och
den förbättrade rankingen i Times Higher. Men mindre nöjd med att mycket tar
så lång tid och att det är svårt att hinna
med det han önskar få gjort för egen del.
Strategiska planen är hans ledstjärna och
enligt den ska Lunds universitets vara ett
av Europas ledande universitet.
– Då ska man vara bland de tio främsta – och här återstår en del att göra.
Han analyserar utvecklingen inom
universitetets tre kärnuppdrag: utbildning, forskning och tredje uppgiften/
innovation. När det gäller forskningen
kan han lugnt säga att den har stärkts
under 2009 – såväl genom ökade fakultetsanslag och de strategiska forskningsanslagen som med besluten kring MAX
IV och ESS.
– Utbildningen är det lite svårare att
bedöma, men vi har fått högsta betyg för
vår socionomutbildning, spetsutbildning
i entreprenörskap, ökat söktryck, flest internationella sökande och fyra nya Erasmus Mundus-program.
– På innovationssidan, njaee, jag vågar
inte säga att vi redan blivit starkare där.
Men nu har vi i alla fall byggt ett bra system för innovation. (Se artikel på sid 8).
På frågan om hur målet att bli ett av

Per Eriksson om
 bristen på studentbostäder:

Om han sedan ser till

t

D

en som följt Per Eriksson under hans första år som rektor kunde se en märkbar förändring hos honom redan
efter någon månad. I mitten på februari
dämpades den smittande skämtsamheten och de spänstiga stegen blev tyngre.
– Ärendeflödet, suckar han. Jag förutsåg inte hur oerhört krävande det är –
den pauslösa tillvaron, som tidigare rektorn Carl-Gustaf Andrén formulerat det.
Bara att hantera all e-post. Men nu börjar
vi hitta ett system för det.
Per Eriksson menar att han kom till
ett jätteuniversitet med en stor förvaltning, men där den akademiska ledningen saknade en egen stab.
– Jag trodde att det skulle ta tre månader att bli varm i kläderna – men det
tog ett halvår.

– Jag kan inte stillatigandes se på hur
studenter inte har någonstans att bo.
Detta är redan en överhettad region
och den kommer att bli ännu hetare.
 att han inte bloggar:
	 – Jag blir så petig med texter – för
noga –det skulle ta för lång tid. Men
sen när något väl är ute är jag inte
alls petig.
 att hålla distansen till jobbet:
– Familj, vänner, gym, tennis och visst
speltänkande i jobbet.
 vad han ska bli bättre på:
– Att svara på e-post. Jag vill bli lika
bra på det som Eva Åkesson och Allan Larsson.
 hur en riktigt bra dag ser ut:
• Klockan ringer sexton minuter i
sex.
• Morgongympa samtidigt med
morgonandakten.
• På jobbet före sju med en timmes
förberedelse inför dagens möten.
• En mix av möten under dagen
med människor inom och utom
universitetet.
• Ett besök inom universitet på
exempelvis en institution eller externt t.ex. på IDEON.
• Ett antal sms och telefonsamtal
men bara ett fåtal nya ärenden
och e-post att hantera
• En trevlig middag, gärna med
studenter, på kvällen.
23

– Nu har jag fått det som
jag vill ha det, säger Per
Eriksson om sitt arbetsrum
som nu är utrustat med
white board, trådlöst och
ett rejält sammanträdesbord. En bra dag börjar redan klockan sju vid skrivbordet då rektor får vara i
fred och hinner förbereda
dagens möten och besök.

t

”Jag vet att jag drivs av utmaningar. När något är
svårt och knepigt är det kul – men när det är löst
och ska avslutas så mattas mitt engagemang.”
de ledande Europa-universiteten ska nås,
hänvisar han till strategiska planen, och
han tycker att universitetet rört sig framåt:
– Ledarskapet har utvecklats bra på
många håll, vi har skapat fler attraktiva studiemiljöer, Campus Helsingborg
till exempel, och vi engagerar oss i studentbostäder och i att möta kårobligatoriets avskaffande. Vi är det mest studentinriktade universitetet i landet, fastslår
han och fortsätter:
– En första topprekrytering, Sven Lidin i kemi, är fullföljd och även en till humaniora, Marianne Gullberg, är på plats.
Infrastrukturen utvecklas genom de nya
forskningsanläggningarna. Synligheten
har ökat i media och stärks också av ambassaden i Stockholm där jag kommer
att vara ett dygn, lunch till lunch tisdag
– onsdag, varannan vecka.
Per Eriksson ser nöjd ut efter den upp-

räkningen och konstaterar lite förvånat
att han, som oftast tycker att saker och
ting tar väldigt lång tid, ser att mycket
24

faktiskt har hunnit hända under 2009.
Men nya utmaningar har tillkommit
eller snarare aktualiserats under året.
Studieavgifter för utomeuropeiska studenter som ska införas under nästa år är
en sådan. Risken är stor att Lunds universitet minskar snarare än ökar sin internationalisering.
– Det är allvarligt. Danskarna tappade flertalet av studenterna utanför EU när
de införde avgifter. Vi måste göra bättre
ifrån oss. Bli mer kända utomlands – utvidga avtal med utländska universitet och
ta tillvara de utländska studenterna bättre
genom alumni-verksamhet. Vi vill ha hit
de utländska toppstudenterna.
är fördelningen av
pengarna inom de strategiska forskningsanslagen som fått det att mullra i
de medicinska leden.
– Dessa är en ny utmaning att landa
så att vi verkligen uppnår världsledning.
Tillsammans ska vi klara det, kommenterar rektor.
En annan fråga

Per Eriksson har inte bara lärt sig
mycket om Lunds universitet under året
utan även en del om sig själv.
– Jag vet att jag drivs av utmaningar.
När något är svårt och knepigt är det kul
– men när det är löst och ska avslutas så
mattas mitt engagemang. Jag är inte heller så intresserad av detaljer.
med det mesta som
hör rektorsrollen till – inte minst representationsdelen. Han är en estradör
och gillar att hålla tal och underhålla på
middagar – men han överskattade sin
”festarförmåga” .
– Eftersom jag inte dricker alkohol
trodde jag att jag skulle orka mer. Men
inte mer än tre representationsmiddagar
i veckan! Man måste ju sova en del för att
kunna arbeta.
En lite överraskande egenskap som
han upptäckt hos sig själv är att han faktiskt kan ta det lugnt och tänka sig för.
– Det handlar om att ha respekt för
och ta hänsyn till den kunskap och kompetens man möter. Man måste vara försiktig med det man gör så att man inte
förstör. Jag har lugnat mig, säger Per
Eriksson.
Annars trivs han

												

Text: Maria Lindh
Foto : Gunnar Menander
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porträtt | Petra Östergren

På 80-talet blev hon känd
för sina självförsvarskurser
mot våldtäktsmän. Hon var
en av radikalfeminismens
frontfigurer ända tills hon
ifrågasatte om all porr var
kvinnofientlig. Idag, tretton
år efter den första debattartikeln, skriver Petra Östergren en avhandling om sexköpslagen.

ofrivillig
provokatör
LUM nr 1 | 2010
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UM träffar Petra Östergren
på hennes doktorandrum
uppe på Avdelningen för socialantropologi. Här tillbringar hon en vecka i månaden och säger
att hon älskar de intellektuella samtalen och det stöd hon får från kollegorna.
– Efter 25 år som frilansare är det fantastiskt med en arbetsplats, kollegor och
ett fikarum, säger hon.
Frilansandet startade hon med redan
på 80-talet då hon under flera år gav kurser i självförsvar och stod nära Riksorganisationen för Sveriges kvinnojourer,
Roks, och resten av den radikalfeministiska svängen.
– Så småningom började jag ifrågasätta en del av det Roks stod för, särskilt
deras syn på porr och prostitution, säger
Petra Östergren.

t

Ifrågasättandet blev
ömsesidigt.
Bland annat var radikalfeministerna kritiska till att Petra Östergren även tränade
män i självförsvar. Det blev ett ramaskri
och en total brytning efter en debattartikel i tidningen Bang då hon undrade
om all porr verkligen var kvinnofientlig.
Sedan dess har Petra Östergren försökt förstå varför dessa frågor väcker sådana starka känslor. Hennes utgångspunkt är att såväl prostitution som porr
är mångfacetterade fenomen. Ibland,
menar hon, är prostitution våldsam och
förnedrande, och ibland inte. Samma sak
gäller för porr.

Petra Östergren

Petra Östergren har bland annat skrivit
följande böcker
• Porr, horor och feminister
• F-ordet. Mot en ny feminism
• Att komma till ro med det värsta
• Slå tillbaka! Handbok i självförsvar
Till hösten kommer hon ut med sin
första skönlitterära bok, en romantrilogi från Tornedalen
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– Frågan är varför samhället eller feminister inte kan hantera denna spänning, varken intellektuellt eller i policy
– det kan vi ju när det gäller andra komplexa fenomen, säger hon.
Petra Östergren menar att den svenska
sexköpslagen, som kriminaliserar sexköparen och därmed gör att all prostitution
måste ske i skymundan, ökar stigmatiseringen av dem som säljer sex. Genom
att intervjua sexsäljare har hon kommit
fram till att många tycker att utanförskapet och samhällets syn på dem är besvär-

att man gör upp med fördomar. Annars
finns risken att man får en ny lagstiftning
som även den skadar dem som den är till
för att skydda.
Sedan Petra Östergren antogs som
doktorand i socialantropologi har hon
gjort ett fältarbete på Nya Zeeland vars
prostitutionslagstiftning utgår från
mänskliga rättigheter och hälsoperspektiv. De prostituerade har själva haft ett
ord med i laget (se faktaruta på nästa
sida).
– Jag blev imponerad av vad jag såg

”Hennes utgångspunkt är att såväl
prostitution som porr är mångfacetterade
fenomen. Ibland, menar hon, är
prostitution våldsam och förnedrande, och
ibland inte. Samma sak gäller för porr.”
ligare än själva mötet med kunden. Dessutom kan kriminalisering göra livet som
prostituerad farligare och det är svårare
för sociala myndigheter att hjälpa dem
som behöver hjälp.
En annan av Petra Östergrens käpphäs-

tar beträffande sexköpslagen handlar om
att sexsäljare själva inte har medverkat i
arbetet kring lagstiftningen. Hon påpekar att något sådant knappast skulle
accepterats om det gällt en annan marginaliserad grupp. Här spelar kvinnosynen in.
– Det finns en tydlig uppfattning i
samhället om vad kvinnor får och inte
får göra med sin sexualitet, säger hon.
Det går en knivskarp skiljelinje mellan
kvinnor som har sex i en kärleksrelation
och de som har det av ekonomiska eller
andra orsaker.
Du är kritisk till hur lagstiftningen om
prostitution ser ut idag. Hur tycker du
att den borde se ut istället?

– Det är upp till lagstiftare och sexsäljare, men jag tror att det är viktigt

där, säger Petra Östergren. Nya Zeeland
har haft lagen sedan 2003 och de flesta,
såväl poliser som sexsäljare är nöjda. Varken prostitutionen eller våldet har ökat
och polisen behandlar de prostituerade
med respekt.
i sitt avhandlingsarbete använda sig av prostitutionslagstiftningen på Nya Zeeland och i
Sverige för att synliggöra olikheter i de
politiska kulturerna mellan länderna.
Hon tycker att det är intressant att två
länder som båda anser sig vara progressiva kring sin prostitutionslagstiftning har
kommit fram till så olika lösningar. Den
Nya Zeeländska lagstiftningen är, enligt
henne, pragmatisk. Där vill man skydda
dem som väljer att prostituera sig, samtidigt som man arbetar för att minska prostitutionen. Den svenska lagstiftningen
uppfattar hon som mer utopisk.
– I Sverige vill vi skapa ett idealsamhälle, ibland på bekostnad av marginaliserade grupper, säger Petra Östergren
och illustrerar vad hon menar med att ciPetra Östergren vill
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En av Petra Östergrens
käpphästar när det gäller
sexköpslagen handlar om
att sexsäljare själva inte
har medverkat i arbetet
kring lagstiftningen. Hon
påpekar att något sådant
knappast skulle accepterats om det gällt en annan
marginaliserad grupp.

Nu har debatten kring sexköpslagen
tagit ny fart i och med att alliansregeringen satsar stora pengar på att bekämpa prostitution. Dessutom försöker man
”exportera” lagen till andra länder. Och
Petra Östergren konstaterar att ämnet
prostitution fortfarande väcker samma
starka känslor som det gjorde när hon
först engagerade sig i frågan för drygt tio
år sedan. Även i universitetsmiljön. Som
härförleden när hon skulle presentera sitt
fältarbete för en mastersklass.
– Bara att ta upp sexköpslagen utan
att själv positionera sig i frågan, vilket jag
inte gjorde, väckte oerhört starka känslor.
En del trodde att jag var ”för” prostitution vilket de blev arga på, medan andra
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ansåg att överhuvudtaget forska i frågan
var ett sätt att förstärka den svenska statens kontroll över kvinnors kroppar, säger
Petra Östergren och berättar att hon då
blev besviken över att hon aldrig kunde
diskutera själva sakfrågan, sitt fältarbete.
Nu ser hon det som att även denna respons var värdefull för hennes forskning.
Hur är det då att gå från att vara känd
samhällsdebattör till forskare? Finns
det någon risk för att din forskning
skulle uppfattas som mindre objektiv
och opartisk?

t

tera andemeningen hos en av de många
debattörer som gett sig in sexköpslagsdebatten: Visst, sexköpslagen gör livet värre för de som säljer sex, men det är för ett
gott syfte – en ökad jämställdhet.
– Jag tycker att det är intressant att
ta reda på vad det här resonemanget säger om oss, fortsätter hon. Det är ett liknande resonemang som finns bakom det
hårdnackade motståndet mot att införa
sprutbytesprogram.

– Jag har funderat mycket kring det
och kommit fram till att jag faktiskt inte
är ensam om att vara forskare med en
uttalad politisk åsikt, säger Petra Östergren. Skillnaden är kanske att mina
åsikter inte ligger inom den rådande
åsiktshegemonin och att jag därför kan
uppfattas som mer kontroversiell. Jag
tror att styrkan måste ligga i de egna argumenten och i att inte hyckla om var
man står själv.
text & foto :
Ulrik a Oredsson

Nya Zeelands prostitutionslagstiftning

Sexsäljare har rätt att vägra sex med en kund, utan att uppge varför och utan att
bli återbetalningsskyldig. Att tvinga någon kan ge upp till 14 års fängelse. Kund
eller bordellägare får inte heller kräva sex utan kondom, det kan ge dryga böter.
Den enda form av reglering som finns för ensamarbetande är att hälsoinformation finns synlig och för att driva bordell måste de ansvariga ha en licens.
Parallellt med detta arbetar man också för att underlätta för dem som vill sluta sälja sex: de kan få socialbidrag från dag ett. De som vill börja arbeta som sexsäljare får också information av personer med egen erfarenhet för att få dem att
fundera en extra gång över sitt beslut.
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Forskning
på schemat
Nu är första terminen avverkad. De
har träffat forskare inom bioinformatik och strålningsfysik, nu väntar
nanoteknik och Max-lab.
Gymnasieeleverna på spetsutbildningen i fysik är väl motiverade
att själva börja undersöka fysikens
grundläggande lagar.

– Ni vet att enkronan väger sju gram och
med hjälp av kända fysikaliska samband
ska ni nu räkna ut hur mycket en femkrona väger, instruerar Klas Nilson, lektor i
matematik och fysik vid Polhemskolan i
Lund, sina elever.
Ute är det gråväder och enstaka
snöflingor dalar sakta genom
luften. I fysiksalen högst upp

i Polhemskolans huvudbyggnad lyser datorernas skärmar och en intensiv aktivitet pågår. Det är fysikprogrammets elever som har laboration. Man hade kunnat
förvänta sig en sal fylld med underliga
apparater när man besöker spetselevernas fysiska värld. Men inte. För denna
övning behövs inga avancerade mätinstrument, förklarar några elever och visar hur de ska lösa uppgiften med hjälp
av mynten och en linjal.
i fysiksalen har
just påbörjat sin andra termin på spetsutbildningen i fysik. Under hösten har de
gjort flera studiebesök vid Lunds universitet. Eleverna är genomgående positiva
till att få träffa universitetets forskare.
– Det har varit väldigt gi-

De tjugotre eleverna

vande och man lär sig mycket om nya
områden som man annars inte vetat så
mycket om, säger Jakob Trusz.
Klas Nilson berättar att eleverna under hösten har läst biologi, så gruppen
har inriktat sig på kopplingen biologi/fysik. Eleverna har fått träffa sinnesfysiologer, bioinformatiker och sjukhusfysiker.
– Jag tycker att kommunikationen
mellan forskare och elever har fungerat
väldigt bra.
Klas Nilson, som även är docent i
kärnfysik, är den som tagit initiativ till
spetsutbildningen. Han har sedan flera
år samarbetat med Tomas Brage, studierektor vid Fysiska institutionen på Lunds
universitet. Tillsammans sökte de förra
året stöd från Naturvetenskapliga fakulteten, LTH, ESS, Max-lab och de inblandade institutionerna för att få ihop
en bred ansökan.

Klas Nilson, Julia
Sundström och
Elna Meijer.
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Hmm, hur mycket väger en femkrona?

på Polhemsskolan svarar
Klas Nilson vänligt på elevernas frågor
samtidigt som han är uppmärksam på
vad som händer runt om i de olika grupperna. Innan han försvinner iväg till en
grupp elever som behöver hjälp, hinner
han berätta att de nu hoppas få träffa nanotekniker och att de vill besöka Maxlab. Eftersom eleverna läser kemi på vårterminen ska studiebesöken kopplas till
forskning där kemi och fysik möts.
Nanoteknik passar Jonas Wingren.
Han vet redan att han är intresserad av
att mäta ”små saker”. Julia Sundström
och Elna Meijer har ännu inte fastnat
för någon speciell inriktning.
– När vi har läst breddningskurserna
vet vi nog vad vi tycker är intressant, säger Julia.
Vad väger en femkrona? En elevgrupp
I fysiksalen
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har kommit fram till att den väger tolv
gram – stämmer det? undrar de.
– Det får ni veta i morgon, svarar Klas
Nilson.
text: Pia Romare
foto : gunnar menander

t

– Jag tyckte om idén att ha en profilskola i fysik likaväl som man kan ha det
i ridning eller idrott, säger Tomas Brage
till LUM. Ska man ha en profilskola i fysik så ska man ha den i Lund eftersom vi
har Sveriges bästa utbildning här, tillägger han med ett leende.

Meyi funderar
bakom luggen.

Spetsutbildningar

Ett försök med spjutspetsutbildningar med riksrekrytering på gymnasiet
påbörjades under hösten 2009. En av
landets tio utbildningar som ingår i försöksverksamheten är den i fysik vid
Polhemskolan i Lund. En spetsutbildning fokuserar på ett ämnesområde
med anknytning till vetenskaplig forskning. På utbildningen vid Polhemsskolan får eleverna träna problemlösning
på sätt som motsvarar hur modernt
forskningsarbete inom naturvetenskap bedrivs. De får även täta kontakter med Lunds universitet via studiebesök, laborationer, föreläsningar, mindre
forskningsuppgifter och projektarbetet
samt genom högskolekurser i matematik och fysik.
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Unikt musikläromedel utvecklas av
lärare på Musikhögskolan i Malmö.
Björn Roslund och Carl-Axel Andersson, lektor
resp. adjunkt vid Malmö Musikhögskola, har utvecklat MusicalEar, ett datorbaserat läromedel
för den som vill träna sitt gehör och fördjupa sina
kunskaper i musikteori.

att vår produkt är unik, och därför har goda förutsättningar att nå en internationell marknad. Vi har bland
annat besökt och byggt upp en bra kontakt med Sibelius i Storbritannien, som MusicalEar baseras på. (Sibelius är ett av världens ledande notediteringsprogram.)

När vi hör musik associerar vi till något vi har hört förut
- våra musikaliska erfarenheter eller vår ”gehörsbank”.
Att utveckla sitt gehör kan handla om att träna sig
på att höra nya saker i musiken, och att lära sig sätta
namn på det man hör och känner igen. Att ha ett bra
gehör innebär inte nödvändigtvis att ha förmågan att
skriva noter. Men att kunna noter, och kunna notera
det man hör bidrar till en bättre musikförståelse. Detta
är MusicalEars viktigaste syfte.

Vad har varit svårast hittills?
- Eftersom vi är pedagoger och inte affärsmän, har vi
känt en stor begränsning i att kommersialisera vårt
program. Därför är vi mycket förhoppningsfulla när
vi nu påbörjat samarbete med LU Innovation. De har
bl.a. kopplat ihop oss med en grupp masterstudenter på universitetets populärara entreprenörskapsprogram som ska driva vårt projekt framåt inom ramen
för kursen.

Hej Björn och Carl-Axel, hur kom ni på idén?
- Genom kreativitet och strävan efter ständig förnyelse
i vår undervisning i musikteori på Musikhögskolan i
Malmö. Tankarna på ett datorbaserat musikläromedel
föddes ur ett undervisningsbehov, och programmet
var från början endast tänkt som en resurs för våra
studenter på Musikhögskolan.

Vad är er drivkraft?
- Vi har både pedagogiska och konstnärliga drivkrafter. Vi kombinerar pedagogisk förnyelse med konstnärligt skapande. Vi hoppas naturligtvis också att vi i
någon mån ska få ekonomisk kompensation för den
oerhörda mängd arbetstimmar vi lagt i vårt projekt.

Men vi har fått väldigt fin respons från kollegor, studenter och andra internationella kontakter, när vi gjort
presentationer i Sverige och utomlands. Vi har förstått

Vad behöver ni göra inom det närmsta året?
- Vi kommer i första skedet att lansera MusicalEar i en
svensk version, och därefter få programmet översatt
till engelska för den internationella marknaden.

LU Innovation / LUAB
Lunds universitets stöd för kommersialisering av forskning
046-222 11 11 - info@luinnovation.lu.se - www.luinnovation.lu.se - www.luab.lu.se
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Gästkrönika

Det finns ett stort symbolvärde i att universitetets äldsta hus ännu används för
undervisning och att Zettervalls universitetspalats fylls med ett myller av dagens
studenter och lärare. Det skriver Tomas Tägil, lektor i arkitektur. Han menar att
en duktig arkitekt kan anpassa de äldre byggnaderna och lösa konflikten med de
antikvariska myndigheterna.

Vad ska universitetet göra
med sina gamla hus?

E

kande tomhet har ersatt sjudande liv.” Så löd
rubriken i Sydsvenskan i oktober när arkitekturhistorikern Hjördis Kristenson kritiserade att studenterna inte längre finns i Universitetshuset och kanske i framtiden inte i Kungshuset
heller. Dessa två symbolbyggnader för Lunds universitet är praktfulla representanter från två arkitekturepoker, byggnadsminnen sedan länge men nu ifrågasatta
som funktionella arbetsmiljöer. Vad ska Universitetet
göra med sina gamla hus?

Vilken betydelse har arkitekturen för oss som verkar vid Lunds universitet? Räcker det inte med praktiska lokaler, nätuppkoppling, sittplatser i hörsalarna och
teknisk utrustning i laboratorierna? Min egen arbetsplats, Arkitektskolan på LTH, byggdes under en tid
då funktionella krav var viktigast. Det var på 1960-talet och utformningen styrdes efter rationella principer.
Trots detta kunde arkitekten Klas Anshelm göra ett gediget verk och jag uppskattar hans hus på LTH som robusta och karaktärsfulla trots att de är slutna och anonyma. Att synen på universitetsmiljön ändrats sedan
dess, visade sig tydligt i diskussionen inför den i dagarna påbörjade ombyggnaden av A-huset. Våra önskemål
var lokaler som saknas eftersom de inte värdesattes under 1960-talet. Vi ville bl.a. ha ett centralt beläget bibliotek, bra utställningsrum och ett kafé för informella
möten. På kontorsvåningarna önskades glasdörrar till
arbetsrummen så att korridorerna fick mer ljus och liv.
Önskemålen visar att

kreativa kunskapsmiljöer inte
bara är funktionellt perfekta lokaler utan vi behöver
också rum för upplevelser och för diskussioner och
samtal. Husen kan underlätta för att spontana möten
mellan kolleger, studenter och besökare uppstår. Därför har Hjördis Kristenson rätt när hon saknar studenterna i Universitetshuset. Varför har där blivit så tomt?
Moderna krav på lokaler går ibland inte i takt med de
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gamla husen. Universitetshuset brister i utrymningsvägar vid brand och i Kungshuset är det krav på tillgänglighet som hindrar att husen används för undervisning. Men om man kan anpassa Arkitektskolan
på LTH till dagens önskemål, varför då inte de äldre
byggnaderna? En duktig arkitekt kan rimligtvis lösa
konflikten mellan antikvariska myndigheter, förvaltare och användare. Det finns ett stort symbolvärde i
att universitetets äldsta hus
ännu används ”Önskemålen visar att kreativa
kunskapsmiljöer inte bara
för undervisning och att
är funktionellt perfekta
Zettervalls
lokaler utan vi behöver också
universitetspalats fylls
rum för upplevelser och för
med ett myldiskussioner och samtal.”
ler av dagens
studenter och
lärare. Krönikören i förra numret av LUM, en gymnasist, såg särskilt fram emot att få ”uppleva de gamla
universitetsbyggnadernas dammiga charm inifrån”.
När arkitekturfotografen Jens Lindhe och jag
gjorde boken ”Universitetsmiljöer i Lund” försökte vi
fånga både den stora mångfalden av byggnader och de
spännande kontrasterna mellan nytt och gammalt, stora och små rum, hårdgjorda ytor och lummig grönska.
Lund har stora upplevelsemässiga värden i sin universitetsmiljö. Språk- litteraturcentrum vid Helgonabacken
är visserligen en byggnad som uppskattas för att utgöra en nära perfekt funktionell och social arkitektonisk
miljö. Men också de gamla byggnaderna har sina värden i stämningar, detaljer, ljus och material. Blandningen och kontrasterna är en tillgång för vår vardag.
Tomas Tägil
Universitetslektor i arkitektur

31

insändare

Monografi
över Böckman
Bengt Böckman – synvillor och
tidsbilder (Atlantis) är en monografi över sagde konstnär, skriven av f.d.
chefen för Skissernas museum Jan
Torsten Ahlstrand. Boken innehåller nära 200 färgillustrationer och en
skildring av Böckmans liv, konstutveckling och mångsidiga verksamhet.

Svensk
genushistoria
LU-lektorn i genusvetenskap Jens
Rydström skriver tillsammans med
historikern David Tjeder från Stockholms universitet en svensk genushistoria i boken Kvinnor, män och
alla andra (Studentlitteratur). Boken
täcker tiden från 1750 till idag, speglar den senaste forskningen och beskriver också teoretiska begrepp som
queerteori och intersektionalitet.

Existentiella frågor
I Adam, var är du? (Artos) tar professor emeritus i latin Anders Piltz
upp existentiella frågor om Guds existens, människans ansvar, våra könsroller och vår syn på djuren i en rad
essäer som ger både en idéhistorisk
överblick och ett resonemang om
hur det är att vara människa i dagens
samhälle.

Självbiografi
av Mme de Staël
Lundasemiotikern Anna Cabak Rédei
har i sin avhandling behandlat den
kända salongsvärdinnan och kulturpersonligheten från Napoleontiden
Germaine de Staël. Hon har nu översatt en av hennes böcker, den självbiografiska reseskildringen Tio år av
landsflykt (Bakhåll), som tidigare
inte varit utgiven på svenska.
Ingel a Björck
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Ekonomichefen om indirekta kostnader:

– Ett nollsummespel
indirekta kostnader. I de två senaste
numren av LUM har vi kunnat läsa om
effekter av den nya redovisningsmodellen för indirekta kostnader som har drabbat verksamheten. Vi på sektionen Ekonomi har dessutom fått information om
ytterligare fall. Den nya redovisningsmodellen innebär ett helt nytt sätt att
tänka kring finansiering och bokföring
av gemensamma (indirekta) kostnader
och det är inte alltid självklart hur man
ska tolka den nya informationen som nu
syns i redovisningen.
Lunds universitet har fram till 2009
haft en väldigt flexibel modell för hur
institutionerna ska finansiera/bokföra de
indirekta kostnaderna. I princip har det
varit tillåtet att göra hur man vill så länge
kostnaderna täcks av institutionen. Det
vanligaste sättet har varit att finansiera
kostnaderna med anslagsmedel och från
externa medel och avgifter (uppdragsutbildning och uppdragsforskning) i den
omfattning som finansiären medgivit det
(vanligtvis 35 % påslag för indirekta kostnader i projektkalkylen).

styr
nu fördelningen av de indirekta kostnaderna på så sätt att all verksamhet (uppdelat på utbildning och forskning), oavsett hur den finansieras, ska bidra till de
indirekta kostnaderna i samma omfattning. En verksamhet som tidigare varit
subventionerad genom att inte betala en
fullt ut rättvisande andel av de indirekta kostnaderna påförs nu ökade kostnader. Summan av institutionens indirekta kostnader ökar inte men fördelningen
mellan olika verksamheter inom institutionen förändras. De verksamheter som
tidigare betalat ”för lite” får ökade kostnader och den/de verksamheter som tidigare betalat ”för mycket” får lägre kostnader. Om institutionen vill att någon
Den nya redovisningsmodellen

del av verksamheten ska subventioneras (vilket är fullt tillåtet utom för uppdragsverksamhet) gör man det genom att
”medfinansiera” = tillföra resurser (anslagsmedel eller andra medel).
som vi kunnat läsa om i
LUM är exempel på detta. Fall nr 1: Oorganiska laboratoriet vid Ekologiska institutionen har tidigare år subventionerats i viss omfattning genom att annan
verksamhet finansierat en proportionellt
större andel av de gemensamma kostnaderna. Fall nr 2: På Växtekologiska avdelningen gjordes före 2009 inget avdrag
för indirekta kostnader från fakultetens
bidrag till forskarassistentens lön (fallet
gäller en forskarassistent som efter föräldraledighet fick två månader kortare
förlängning på sin tjänst till följd av effekterna av den nya redovisningsmodellen). Annan verksamhet har finansierat
de indirekta kostnaderna. Prefekten har
att ta ställning till om dessa verksamheter även 2009 kan subventioneras på
samma sätt som hittills. Skillnaden mot
tidigare är att prefekten nu tydligt har information om kostnadernas storlek och
måste ta ett aktivt beslut om medfinansiering. På den/de verksamheter som tidigare betalat ”för mycket”, men som nu
fått lägre kostnader p.g.a. omfördelningen, bör det finnas resurser som eventuellt
kan användas för medfinansiering.
Båda fallen

av den nya redovisningsmodellen är ett led i en strävan att bl.a.
åstadkomma en större enhetlighet i redovisning och kostnadsfördelning. Vilka
övergångsproblem som uppstår beror till
stor del på hur den tidigare hanteringen
sett ut och vilka förändringar som övergången inneburit.
Införandet

Ann-Kristin Mattsson
Ekonomichef, Lunds universitet
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På gång
29 januari LEAD 2010 är en konferens organiserad av AISEC Sverige i samarbete med
AISEC Danmark med syftet att erbjuda studenter arbetslivserfarenhet och att skapa ett gemensamt öppet diskussionsforum. Tre temaområden kommer att tas upp i seminarier och
workshops; miljö, hälsa samt media och teknologi. Konferensen följer upp FNs klimatkonferens 2009. Den hålls mellan kl 10–16 på Kårhuset, LTH. Info www.aisec.org/sweden/lund/,
Björn Helgason 0762-257250
29 januari–14 februari Teaterhögskolan presenterar Scenfest. 8 solon, 1 duo
& 1 pilot. Teaterhögskolan avgångsstudenter
spelar sina egna projekt. Spelas på Bryggeriteatern, Bergsgatan 31 i Malmö. Biljetter bokas
genom Kulturcentralen. För mer information,
www.thm.lu.se/
2 februari Anställningsintervjun – Träna och förbered dig! Anmäl dig till Karriärservice seminarium som ger konkreta tips om
vad du ska tänka på inför och under intervjun.
Ta gärna med dig intressant platsannons. Nyttig övning ingår där du får intervjua eller bli intervjuad. Kl 8.00 –10.00 i Tornrummet, Gamla
Kirurgen, Lund. Anmäl dig på career@stu.lu.se

2 februari Filosoficirkeln. Professor Svante Nordin föreläser över ämnet: Att föra krig
för att värna det goda. Terminens tema: Hur
skall vi kunna åstadkomma det goda? Kl 19.30
i Palaestra, Lund.
3 februari Lär dig bokföring på tre
timmar! Detta är andra kursen av sju i
VentureL abs Starta eget-serie. På tre timmar lär du dig om daglig bokföring och hur
ett bokföringsprogram fungerar. Föreläsare
är Sten Lavesson från företaget Unicell. Kursen är gratis och öppen för alla med anknytning till Lunds universitet, men föranmälan är
obligatorisk. Maila till johan.johnsson@venturelab.lu.se senast den 2 februari och anmäl
dig. Kl 15.15-18.00 på Ekonomihögskolan,
EC1:136, Lund. För mer information, www.
venturelab.lu.se/
5 februari Seminariet för tidigmoderna studier: Magi. Magi – en annan historia,
(Martin Kjellgren, historia). Satan, skogsrået,
strömkarlen och andra trolldomspedagoger.
Om magiutlärande väsen i det tidigmoderna
Sverige (Mikael Pettersson, historia) Kl 15.15–
17.00, sal 202, Kulturanatomen, Lund
6 februari Musikhögskolans symfoniorkester & Eva Ollikainen, dirigient. Malmö
konserthus. J. Haydn: Symfoni nr 99, S Prokof-

jev: Symfoni nr 5. Biljetter säljes av Biljettkassan på Malmö konserthus, 040-343500. Info:
www.mso.se/sv/konserter/
7–14 februari Visning på Skissernas
museum. Offentlig visning av utställningen
med Ditte Ejlerskov, ”Obsessive Education”.
Johan Falkman visar sin utställning ”Konst, politik och monumentalmåleri”. Kl 13.30 på Skissernas museum, Finngatan 2, Lund. Se även
www.skissernasmuseum.se
8 februari Organizing Chinese rural
youth: Time, space, and student associations. Open lecture with Mette Halskov Hansen. Kl 10.15 Centre for East and South-East
Asian Studies, Scheelevägen 15, Lund.
9 februari Filosoficirkeln. Teol dr och jesuitpatern Ulf Jonsson föreläser över ämnet:
Om Habermas och den kristna värdegrundens betydelse i moderniteten. Terminens tema: Hur skall vi kunna åstadkomma det
goda? Kl 19.30 på Palaestra, Lund.
16 februari Filosoficirkeln. Fil dr Marie Cronqvist föreläser över ämnet: Ofärdstid
och välfärdsfrid. Svenska trygghetssträvanden i atombombens skugga. Terminens tema: Hur skall vi kunna åstadkomma det
goda? Kl 19.30 på Palaestra, Lund.

Ann-Kristin
Mattsson.
foto :
gunnar
menander

Ann-Kristin Mattsson lämnar sin

tjänst som ekonomichef för ett nationellt uppdrag att på halvtid arbeta för
Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF med en jämförande studie
av de indirekta kostnaderna på lärosätena och uppföljning av införandet av den
s.k. SUHF-modellen (redovisningsmodellen för indirekta kostnader).
Hon ska även göra en undersökning
av i vilken utsträckning alla större finansiärer under år 2010 bidragit till de indirekta kostnaderna. Projektet pågår under
1,5 år (1 jan 2010–30 juni 2011). På resterande tid ska Ann-Kristin Mattsson arbeta med modellen för indirekta kostnader
på Lunds universitet. Hon har varit ekonomichef sedan 1998 och kvarstår som
det under rekryteringen. Tjänsten kommer att utannonseras.
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Sveriges
lantbruksuniversitet
Fakulteten för landskapsplanering,
trädgårds- och jordbruksvetenskap,
Alnarp ledigförklarar följande
anställningar
Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot
företagsstyrning
Ref nr. 2853/09
Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot
marknadsföring
Ref nr 2851/09
Fullständiga annonser
finns på
personal.slu.se/jobb
Sista ansökningsdag
är 25 februari 2010.

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 där har föräldrahem eller annan nära släkt.
Inom de ekonomiska ramarna kommer även
andra ansökningar att beaktas.
Anvisningar för ansökan ﬁnns på vår hemsida
www.krapperup.se.
Fullständig ansökan lämnas senast den 1 mars
2010 kl 17.00 genom den elektroniska ansökningsportalen som nås via hemsidan.
Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen
Kulturintendenten
Krapperups kyrkoväg 13
260 41 Nyhamnsläge

17 februari Att skriva bra CV och ansökningsbrev. Anmäl dig till Arbetslivscenters seminarium. Du får konkreta exempel på
säljande CV och ansökningsbrev, liksom metoder du kan använda för att få fram just dina
styrkor. Kl 15.15 i Tornrummet, Gamla Kirurgen, Lund
17 februari En introduktion till affärsplanen. Under våren kommer VentureLab
och Venture Cup att aarrangera en serie seminarier för dem som söker alternativ till anställningar. Möjligheter och villkor för att starta
eget kommer att presenteras. Alla seminarier
kommer att hållas på Ekonomihögskolan och
är kostnadsfria men kräver föranmälan till johan.johnsson@venturelab.lu.se Mer information www.venturelab.lu.se
18 januari Test och personprofil vid anställning och urval. Anmäl dig till Karriärservice som ger dig information om vanliga tester
och urvalsmetoder som komplement till intervjuer. Du får även prova på och göra en mindre
test. Kl 8.00-10.00 i Tornrummet, Gamla kirurgen, Lund. Anmälan till career@stu.lu.se
18 februari Lär dig mer om affärsplanen. Detta är tredje kursen av sju i VentureLabs Starta eget-serie. Margareta Wallentén
och Jonas Klevhag från Teknopol ger en fördjupning i ämnet affärsplan. Kursen är gratis
och öppen för alla med anknytning till Lunds
universitet, men föranmälan är obligatorisk.
Anmälan senast den 17 februari till johan.
johnsson@venturelab.lu.se. Kl 15.15-18.00 på
Ekonomihögskolan, EC1:136, Lund.
23 februari Filosoficirkeln. Professor Catharina Raudvere föreläser över ämnet: Mellan religion och mardröm. När religion
får definiera det goda i politiken. Terminens tema: Hur skall vi kunna åstadkomma det
goda? Kl 19.30 i Palaestra, Lund.

Disputationer
29 januari
Jacqueline Ameri i funktionell genetik:
”FGF signaling in specification of hESC-definitive endoderm”. Kl 13.00 i Segerfalksalen,
BMC, Lund.
Rickard Hägglund i hållfasthetslära:
”Modelling damage evolution and facture of
paper materials”. Kl 13.15 i sal M:E, M-huset,
Lund.
Per Henningsson i ekologi, inriktning
teoretisk ekologi: ”Always on the wing. Fluied dynamics, flight performance and flight be-

haviour of common swifts”. Kl 10.00 i Ekologihuset, Blå hallen, Lund.
Mette Elliasson i experimentell lungmedicin: ”Antibacterial peptides – key players
in host defense at epithelial surfaces”. Kl 9.15
i Lundmarksalen, Astronomihuset, Sölvegatan 27, Lund.
Aliaksei Laureshyn i trafik och väg:
”Application of automated video analysis to
road user behaviour”. Kl 10.15 i sal V:B, V-huset, Lund.
Marie-Louise Ainalem i kemi, inriktning fysikalisk kemi: ”Controlling DNA compaction and the interaction with model biomembranes”. Kl 10.30 på Kemicentrum.

5 februari
Emelie Hilner i fysik: ”Characterization of
surfaces relevant to nanotechnology”. Kl 13.15
på Fysikum, Lund.
Stefan Nyzell i historia: ”Striden ägde
rum i Malmö”: Möllevångskravallerna 1926.
En studie av politiskt våld i mellankrigstidens
Sverige. Kl 10.15 i sal D138, Lärarutbildningen,
Malmö högskola, Malmö.
Linda Parkefelt i biologi, inriktning integrativ zoologi: ”The nervous system of
box jellyfish: a surprisingly complex system in a
simple animal”. Kl 10.00 på Zoologihuset, Lund.
Linda Dexlin Mellby i immunteknologi: ”Design of antibody microarrays for global profiling of membrane proteins and soluble
proteins”. Kl 9.15 i Segerfalkssalen, Wallenberg Neurocentrum, Lund.
Disputationer som har ägt rum:
Mikael Åkerlund i utvecklingsbiologi:
”Gene expression studies of pregastrulation
development: the basement membrane is essential for cell differentiation”.
Carin Gustavsson i klinisk medicin: ”Inflammatory mediators in diabetic retinopathy”.
Ivan Dimitrijevic i klinisk medicin med
inriktning oftalmologi: ”Vascular endothelin and angiotensin eceptors regulation in inflammatory arterial disorders”.
Yang Zhang De Marinis i molekylär och
cellulär fysiologi: ”Regulation of glucagon
secretion from pancreatic alpha cells”.
Pernilla Vallenback i biologi, inriktning
genetik: ”Horizontal gene transfer in plants –
The story of PgiC2”.
David Strauss i klinisk medicin med inriktning klinisk fysiologi: ”Electrocardiographic imaging of myocardial ischemia, infarction and scar: correlation with SPECT, MRI
and Arrhythmias”.
Camilla Bränning i industriell näringslära: ”Effects of dietary fibre and probiotics
on hindgut fermentation in healthy rats and in
rats with dextran sulphate sodium-induced colitis and colon cancer”.
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hänt!
UTMÄRKELSE. Henry Diab, har fått en hedersutmärkelse av University of Jordan för sitt
långa arbete med att utveckla samarbetet med
Lunds universitet. Hans arbete började utveckla olika utbytesprogram med Jordanien för 15
år sedan. Sedan dess har över 100 studenter
och 50 lärare, forskare och administratörer utnyttjat hans avtal. Det handlar om bilaterala
universitetsavtal, Tempus-program, LinnéusPalme-utbyte och Erasmus Mundus External
Cooperation Window.
KEMIPRIS. Svenska Kemiingenjörers Riksför-

ening, SKR, delar årligen ut ett kemiteknikpris till en person som utmärkt sig. I år går det
till Rajni Hatti-Kaul, professor i bioteknik och
programchef för Greenchem-projektet vid LTH.
FÖRTJÄNSTTECKEN. Allan Larsson, chefsförhandlare för ESS tillika styrelseordförande
för Lunds universitet och Colin Carlile, föreståndare för ESS Scandinavias sekretariat, får
Lunds kommuns särskilda förtjänsttecken.
UPPSTICKARE. Lundaföretaget Glo utsågs
till Årets uppstickare 2009 när Svenska Innovationspriset delades ut. Glo försöker ta fram
nanobaserade, giftfria lysdioder för konkurrens med dagens glödlampor och lågenergilampor. Bakom företaget står professor Lars
Samuelson.
MILJONANSLAG. Stiftelsen Justa Gardi för

främjande av humanitär vetenskaplig forskning
och utbildning, anslår två miljoner kronor till
forskargruppen vid Raoul Wallenberg institutet
för mänskliga rättigheter och humanitär rätt
i Lund. Anslaget ges för att finansiera forskningsprojektet MR-staten i teori och praktik.

Christian Jörgensen i nationalekonomi: ”Deepening integration in the food industry – prices, productivity and export”.
Johan Axelsson i fysik: ”Model-based
approaches to diffuse optical imaging and dosimetry”.
Mari Aidemark i biologi, inriktning
växtbiologi: ”Trichoderna viride alamethicin
and plant cells action, response and resistance”.
Sanna Harris i ekologi, inriktning zoologisk ekologi: ”Behaviour under predation risk
– antipredator strategies, behavioural syndromes and sex-specific responses in aquatic prey”.
Jessica Carlzohn i slaviska språk: ”EnLUM nr 1 | 2010

RÅDSLEDAMÖTER. Bland de forskarvalda le-

damöterna i Vetenskapsrådets ämnesråd ingår flera från LU. För humaniora och samhällsvetenskap ingår historikern Kim Salomon och
sociologen Malin Åkerström, i ämnesrådet
för medicin och hälsa ingår diabetesforskaren
Leif Groop och i ämnesrådet för naturvetenskap ingår kvartärgeologen Svante Björck,
reglerteknikern Anders Rantzer och zooekologen Susanne Åkesson.
STIPENDIER. Erik Philip Sörenssens stiftelser
har delat ut 1,6 miljoner till humanistiska forskare i Lund och lika mycket till genetisk forskning i hela landet. Se mottagarna på www.
epss.se/
HJÄRTSTIPENDIUM. Docent Pyotr Plato-

nov, hjärtspecialist på Universitetssjukhuset i
Lund, tilldelas sanofi-aventis stipendium 2009
på 200.000 kronor för projektet Predictors of
sinus rhythm maintenance following cardioversion of short Duration persistent atrial Fibrillation (CASAF).
HJÄRT-LUNGANSLAG. 15 forskare i Lund
och Malmö får 17 miljoner kronor av HjärtLungfonden för att hitta metoder och behandlingar som kan hjälpa människor som är hjärteller lungsjuka.
EKONOMIANSLAG. Martin Svensson Hen-

ning, kulturgeografi, och Maria Persson, nationalekonomi får Wallanderstipendier för sina
framstående avhandlingar. Stipendierna ger
dem möjlighet till fortsatt heltidsforskning under tre år.
ENERGIPENGAR. Energimyndigheten, STEM,

har beviljat docent Pål Börjesson vid Miljöoch energisystem, LTH, 4,4 miljoner kronor för
projektet ”Hållbarhetskriterier för bioenergi i
ett systemperspektiv”.

tangled figures. Five poems from Temy i variacci by Boris Pasternak”.
David Minarik i medicinsk strålningsfysik: ”Activity quantification based on bremsstrahlung scintillation camera imaging for
absorbed dose assessment: Application to
111Indium/90Yttrium radioimmunotherapy”.

Tjänster
Informatör med speciellt ansvar för
marknadsföring och evenemang. Ref
nr PA 2009/4674, ans 1 februari. Info 040-

Årets teologiska och
naturvetenskapliga
hedersdoktorer
Teologiska och naturvetenskapliga
fakulteterna är först ut med att utse
årets hedersdoktorer. Göran Bergstrand och Robert K.C. Forman hedras
av teologerna, och Peter Varga och
Michael Perryman hedras av naturvetarna.
Göran Bergstrand, född i Kristianstad
1930, är en känd präst och självavårdare. Han har gett ut flera böcker om uppmärksammade händelser som berör relationen människa och religion. I böckerna
om Yngsjömordet och Knutby analyserar
han de tragiska händelserna.
Robert K.C. Forman är religionsfilosof och religionspsykolog. Han menar
att det finns en gemensam struktur för
mänskligt medvetande som ger en förmåga till religiösa upplevelser och mystiska erfarenheter, oavsett språk och religiös tradition. För tjugo år sedan startade
Forman och några andra forskare, en intensiv debatt om mystiska upplevelser.
Peter Vargas forskning utgör grunden för banbrytande förståelse av modern nanovetenskaplig forskning. Varga
arbetar inom området fasta tillståndets
fysik, i synnerhet den atomära strukturen hos fasta materials ytor. Varga anammade i slutet på 1980-talet en ny teknik,
sveptunnelmikroskopi, med vars hjälp det
är möjligt att avbilda enskilda atomer.
Astronomiforskaren Michael Perryman har under ett stort antal år varit den
främste pådrivande kraften för genomförandet av två mycket betydelsefulla astronomiska rymdprojekt, nämligen Hipparcos-satelliten och Gaia-satelliten.

325456 eller www.mhm.lu.se.
Utbildningsbidrag i kemi, inriktning
mot biokemi. Ref nr N2010/7, ans 2 februari.
Info 046-2224872.
Biträdande universitetslektor i matematisk statistik med inriktning mot stokastiska system. Ref nr PA 2009/4565, ans 3
februari. Info 046-2224953, Maria.Sandsten@
matstat.lu.se
Biträdande universitetslektor i ergonomi. Ref nr PA 2009/4255, ans 5 februari. Info
046-2228017, Gerd.Johansson@design.lth.se
Professor i matematisk statistik. Ref nr
PA 2009/4211, ans 1 mars. Info 046-2224953.
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Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

hallå Marianne Gullberg...
... psykolingvist, som är den andra topprekrytering Lunds universitet gör
för att lyfta forskningen inom strategiskt viktiga områden. Hennes specialområde är hur vuxna lär sig och använder ett andra språk och hur
språkinlärningen är kopplad till gester. Efter tio år på Max Planck-institutet för psykolingvistik i holländska Nijmegen, kommer hon tillbaka till
Lund där hon doktorerat.

Hur känns det återvända?
– Jätteroligt! Jag har alltid haft mitt hjärta i Lund. Det ska
bli oerhört spännande att vara en del av allt som händer och
bidra till att sätta Lund på kartan.

språkligt processande tillsammans med neurologen Peter
Indefrey. Vi har utforskat hur vuxna som redan kan ett eller flera språk, lär sig och processar ett nytt språk.

Vad ska du göra?

Vad har ni kommit fram till?

– Jag blir vetenskaplig föreståndare för Humanistlaboratoriet på Språk- och litteraturcentrum på halvtid och ska
forska på den andra halvan.

Var det ett lätt beslut att återvända?

– Både ja och nej. Jag hade erbjudanden om professurer
både i Paris och i Nijmegen. Men Lund med sina tvärvetenskapliga forskningsmiljöer var mer lockande – här möts bl.a.
lingvistik, kognitionsvetenskap, semiotik, psykologi och
neurologi. Och att få leda Humanistlabbet med sin toppmoderna testutrustning som öppnar för tvärvetenskapliga
försök inom alla möjliga domäner – det gick inte att stå emot!
Har du samarbetat mycket med dina gamla LU-kolleger
under åren i Holland?

– Nej, det kan jag inte säga. Det som är mitt specialintresse – kopplingen språkinlärning, flerspråkighet och gester –
har man inte sysslat så mycket med i Lund förrän på senare
tid. Nu ska jag sätta mig in i de nya projekten som har beröringspunkter med min forskning och bygga upp det nya
forskningsområde som psykolingvistiken blir. Max Planckinstitutet fungerar som en slags spindel i nätet för psykolingvistisk forskning globalt och mina kontakter i nätverket har jag förstås med mig till Lund.
Vilket fokus har du haft i din forskning de senaste åren?

– Jag har lett en forskargrupp kring flerspråkighet och

– Att vuxnas inlärningsförmåga är grovt underskattad. Vuxna har en mycket större kapacitet än man trott att
plocka upp nya språk. Både tal och gester är viktiga i den
här processen. Vi har också visat att den som behärskar flera språk processar dem förvånansvärt effektivt.
Ett experiment som väckt uppmärksamhet handlade om
vuxna holländares förmåga att ta till sig kinesiska…

– Det stämmer. Vi lät vuxna holländare titta på en väderleksrapport på kinesiska – där de alltså kunde uppfatta
både tal och gester och bilder på en karta. Efter bara sju minuter hade testpersonerna uppfattat så mycket av ordstrukturen att de exempelvis kunde känna igen och sortera bort
ord som inte är möjliga på kinesiska.

Har den här forskningen fått någon praktisk betydelse i
språkundervisning för vuxna?

– Nej, inte än, det här är rykande färska resultat. Men
förhoppningsvis leder det på sikt till att man inser vad vuxna är kapabla till när det gäller språk, även helt utan undervisning. Och att man förstår gesters betydelse. I samtal kan
parterna inte tänka bort varandras gester; de plockar upp
och integrerar det gesterna förmedlar vare sig de vill eller
inte. Det är därför människor blir förvirrade av talade budskap som går på tvärs mot gester.
BRIT TA COLLBERG

