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05.45 LÖRDAG MORGON. Vit måne mot 
kall, svart himmel. Lund sover men i Bo-
taniska trädgården är det tänt, det tro-
piska växthuset ligger som en bubbla av 
fuktig värme och ljus. Naturmorgon i P1 
samlar ihop sig inför dagens sändning 
med Naturpanelen.

– Det är så skönt med radio för det 
finns inga krav på hur man ska se ut i alla 
fall, säger Susanne Åkesson, och gäspar. 
Hon är panelens fågelexpert och profes-
sor i zoologisk ekologi.

Dörren står på glänt för att släppa in 
alla sladdar som behövs till den proviso-
riskt uppbyggda radiostationen. Panelen 
dricker kaffe och äter ostfrallor och bol-
lar dagens lyssnarfrågor. Programledaren 
går igenom dagens körschema, teknikern 
testar ljudet. Marie Widén, föreståndare 
i Botaniska trädgården, öppnar telefon-
slussen, där hon kommer att sitta poste-
rad under sändningen.

– Jag svarar gärna när lyssnarna ringer, 
Naturmorgon är en kanal ut, och många 
av dem som besöker Botan vet inte om 
att det är en del av vårt arbete att svara 
på frågor från allmänheten. Vi svarar på 
runt 2.000 frågor per år, det tar en timme 
varje dag bara att beta av frågor i mejlkor-
gen. Då känns det naturligt att ställa upp 
i Naturmorgon också.

Trots den tidiga morgonen kommer 
300.000 lyssnare att knäppa på radion 
mellan sex och åtta, och bli påminda om 
Botaniska trädgården i Lund. Fyra gång-
er om året samlas naturpanelen under ka-
kaoträdet i växthuset. Förutom Susanne 
Åkesson är botanikern och förre chefen 
för Botaniska trädgården,  Lennart Eng-

Arla mys i växthus
när naturmorgon 
sänder från Botan

t

djungel-
panelen Avslappnad naturpanel sekunderna före sänd

ning. Programledare Lasse Willén har stenkoll på 
klockan. Panelen består i övrigt av Susanne Åkes
son, Dave Karlsson och Lennart Engstrand.
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strand på plats och Dave Karlsson, ento-
molog, som svarar på allt om småkryp.

06.00 UPPLADDNING. Ekot går igång och 
plötsligt är tröttheten borta, småpra-
tet slut. Alla reser sig unisont för att gå 
in i växthuset. En lampa lyser upp runt 
bordet, resten av djungelgrönskan lig-
ger i mörker. Det droppar från träden, 
och luktar svagt av fuktig jord och få-
gelbajs. Nymfparakiterna och de kine-
siska vaktlarna är vakna i rummet bred-
vid och hörs småprata. En myra ramlar 
ner från kakaoträdet och landar på Na-
turpanelens bord.

– Titta bort Dave, när jag gör mig av 
med den här krabaten, säger programle-
daren Lasse Willén och så drar signatur-
melodin igång.

06.13 UT I ETERN. Lyssnarna frågar om 
allt från grodskrik (jo, de kan skrika), till 
varför ugglors ögon ser ut som paraboler. 
En lyssnare frågar om nålis, ett märkligt 
isfenomen. Lyssnaren har sett dessa vita 
skägg av iskristall på avbrutna trädgrenar 
i ett annars grönt Skrylle utanför Lund.

– Jag kallar det vätteskägg och vill 
man se dem så är det nu, det är ett syd-
svenskt fenomen, som kräver den här års-
tiden och exakt det vädret vi har haft de 
sista dagarna, då iskristaller kan tränga 
ut och bilda skägg på vissa trädsorter, sä-
ger Lennart Engstrand och fortsätter att 
reda ut hur skägg av is kan växa fram.

Vi får också veta att magnoliorna le-
ver farligt i år, den milda vintern har lu-
rat träden till att knoppas redan. Kom-
mer det en köldknäpp så är det kört, och 
i värsta fall får Lundagård klara sig utan 
de traditionstyngda blommorna den för-
sta maj.

7.35 UNDER säNDNING. Fältreportern 
Erik Kohlström kommer plötsligt in-
springandes med sändningsryggsäck 
och mikrofon. Han tecknar till Susan-
ne Åkesson och Lennart Engstrand att 
följa med in i rummet bredvid. De reser 
sig snabbt och följer med för att bli in-
tervjuade om nymfparakiterna. I vanliga 
fall skulle reportern ha varit ute i skogen 

någonstans, men en tuff förkylning gör 
att nymfparakiterna får vara med istället. 
En gråblå gryning smyger sig på utanför 
växthuset. Ute i redaktionsrummet ring-
er det för fullt. Erik Kohlström kommer 
tillbaka, tar av sig ryggsäcken och slänger 
sig ner vid datorn igen och börjar mata ut 
lyssnarbilder på vätteskägg, nymfparaki-
ter och grodor på facebook. Producenten 
Lisa Henkow lyckas få en uppringare att 
gå ut i gillestugan och byta till en telefon 
med bättre ljud. Lisa Henkow är biolog 
från början, men valde att läsa vidare till 
journalist i Lund. 

– Jag såg att det fanns ett så stort glapp 
mellan forskarvärlden och allmänheten, 
och jag vill försöka bidra till att mins-
ka glappet, för mig är det en demokra-
tifråga. 

– Susanne Åkesson är fantastiskt ex-
empel på en väldigt avancerad forskare 

som samtidigt lär sig av allmänheten. Jag 
beundrar hennes inställning, hon sätter 
sig aldrig på några höga hästar utan är in-
tresserad på allvar.

07.53 sLUT. Programledaren trycker in en 
sista fråga innan signaturmelodin signa-
lerar att det är dags att säga tack och hej.

– Där satt den och bra lät det! Pro-
gramledaren Lasse Willén är helnöjd 
med dagens deltagare. I växthuset var 
mysfaktorn hög och troligtvis kändes det 
för alla som låg hemma under täcket och 
lyssnade. Utanför växthuset har det blivit 
dag. En andra frukost bland papper och 
datorer och sedan återstår bara att rull-
la ihop många meter sladd och köra hem 
radiobussen till Växjö.

tExt: JEnny LoftruP

foto: KEnnEt ruonA

t

Frukost och genom
gång i  ottan. Repor
ter Erik Kohlström 
 läser på inför sänd
ningen.

Det ringer oavbru
tet i telefonslussen. 
Föreståndaren för 
Botaniska trädgår
den Marie Widén 
ger kloka svar.
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ur innehålleT

7 Valprocessen är igång
I april väntas universitetsstyrelsen ta beslut om ny prorektor. Ar-
betet med att vaska fram den slutliga kandidaten är nu i full gång, 
och för första gången får även TA-personal delta i processen med 
att utse universitetets ledare. 

10 Ris och ros för strategiplan
Utkastet till förnyad strategisk plan för Lunds universitet skickades 
ut på remiss före jul och har fått ett blandat mottagande. Bland 
annat reagerar vissa fakulteter på att MAX IV och ESS ges för stort 
utrymme.

18 Unikt arkiv får pris
”röster från ravensbrück” är ett av UB:s mest uppmärksamma-
de arkiv. Där finns vittnesmål från omkring 500 polska överlevan-
de från koncentrationsläger under andra världskriget. Efter kri-
get förvarades arkivet obrutet fram till 1996. Därefter har Birgitta 
Lindholm på UB lagt ner ett stort arbete för att synliggöra arkivet, 
 vilket nu har premierats av Polsk-Skandinavisk forskningsinstitut. 

21 Trädgårdens påverkan
Intresset för trädgårdar och trädgårdsarbete har vuxit sig allt star-
kare på senare år. Forskaren Carina Sjöholm vill se bortom trenden 
och utforska vad trädgården som idé och fysisk miljö gör med sina 
användare, och vad användarna gör med och i sina trädgårdar.

26 Letar särdrag hos tumörer
Varje cancerform finns i många olika varianter som inte kan sär-
skiljas med dagens metoder. En forskargrupp vid LU försöker nu 
hitta de särdrag hos enskilda tumörer som visar sjukdomens troliga 
utveckling och hur olika behandlingar kan fungera vid bl.a. tjock-
tarmscancer och äggstockscancer. 
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På Ny POsT. Att göra Ekonomihög
skolan till ett hem för gränsöver
skridande forskning är ett av fredrik 
Anderssons mål. Som ny rektor vill 
han också göra prefekterna mer del
aktiga i diskussioner och beslut.

  
Fredrik Andersson, ett par och fyrtio och 
professor i nationalekonomi, vet vad han 
ger sig in i när han tar över som rektor ef-
ter Allan T. Malm. Sedan 2008 har han 
nämligen varit prorektor på en fjärdedel av 
sin arbetstid. Resten har han ägnat åt un-
dervisning och forskning och den senaste 
tiden mycket åt Knut Wicksells centrum 
för finansvetenskap som invigdes 2011.

–  Det får jag släppa nu, men mina dok-
torander behåller jag och på den vägen 
håller jag kontakten med forskningen.

Att öka samarbetet över institutions-
gränserna inom fakulteten tror Fredrik 
Andersson skulle innebära en mer stimu-
lerande arbetsmiljö. Ekonomi högskolan 
har ett eget Scientific Advisory Board 
och i samband med deras besök redovi-
sas all forskning brett vilket många upp-
lever som positivt. Mer av den typen av ar-
rangemang tänker sig Fredrik Andersson 
och räknar med att nyutsedde vicerektorn 
Mats Benner från Forskningspolitiska in-
stitutet blir en positiv och förenande kraft.

Annars handlar det mycket om in-
ternationalisering för Ekonomihögsko-
lan som måste ligga i absolut framkant 
om man vill behålla den internationella 
EQUIS-ackrediteringen.

– Och det gör vi, menar Fredrik An-
dersson som kan stoltsera med flest betal-
studenter – inte bara inom Lunds univer-
sitet, utan även nationellt. 

– Vi har så många som 60 stycken med 
god spridning från olika delar av världen. 
Vi har också ett omfattande utbytespro-
gram, säger han. Bakom mycket av den-
na framgång ligger Kristina Eneroth som 

kommer att fortsätta som prorektor.
Apropå stoltsera återvänder han till 

forskningen och berättar att man är den 
enda ekonomihögskola i landet som har 
en av de prestigefyllda Linnémiljöerna. 
Det är demografiprojektet som leds av 
professor Tommy Bengtsson och som ger 
positiva synergieffekter till mindre upp-
märksammad forskning inom fakulteten.

–  Det lockar hit intressanta gästföre-
läsare och kan även ge upphov till nya fi-
nansieringsmöjligheter.

ANNARs sTIckER Fredrik Andersson inte 
under stol med att hans verksamhet – så-
väl forskning som utbildning – är under-
finansierad. Vid exempelvis externa pro-
jekt som kräver medfinansiering blir det 
problem. Likaså är utbildningsuppdraget 
stort, men inte antalet lärarledda under-
visningstimmar. Därför är tillväxt inte 
något mål för Ekonomihögskolan, istället 
vill nye rektorn satsa på kvalitetsförbätt-
rande åtgärder. Ett exempel på det är det 
nya, fjärde, huset som planeras. Detta för 
att öka attraktionen hos lär- och studie-
miljöerna inom Ekonomicentrum. En hel 
del vad gäller finansiering och markdis-
kussioner återstår dock innan den spaden 
kan sättas i jorden, och det arbetet kom-

mer även fortsättningsvis att ledas av Al-
lan T. Malm som blir ”Senior Vice Dean”.

Fredrik Andersson ger ett eftertänk-
samt intryck och beskriver sig själv som 
en vän av consensus. Han har varit Eko-
nomihögskolan ganska trogen sedan han 
började där som student 1988. Förutom 
två år i USA som doktorand och postdoc 
har han hållit sig inom den nationaleko-
nomiska institutionens väggar. Hans nu-
varande forskning handlar om offentlig 
förvaltning och om hur det går när den 
verksamheten privatiseras. 

MAriA LinDh

      Ekonomihögskolan
•  Består av följande institutioner: före-

tagsekonomi, nationalekonomi, eko-
nomisk historia, handelsrätt, informatik 
och statistisk. Dessutom ingår Centrum 
för ekonomisk demografi, Institutet för 
ekonomisk forskning och Forskningspo-
litiska institutet. Ingår därtill med flera 
lärare/forskare i CIrCLE.

•  4.000 studenter och 350 anställda.
•  Leds från och med 1 januari 2012 av 

rektor Fredrik Andersson, prorektor 
Kristina Eneroth och vicerektor Mats 
Benner.

 
 
 
 
 
 
 

nye rektorn vill satsa mer 
på gränsöverskridande forskning

Fredrik Andersson 
är ny rektor för 
Ekonomihögskolan. 
foto: gunnar 
menander

Ekonomihögskolan:

t
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PROREkTORsVAL. Arbetet med att 
utse en ny prorektor pågår som 
bäst, och universitetsstyrelsen 
väntas i april besluta om en efter
trädare. för första gången får 
 övriga anställda delta i processen 
med att utse ledare, bland annat 
teknisk och administrativ personal. 

Tidigare fick bara ”vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta” lärare rösta. Då 
hade Lunds universitet åtta valkretsar, en 
för varje fakultet. De utsåg representanter 
till Hörandeförsamlingen som bistod i ar-
betet med att utse rektor och prorektor.

Men nu gäller alltså universitetets nya 
”grundlag”. Och en nionde valkrets, har 
tillkommit. Här finns de som är röstbe-
rättigade och valbara inom ”övriga verk-
samheter”, dvs. den gemensamma förvalt-
ningen, biblioteksverksamheten, KOM 
(kultur- och museiverksamheterna) samt 
USV, Universitetets särskilda verksam-
heter. Här blandas en stor andel av uni-
versitetets tekniska och administrativa 
personal med lärare från USVs många 
forskningsintensiva centrumbildningar, 
som är fristående från fakulteterna.

Det är ännu för tidigt att säga hur 
röstbenägna ”övriga anställda” är. Val-
processen innehåller fyra delmoment 
och det allra första – att nominera namn 

till valberedningen – lockade bara 28 av 
drygt 1000 röstberättigade i den nya ni-
onde valkretsen.

– Men det är kanske inte så konstigt, 
säger Magnus Ekblad, utredare som hål-
ler i valet inom denna valkrets. Det här 
är ju en ny valkrets som det genomförs 
val i för första gången.

Av Universitetskollegiets 48 ledamöter 
ska fyra väljas av den nionde valkretsen.

Just nu är kretsens nya valberedning i 
full färd med ta fram ett förslag på vilka 
som kan ingå i Universitetskollegiet. Val-
beredningen letar aktivt lämpliga kandi-
dater, men tar också emot nomineringar 
från de röstberättigade i kretsen. 20 febru-
ari blir det ytterligare ett val där de rös-

tande kan ta ställning till valberedningens 
förslag. 1 mars blir det klart vilka som in-
går i Universitetskollegiet från valkretsen. 

Hur ser det ut inom övriga valkretsar? 
LUM frågade fakulteterna för medicin 
och humaniora/teologi. Där hade man 
inte hunnit så långt i processen och me-
nade också att det kan bli svårt att utlä-
sa om intresset för att rösta har ökat se-
dan också ”övriga anställda” fått rösträtt. 

– Jag tror inte vi har statistik från de ti-
digare valen. Då användes poströstning, 
nu har vi val i vallokal, berättar Lennart 
Angere på Medicinska fakulteten.

BrittA CoLLBErG

fOTNOT: Göteborgs universitet inför också 
rösträtt för övrig personal från 1 juli.

helene Wiman, 
 fakultetssekreterare, 
Samhällsvetenskapliga 
fakultetskansliet:
– Jag ska absolut rösta, nu 
när man får chansen. Det 
är en demokratisk rättig-
het som jag ser det, som man ska ta vara 
på. Jag tycker det är trevligt att TA-perso-
nalen nu räknas in i ”personalen” som hel-
het och inte längre står utanför.
 

PROREkTORsVAL. Den 2 mars för
väntas det nya universitetskollegiet 
börja fungera som samrådsgrupp 
i processen att utse prorektor. 
universitetskollegiet är bara råd
givande. Det är universitetsstyrel
sen som slutligen bestämmer vem 
som ska bli prorektor.

Redan i november beslöt universitetssty-
relsen att inom sig utse en berednings-

grupp att leta ny prorektor. Man söker 
efter någon som kan komplettera rektors 
”kravprofil”. Rekryteringsgruppen, som 
den också kallas, leds av styrelseordföran-
de Allan Larsson och här sitter allmänre-
presentanterna Lars Ljungälv och Sarah 
Fredriksson, lärarrepresentanterna Fred-
dy Ståhlberg och Lynn Åkesson samt stu-
dentrepresentanterna Elisabeth Gehrke 
och Kristoffer Danielsson. Tre fackrepre-
sentanter har närvaro- och yttranderätt.

ska du utnyttja din rösträtt?

Monica Vikingsson, 
rektors sekreterare:
– Ja, det har jag redan 
gjort. Det är ju lite histo-
riskt detta att vi som är 
teknisk och administrativ 
personal för första gång-
en får möjlighet att delta i en sådan här 
process. Det känns viktigt att rösta.
 

ingela Brandt, studie
administratör, Juridiska 
fakulteten:
– Jag ska rösta. när vi nu 
får vara med och bestäm-
ma är det viktigt att ut-
nyttja sin rösträtt. Det är 
som i andra val – har man fått möjligheten 
ska man utnyttja den. Gör man inte det, 
kan man sedan inte komma och klaga på 
att man inte kan påverka. 

TA-personal får premiärrösta 
i valet till ny prorektor

universitetskollegiet drar igång 2 mars
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BIOLOGI/EkONOMI. Efter år av svala
re intresse har nu både  jordbrukare 
och Eupolitiker börjat lyssna på all
var på forskningsresultaten. Knepet 
är helt enkelt att kommunicera på 
mottagarens villkor. 

Biologiprofessor Katarina hed
lund och hennes kollegor har börjat 
sätta prislappar på naturens eget 
kapital. 

Att ta hand om naturen och bevara den 
biologiska mångfalden anses ofta inte 
vara något som man tjänar på rent eko-
nomiskt. Men i forskningsprojektet Soil 
Services har forskarna strävat efter att 
mäta vinsterna i kronor och ören. Det 
handlar om att synliggöra naturens eget 
kapital i ekonomiska termer, med hjälp 
av de så kallade ekosystemtjänsterna.

– Jag har som forskare jobbat med bio-
logisk mångfald i många år. Tidigare har 

Hur mycket är 
en mask värd?

det varit svårt att nå ut, men nu går bud-
skapet fram, säger Katarina Hedlund, 
professor på Biologiska institutionen.

DE fyRA sENAsTE åREN har hon va-
rit koordinator för det EU-finansierade 
forskningsprojektet Soil Services. Pro-
jektet startade 2008 och avslutas i fe-
bruari 2012. Målet har varit att leverera 
resultat kring hur den biologiska mång-

falden i marken förändras vid såväl in-
tensivt jordbruk som klimatförändring-
ar. Målgruppen, det vill säga de som ska 
använda forskningsresultaten, har be-
stått av ett brett spektrum av männis-
kor i både Sverige och andra europeiska 
länder: enskilda lantbrukare, lantbruks-
rådgivare, experter på Jordbruksverket, 
EU-politiker.

kATARINA HEDLUND kONsTATERAR att 
begreppet ekosystemtjänster, och deras 
ekonomiska värde, får folk att lyssna. 
Inom jordbruket finns det gott om eko-
systemtjänster som kan göra marken bör-
digare och öka skördarna. Exempelvis 
lever värdefulla mikroorganismer i mar-
ken där de kan frigöra kväve som ger nä-
ring åt grödorna. Och daggmaskar grä-
ver sina gångar i marken och skapar då 
bättre struktur och luft i myllan.

– Det är inte riktigt så enkelt att vi kan 
säga exakt vad en daggmask är värd, men 
vi kan exempelvis sätta pengar på den or-
ganiska halten i marken som ett slags va-
luta för ekosystemtjänsterna, säger Kata-
rina Hedlund.

Ju högre organisk halt som finns i 
marken, desto mindre behov av att göds-
la åkrarna. Det kan röra sig om upp till 
25 procent lägre mängd kväve som be-

Ekosystemtjänster är ett sätt att visa det ekonomiska värdet i naturens eget kapital. Hur mycket är t.ex. en daggmask som luckrar upp jorden 
värd?  På bilden till höger besöker forskargruppen Hampden Bottom Farm. foto maskar: melinda fawver/shutterstock

Biologiprofessor 
Katarina Hed
lund har bör
jat sätta prislap
par på naturens 
eget kapital. 
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höver tillföras för samma skörd, påta-
lar Katarina Hedlund. På så sätt kan 
lantbrukaren spara pengar på minska-
de gödselkostnader. Och dessutom kan 
samhället spara pengar genom minska-
de kostnader för kväveläckage från åk-
rarna ut i vattendrag och hav, ett miljö-
problem som orsakar algblomningar och 
syrebrist i havet.

INOM sOIL sERVIcEs har forskarna ta-
git fram modeller som kan göra beräk-
ningar kring hur mycket markens eko-
systemtjänster är värda i exempelvis ett 
hektar vetefält. Dessutom kan modeller-
na tydliggöra de ekonomiska vinsterna 
med lantbruksmetoder som exempelvis 
att plöja ner skörderester, att så en täck-
gröda så att inte åkern ligger bar samt att 
använda rätt växtföljd. På lång sikt kan 
rätt markskötsel ge påtagliga förändring-
ar rent ekonomiskt.

– Vi kan med modellerna visa hur 
lantbrukarna kan tjäna mer pengar om 
tio år om de gör si eller så. Inom jordbru-
ket finns ofta ett mer kortsiktigt perspek-
tiv, säger Katarina Hedlund.

Ytterligare ett mål är att forskningsre-
sultaten från projektet ska vävas in i EU:s 
bidragskalkyler för jordbruket. Nyligen 
var Katarina Hedlund i Bryssel för run-
dabordssamtal inom EU-parlamentet för 
att påverka utformningen av jordbruks-
stöden så att de får avsedd effekt.

– Kommissionen försöker få igenom 
ett markdirektiv, men vissa länder stop-
par det i parlamentet, förklarar hon.

DEN sTÖRsTA UTMANINGEN i att kommu-
nicera forskningsresultaten från Soil Ser-
vices har varit att våga släppa detaljer och 
osäkerheter bakom resultaten, att börja 
använda modellerna och faktiskt utta-
la sig om möjliga framtidsscenarier. Och 
att gå från renodlad grundforskning till 
ett helhetsperspektiv kring hur man kan 
odla ekonomiskt hållbart.

– Vi är fostrade i att det är själva forsk-
ningsresultaten som är det intressanta, 
men vi måste möta användarna på ett 
plan som utgår från vilka frågor de tycker 
är intressanta, säger Katarina Hedlund.

LEnA BJörK BLixt

Litteraturvetaren och utredaren 
Katarina Bernhardsson föreslår i 
en ny rapport att Lunds universi
tet startar ett eget förlag. 

Kommer Lu att få ett eget bokför
lag?
– Förhoppningsvis! Jag har lagt fram 
ett förslag som rektor och dekaner 
diskuterar nu. Förslaget kommer från 
HT-fakulteterna som har gett mig 
uppdraget att utreda den vetenskap-
liga bokpubliceringen.

Men behövs det?
– Jag menar det, för det finns så många 
olika förlag att publicera sig på och det 
är få av dem som gör det riktigt. Må-
let med förlaget är inte att tvinga fors-
karna att publicera sig på LU:s eget 
förlag. Däremot att erbjuda en publi-
ceringskanal som lever upp till fors-
karnas alla behov. Jag är också överty-
gad om att det skulle ge forskarna ett 
bättre förhandlingsläge gentemot ex-
terna förlag. På så sätt kan ett internt 
bokförlag bidra till ett allmänt bättre 
publiceringsklimat för forskning.

Vad blir skillnaden jämfört med 
Lund university Press som lades ner 
år 2000?
– Till skillnad mot Lund University 
Press så skulle LU:s nya förlag ge ut 
referee-bedömda, kvalitetsgranskade 
vetenskapliga verk. Förlagets böcker 
skulle få en professionell behandling 
från ax till limpa – inte bara genom 
kvalitet, utan också genom språk-
granskning, layout och marknadsfö-
ring. Dessutom skulle Open Access 
genomsyra verksamheten.

Vad händer nu?
– Nu har jag lämnat ifrån mig min 
rapport och universitetet kommer att 
diskutera frågan vidare. Rapporten 
har också en andra del som handlar 
om hur HT-fakulteterna kan förbätt-
ra sin skriftserieverksamhet. Där har 
beslut redan fattats, och förändring-
arna ska vara genomförda till septem-
ber. Det är viktigt att det blir lättare 
att hitta och beställa titlar och därför 
kommer HT att samla alla titlar på en 
gemensam hemsida, där de presente-
ras med omslagsbild och en kort re-
daktionell text. Bestämmer sig univer-
sitetet för att starta ett eget bokförlag, 
så skulle de kunna använda sig av sam-
ma struktur. 

tExt & foto: 

JEnny LoftruP

fOTNOT: Rapporten heter ”Ny strategi för 
vetenskaplig bokpublicering vid Lunds 
universitet” och finns tillgänglig i LUP. 

Utredningsförslag från humaniora/teologi:

Lu borde starta 
eget bokförlag

Katarina Bernhardsson föreslår att Lunds 
universitet startar ett eget förlag. 
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fRAMTIDsPLANER. ”Den gamla uni
versitetsstaden med sitt kulturarv 
tar det definitiva steget mot att bli 
en global vetenskapsstad.” 

Så står det i slutet av utkastet 
till förnyad strategisk plan, apropå 
Lunds expansion mot nordost och 
de nya forskningsanläggningarna 
MAx iV och ESS. Det är en formule
ring som får både ros och ris, liksom 
den förnyade planen i sin helhet.

Utkastet till förnyad strategisk plan för 
Lunds universitet skickades ut på remiss 
före jul. Planens främsta uppgift är att 
vara ”vår egen berättelse om vem vi är, 
vem vi vill vara och hur vi vill att vår 
omvärld ska uppfatta oss”, menar juris-
terna som ger godkänt. LTH tycker att 
form och inriktning är bra. Naturvetar-
na undrar varför begreppet ”bildning” 
har trillat bort.  Samhällsvetarna och 
medicinarna är kritiska.

MAX IV och ESS är förstås av stor 
betydelse för kunskapsutvecklingen och 

 OM VIsIONERNA – exempelvis den 
övergripande formuleringen: ”Ett uni
versitet i världsklass som förstår, för
klarar och förbättrar vår värld och 
människans villkor”:

Visionen är mycket bra.
Lunds universitets studentkårer, LUS 

Vad menas med världsklass? om må
let är ”hög kvalitet” undras hur det re
lateras till ”världsklass”. Är det högsta 
världsklass? … ta bort detta ord.
Medicinska fakulteten genom dekanus Bo 
Ahrén

Lunds universitet, skriver samhällsvetar-
na genom sin dekan Ann-Katrin Bäck-
lund:

– Men en strategisk plan ska vara en 
inspirationskälla för hela organisationen 
och ge alla medarbetare en känsla av del-
aktighet i det stora projektet LU. Och så 
som de primära forskningsmålen formu-
leras i utkastet känner stora grupper sig 
inte inbjudna, däribland samhällsvetar-
na, menar hon.

Juristerna påpekar också att planen 
tydligare måste omfatta hela universite-

tet. Planen talar om ”världsklass” och pe-
kar ut kunskapsstråket mot nordost och 
ESS som uttryck för LUs definitiva inträ-
de i den globala vetenskapliga gemenska-
pen. Om ambitionerna om att nå världs-
klass bara går i den riktningen riskerar 
de att bli en kalldusch för universitetets 
”torra” områden, enligt juristerna. 

Medicinarna tycker att planen måste 
diskuteras ytterligare. Finansiering, in-
tegritet och intern kultur är frågor som 
medicinarna lyfter fram. Utan en tydlig 
strategi för hur universitetets verksam-

Förslaget till ny strategisk plan får ris och ros i remissvaren

”Ess och MAX IV får för stor plats 
– hela universitetet måste med”

saxat ur remissvaren

Byt ut ”världsklass” till ”ett fram
stående och framgångsrikt univer
sitet”.
Humaniora-teologi genom kanslichef 
 Gunnel Holm

”Vi står till fullo bakom visionen om 
en gränsöverskridande samverkan 
mellan studenter, lärare och forska
re för att bättre utnyttja potentialen 
som ligger däri” … men … ”saknar det 
unika med att vara ett lärosäte i jäm
förelse med ett privat vinstdrivande 
företag”
Future Faculty vid Medicinska fakulteten

trots den ambitiösa policy som finns 
för hållbar utveckling på Lunds uni
versitet nämns inte hållbar utveckling 
som ett principiellt mål eller vision…
Elinor Hallström och Eva Leire, Miljö- och 
energisystem

Jag saknar något som ”speglar den 
nya andan av att interagera mer med 
samhället, kommunicera i dialog med 
samhället i viktiga frågor… Att gå 
ifrån modellen där universitetet/myn
digheten har enhälligt företräde till 
expertis och informerar samhället, till 
att nu även lyssna in samhällets öv

Universitetshuset i vinterskrud. foto: kennet ruona
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träffar på Google). Konstruktionerna 
finns varken i SAoL eller i Språkrådets 
lista över nyord.
LTH är tveksam till vissa språkliga innova-
tioner

Vad är kunskapsekonomiska regioner?
Sektionen Ledningsstöd

 OM ATT PLANEN äR fÖR GENERELL

”Det är en risk att texten är så allmän 
att man kan byta ut ordet ”Lund” mot 
något annat (t.ex. ”uppsala”)…”
Medicinska fakulteten genom dekanen Bo 
Ahrén

”kan läsas som en invit att slå samman 
alla lärosäten i regionen inom ramen 
för Lunds universitet.”
LTH

 OM sPRåkET

Är innebörden av detta glasklar? 
HT (genom kanslichefen Gunnel Holm) 
ifrågasätter formuleringen ”Vi behöver 
också utveckla kunskapsplattformar för att 
underlätta innovationsprocesser”

utvecklingsutmaningar (finns bara 
på finska webbsidor), kunskapspro
blem samt kunskapsekonomiska (noll 

fRAMTIDsPLANER. nu är Campus 
helsingborgs nya strategiska 
plan spikad. Planen, som tar sig 
an de tre kommande åren, kan 
sammanfattas med tre ord: ett 
fortsatt växande. 

redan 2013 ska studentantalet ha ökat 
från dagens siffra på 2500, till 3000. 
Men planens huvudsakliga fokus ligger 
på utvecklingen av forskning. 

– Tidigare har vi arbetat med att 
bygga upp vår grundutbildning. nu är 
det dags att satsa mer på forskning. 
Dels vill styrelsen öka antalet utbild-
ningar på avancerad nivå. Dels vill vi få 
igång forskningsmiljöer som kan kopp-
las till den regionala strukturen, säger 
Campus rektor Jesper Falkheimer.

fORskNINGsMILjÖERNA inom tjäns-
tevetenskap, strategisk kommunika-
tion och utbildningsvetenskap ska 
växa. Samtidigt ska ny forskning, 
bland annat inom logistik och nya me-
dier, etableras. Dessutom har Centrum 
för Danmarksstudier redan nu flyttat 
till Helsingborg. 

– Vi har en profil som betonar fler-
vetenskap och regional samverkan. Vi 
vill att fakulteter och institutioner i Lund 
ska se Campus Helsingborg som en 
kreativ mötesplats, säger Falkheimer.

riga experter med mål att identifiera 
nya kunskapsluckor och möjligheter.”
Carin nilsson, Centrum för miljö- och kli-
matforskning, vars remissvar hela naturve-
tenskapliga fakulteten gjort till sitt.

 OM sAMVERkAN MED REGIONALA 
      HÖGskOLOR

Ligger i detta att Lunds universitet är 
positivt till ett samgående med en el
ler flera mindre högskolor? Är detta 
regionalpolitisk strategi eller uttryck 
för hur man ser på drivkrafterna i kun
skapssamhället? 
Juridiska fakulteten 

het ska finansieras – kopplad till den eko-
nomiska verkligheten – blir det svårt att 
förändra den förhandlingskultur och de 
särintressen och allianser som i dag inne-
bär att man kringgår organisationens lin-
je, menar medicinarna genom avgående 
dekanen Bo Ahrén.

HUMANIORA-TEOLOGI sTäLLER sIG bak-
om sin kanslichef Gunnel Holms remiss-
svar. Gunnel Holm har skrivit om och 
omdisponerat delar av utkastet – stru-
kit och gjort en del tillägg. Så förtydligar 
till exempel HT/Holm att ”Ett univer-
sitet ska på en gång vara en självständig 
institution och främja goda samhälleliga 
värden”. Man vill ytterligare understryka 
vikten av ”kritisk färdighet och bred bild-
ning”. Och hänvisar bland annat till en 
krönika där universitetskansler Lars Hai-
kola slår fast att den kritiska och kreativa 
högskoleutbildningen utgör basen fram-
tidens samhälle, och inte får skymmas av 
en annan stor utmaning: kompetensför-
sörjningen. Formuleringen ”Lunds uni-
versitet utbildar framtidens kunskaps-
utvecklare, problemlösare och ledare” 
i planutkastet, är struken i HT/Holms 
version.

Planens syn på vad som skapar kva-
litet i utbildningen kommenteras i flera 
remissvar. 

Lunds universitets studentkårer LUS 
instämmer i att utbildning måste byg-
ga på forskning för att hålla hög kvali-
tet, men framhåller att också andra fak-

torer, t.ex. anställningsbarhet, bidrar till 
en bra utbildning. 

Utkastet domineras av synen att 
forskningens behov och villkor helt ska 
styra över utbildningarnas utformning 
och mål, men det är varken realistiskt 
eller önskvärt, menar LTH. Som snara-
re ser att högskolans uppdrag är att utbil-
da brett för samhällets behov ”inte pri-
märt att driva en plantskola för framtida 
doktorander”.

Universitetets utvärderingsavdelning 
vill se jordnära visioner om utbildning 
som förändringskraft. 

– Om alla lärare tror på det – har vi 
kommit väldigt långt!

Utvärderingsavdelningen saknar kopp-
lingen till vad universitetet lärt sig om 
framgångsrika utbildningsmiljöer och 
frågar också om den tidigare planen följts 
upp. Resultaten bör i så fall redovisas och 
den nya planen bygga på dem.

– Planen ska visa på kontinuitet och 
inte vara ytterligare ett nedslag på samma 
plats vilket man får känslan av när man 
läser utkastet… 

Flera remissvar efterlyser också något 
om breddad rekrytering i planen. Både 
Externa relationer och LUS saknar ett av-
snitt om att Lunds universitet vänder sig 
till en bred målgrupp av studenter och att 
tradition, kvalitet, tyngd etc inte motver-
kar rekrytering av studenter från icke tra-
ditionella studiemiljöer.

BrittA CoLLBErG

campus ska växa 
enligt ny strategiplan 



12                          LUM nr 1 | 2012

IDEON MEDIcON VILLAGE. Paula Zei
lon blir Managing Director för det 
nystartade Life Science foresight 
institute i Lund.  

– Genom åren har jag hjälpt 
många företag att förstå sin om
värld och hur de bäst kan ta tillvara 
och utveckla potentialen i sina till
gångar. Behovet av bra omvärlds 
och framtidsanalys är enormt, säger 
Paula Zeilon.  

Det var i somras som Europeiska regi-
onala utvecklingsfonden beviljade med-

IDEON MEDIcON VILLAGE. nu har 
startskottet gått för forskarbyn 
ideon Medicon Village i Astra Zene
cas gamla lokaler. universitetet har 
skrivit under ett treårigt hyreskon
trakt som börjar löpa i maj, men 
redan nu är det fritt fram för intres
serade forskargrupper att komma 
och titta.

LU ska hyra ca 8000 kvadratmeter i den 
nya forskningsbyn, vilket grundar sig på 
en behovsinventering av lokalytor inom 
Life Science-området vid LU. Detta gör 
universitetet till en av de största hyresgäs-
terna vid sidan av Region Skåne och ESS. 
Mindre hyresgäster som redan är klara 
är Lund Life Science Incubator med 18 
små nystartade företag, medicinteknik-
bolaget Bactiguard och framtidsinstitu-
tet Foresight Institute (se artikel nedan).

NäR NU IDEON MEDIcON VILLAGE slagit 
upp sina portar är det fritt fram för uni-
versitetets folk att besöka LUs framtida 
lokaler. 

– Det gör det lättare för intresserade 
forskargrupper att titta på lokalerna. Så 
länge Astra Zeneca hade kvar delar av sin 
utrustning där var det krångligare att få 
komma in. Nu har vi en otroligt spän-
nande tid framför oss, säger rektor Per 
Eriksson.

LUs tvärvetenskapliga cancerforsk-
ningsenhet Create Health bestämde sig 
tidigt för att flytta till Ideon Medicon 
Village, och även delar av det strategis-
ka forskningsområdet BioCare  är intres-
serade. Create Health förbereder nu de 
nödvändiga omändringarna av sina nya 
lokaler och siktar på en flytt efter som-
maren.

På LTH OcH N-fAkULTETEN undersöker 
fakultetsrepresentanterna Marie Wahl-
gren och Olov Sterner om några forskar-
grupper är intresserade av att flytta. Det 
ska bl.a. snart hållas ett informationsmö-
te för Centrum för analys och syntes, en 
del av Kemiska institutionen. 

På M-fakulteten har diskussioner-
na varit igång sedan början av hösten. 

Somliga grupper är intresserade, men 
ingen har ännu fattat bindande be-
slut. Skälet för tveksamheten är fram-
för allt ekonomiskt och hyresnivån blev 
inte färdigförhandlad förrän i novem-
ber 2011. Universitetsledningen har åta-
git sig att betala en stor del av merkost-
naderna, men frågan som ställs är om 
de utlovade medlen kan täcka både öka-
de hyror, lokalanpassning, eventuell ny 
utrustning och eventuella dubbla hyror 
under övergångstiden. 

DEN DEL sOM universitetsledningens 
pengar eventuellt inte täcker fullt ut blir 
det de berörda medicinargrupperna som 
får betala. M-fakulteten har beslutat att 
inte bidra ekonomiskt och hänvisar till 
att fakultetens längre tillbaka i tiden haft 
jätteunderskott och därför inte vill dra på 
sig nya stora utlägg. Forskargrupperna å 
sin sida är också rädda för merkostna-
der, eftersom deras externa anslag i för-
sta hand måste gå till själva forsknings-
arbetet.

Under året kommer alla sådana frågor 

fritt fram att fundera på flytt 
till Ideon Medicon Village

Paula Zeilon leder nytt framtidsinstitut för Life Science

el för att starta ett framtidsinstitut för 
Life Science. Institutet, som har Lunds 
universitet som huvudman, flyttar in på 

Medicon Village i Lund under januari. 
För 2012 har två viktiga utvecklingsfält 
valts ut: ”Personalized Medicine” res-
pektive ”Hembaserad avancerad vård”. 
Många företag och organisationer är del-
aktiga i de två pilotstudierna för att sä-
kerställa att resultaten kommer till an-
vändning på bästa sätt. 

Life Science Foresight Institute med-
finansieras av Lunds universitet, Regi-
on Skåne, Malmö högskola och Malmö 
stad. Andra finansiärer är Capish Know-
ledge och Medicon Village. 

Läs mer på www.foresight.lu.se

Paula 
Zeilon blir 
vd för Life 
Science 
Foresight 
Institute i 
Lund.  
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     Medicon Village
Astra Zeneca har sålt sin forsknings-
anläggning i Lund till en nybildad 
stiftelse som fått en donation på 
100 miljoner kronor av grundaren 
byggmästaren Mats Paulsson. Stif-
telsens helägda fastighetsbolag hyr 
sedan ut lokalerna till marknadsmäs-
siga hyror. 

Allt överskott från hyrorna ska 
gå till forskning och fördelas genom 
öppna utlysningar. Enligt underlaget 
till LUs beslut i december bör över-
skottet på sikt kunna bli 25–50 mil-
joner kronor om året, varav univer-
sitetet bör kunna konkurrera till sig 
merparten, 20-40 miljoner om året.

Cancerforskning blir ett viktigt 
fokus i Ideon Medicon Village, IMV. 
Tanken är att man inom IMV  ska 
kunna skapa ett centrum där grund-
forskningen är kompletterad med 
alla de specialiteter som behövs för 
att föra resultaten ut till patienterna: 
kemister, biologer, kliniker, läkeme-
delsutvecklare med flera.

Det ursprungliga förslaget till hy-
resavtal för LU gällde tio år, men har 
förhandlats ner till tre år. I år börjar 
universitetet betala hyra först i maj, 
och betalar dessutom bara halva hy-
ran under perioden maj–oktober. 
LUs totala risktagande ligger därige-
nom under 60 miljoner kronor.

”Om vårt mål är att 
åstadkomma globala 
medborgare, så bor-
de vi kanske inte tala 
fullt så mycket om att 
resa ut, utan i stäl-
let tänka mer på hur 
våra utbildningar ska 
ge studenterna en internationell medve-
tenhet. För även om vi uppmuntrar stu-
denterna att resa ut, så kommer den ab-
soluta merparten av dem ju ändå inte att 
göra det”.
Madeleine Green från unesco
organisationen iAu, international 
Association of universities, som gjort 
en enkät om internationalisering.

”En genomtänkt re-
geringspolicy på det 
här området borde 
innehålla tydliga mål 
och tidsperspektiv. 
Vilken nivå handlar 
det om, hur långvari-
ga ska studierna vara, 
varifrån ska studenterna komma, respek-
tive vart vill man att de ska resa? Men i 
stället är budskapet snarare bara ’ju mer, 
desto bättre’ och internationalisering 
framstår som ett allmänt mantra.”
irina ferencz från Eunätverket En
mob, som gjort en studie av statliga 
policyer i drygt 30 europeiska länder. 

”Internationalise-
ring har gått från att 
vara en relativt peri-
fer till att bli en cen-
tral verksamhet för 
universiteten. Det får 
konsekvenser för uni-
versitetens syfte och 
uppgift. Vi får dock inte glömma att uni-
versiteten fortfarande är nationella pro-
jekt. Men nationella projekt som behöver 
delta på en internationell arena för att 
fullgöra sin uppgift.”
Lars haikola, universitetskansler, 
som inledde konferensen

”nationellt är universi-
tetens viktigaste upp-
gift i framtiden att 
medverka till att byg-
ga den nya kunskaps-
ekonomin. Genom 
det fria kunskapsflö-
det har nationer med 
goda universitet tillgång till internationell 
expertis som kan främja utvecklingen. En 
huvuduppgift för oss blir att bygga inter-
nationella expertnätverk. Och att sam-
arbeta med politikerna kring framtidens 
stora utmaningar, som t.ex. klimathotet, 
utan att tumma på vår akademiska inte-
gritet.”
ole Petter ottersen, rektor, 
universitetet i oslo

INTERNATIONALIsERING. internationalisering av den högre utbildningen 
har ökat snabbt runtom i världen. Det var ämnet för en stor internatio
nell konferens i Lund i december. ökningen har varit på gott och ont, 
framkom det: å ena sidan är internationalisering nu en självklar verksam
het vid de flesta universitet, å andra sidan blir konkurrens och kom
mersialisering allt starkare drivkrafter på bekostnad av de akademiska 
värdena.

Diskussionsämnen vid konferensen var bl.a. organisation, utvärde
ringsverktyg som är på gång, och betydelsen av internationaliseringen för 
lärandet ur student och lärarperspektiv.

citat från konferensen

inte bara fördelar med 
ökat internationellt utbyte
 

t

nu att utredas vidare. LU Byggnad 
ska bl.a. se över befintliga hyresav-
tal, hur länge de löper, vilka andra 
grupper som kan behöva lokaler-
na och vad det kan innebära om de 
sägs upp. Forskargruppernas behov 
kommer också att utredas vidare, så 
att det blir tydligare hur alla aktuel-
la lokaler behöver anpassas och vad 
detta betyder för hyresnivåer och 
inflyttningsdatum.

Information om den fortsatta 
processen kommer löpande att pu-
bliceras på www.lu.se/samhaelle-
naeringsliv/ideon-medicon-village.

inGELA BJörCK

t
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HåLLBARHETsVETENskAP. Småskali
ga projekt med förnyelsebar energi, 
hur kan det bli fel? 

Mine islar tillhör den första 
kullen doktorander i hållbarhets
vetenskap. hennes forskning visar 
att utbyggnaden av vattenkraft i 
turkiet har lett till miljöförstöring 
och att tusentals bönder har drivits 
bort från sin mark.
 
Turkiet är en stor energikonsument och 
staten har inte råd att själv satsa pengar 
på utveckling av förnyelsebar energi. År 
2003 öppnades den turkiska vattenkraft-
sektorn för privata entreprenörer men ut-
vecklingen tog fart först 2009. Då började 
Världsbanken, till den turkiska regering-
ens glädje, pytsa ut pengar till mindre en-
ergiföretag som ville bygga ut vattenkraf-
ten. Nu skulle landet få miljövänlig energi 
utan att regeringen behövde betala.

– Problemet var att allt gick alldeles 
för snabbt och att man inte tagit hänsyn 
till de bönder som bor intill floderna och 
som är beroende av vattnet för sina od-
lingar, säger Mine Islar. En rekordsnabb 
utbyggnad har lett till omfattande miljö-

HåLLBARHETsVETENskAP. En utbild
ning med stor potential men med 
många utmaningar framför sig. 
Så sammanfattade Paul Weaver, 
nyanställd professor vid LuCSuS, 
Lunds universitets centrum för håll
barhetsfrågor, forskarutbildningen 
i hållbarhetsvetenskap. Strax före 
jul presenterade den första kullen 
doktorander sin forskning vid ett 
halvtidsseminarium.
 
När doktoranderna vid den med Linné-
pengar finansierade forskarskolan LU-
CID, disputerar om två år så gör flertalet 
det inom ämnet hållbarhetsvetenskap, 
ett nystartat forskningsfält som angriper 

förstöring och att bönderna inte får till-
räckligt med vatten till sina åkrar.

Världsbanken valde att enbart låna 
pengar till småföretagare då man hade då-
liga erfarenheter bland annat från Boli-
via där stora multinationella företag hade 
köpt upp landets vattenrätter. Problemet 
med de små företagen har, enligt Mine Is-
lar, varit en bristande kvalitetskontroll – 
vattenkraften blev inte så ren och miljö-
vänlig som det var tänkt från början.

– Det finns så många aktörer så  ibland 
har en enda flod blivit uppsplittrad mel-
lan ett tjugotal olika företag, såväl inhem-
ska som utländska, berättar Mine Islar.

I takt med att utbyggnaden fortsätter 
har protesterna mot den nya vattenpoli-

hållbarhetsrelaterade frågor utifrån olika 
ämnesmässiga infallsvinklar. Paul Wea-
ver, som i flera år har arbetat för att bere-
da väg för ämnet på universitet och bland 
finansiärer, var med på LUCIDs halv-
tidsseminarium. Han gav ett slutomdö-
me om forskarskolans resultat hittills: 
en imponerande nivå på de vetenskap-
liga diskussionerna och många lovande 
avhandlingsarbeten.

– Men ni har inga självklara karriär-
vägar och det kan bli svårt för er att få 
forskningspengar efter utbildningen ef-
tersom ni inte tillhör en traditionell dis-
ciplin, varnade han.

Finanskrisen, som slog till efter det 
att utbildningen i hållbarhetsvetenskap 

drog igång, har inneburit ett steg tillba-
ka när det gäller satsningar på nya forsk-
ningsämnen, menade Paul Weaver.

– Fast egentligen borde det ha varit 
tvärtom. Nu mer än någonsin behövs 
forskning som försöker ta större grepp 
och ägnar sig åt systemproblem, exem-
pelvis hur ekonomi och ekologi hör ihop.

Paul Weaver rådde doktoranderna att 
gå samman och söka forskningspengar 
gemensamt kring frågor som kan antas 
vara brännande i framtiden. Som exem-
pel gav han konsekvenser av ”resource-
grabbing” – när rika och mäktiga länder 
som köper upp fattiga länders resurser.

uLriKA orEDSSon

tiken ökat. Bönder organiserar sig, mar-
scher anordnas och byggen stoppas, allt 
för att hindra utvecklingen.

Fram till nu har Mine Islar ägnat sin 
forskning åt att definiera problemet; var-
för har det inte blivit bra trots goda in-
tentioner med utbyggnaden av småskalig 
förnyelsebar energi?

– Ett problem är det ekonomiska sys-
temet, den nyliberala marknaden, sä-
ger Mine Islar. Företag som lånar måste 
snabbt komma igång för att kunna börja 
betala tillbaka. Därför har utbyggnaden 
skett i alltför snabb takt och utan folk-
lig förankring. Vinstkraven har också fört 
med sig att kvalitetskontrollen av småfö-
retagen inte blivit tillräckligt noggrann.

Återstoden av forskarutbildningen 
kommer Mine Islar ägna sig åt olika lös-
ningar; hur kan man göra för att komma 
tillrätta med dagens situation så att alla 
parter kan känna sig nöjda?

– Det finns en uttalad önskan från 
våra handledare att vi inte bara ska peka 
ut problemområden utan också peka på 
möjliga lösningar till en hållbar utveck-
ling, säger Mine Islar.

uLriKA orEDSSon

Lovande avhandlingsarbeten 
på ny forskarutbildning i hållbarhet

turkisk satsning på vattenkraft ledde till miljöförstöring

Mine Islar 
tillhör den 
första kul
len dok
torander 
i hållbar
hetsveten
skap.
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kULTURGEOGRAfI. Landreformen i 
Zimbabwe år 2000, då tusentals vita 
farmare drevs bort från sina jordar 
– var den en katastrof eller en succé 
för landet? 

En succé menar professorn i 
utvecklingsstudier ian Scoones från 
universitetet i Sussex, som strax 
före jul opponerade på en lunda
avhandling om Zimbabwe. Avhand
lingsförfattaren var inte fullt lika 
positiv. 

I början av 2000-talet präglades medi-
as rapportering från Zimbabwe av bras-
kande katastrofrubriker kring Mugabes 

jordreform: vita farmare kördes bort från 
sina väl fungerande jordbruk och närma-
re 12 miljoner hektar mark delades ut till 
Mugabes politiska anhängare. Zimbab-
wes ekonomi kördes i botten med livs-
medelskris som följd.

TIO åR EfTER jORDREfORMEN gjorde Ian 
Scoones en studie av Masvingo-provin-
sen i södra Zimbabwe. Hans studie om-
kullkastade totalt den rådande uppfatt-
ningen; två tredjedelar av jordbrukarna 
på den ockuperade marken var ”vanli-
ga” zimbabwier och endast fem procent 
kunde anses tillhöra den politiska eliten. 
Dessutom visade Ian Scoones att ekono-

min hade börjat blomstra igen och att 
nya jordbruksföretag växt upp.

Strax före jul kom Ian Scoones 
till Lund för att opponera på Mabel 
Hungwes avhandling om jordreformen.
– Jordreformen är den största som gjorts i 
hela världen under hela 2000-talet. Där-
för är det väldigt viktigt att man fors-
kar om vad den har fått för konsekven-
ser, konstaterade han. 

MABEL HUNGwE, själv från Zimbabwe, 
har studerat provinsen Mazowe som lig-
ger nära huvudstaden Harare. Hennes 
bild av reformen är inte lika positiv som 
Ian Scoones bild. I Mazowe-provinsen 
är det landets elit som gynnats av jord-
reformen. Marken nära huvudstaden är 
mycket bördig och högre värderad än vad 
den är i den provins som Ian Scoones stu-
derat, vilket kan vara en bidragande or-
sak. 

Dessutom menade Mabel Hungwe att 
de jordbruksarbetare som tidigare arbe-
tade hos de vita farmarna inte har gyn-
nats av reformen. Många har blivit ar-
betslösa eftersom de som tagit jorden i 
besittning istället har anställt sina egna 
släktingar och vänner. 

MEN äVEN MABEL HUNGwE kunde se po-
sitiva effekter av jordreformen: jordbru-
ket utvecklas, de nya jordbrukarna gör 
investeringar och det sjuder av kreativi-
tet i de nya samhällena.

– Det krävs en stor idérikedom när 20 
småbrukare tar över ett jordbruk som ti-
digare bara har haft en ägare, menade 
Mabel Hungwe. 

Hon var liksom Ian Scoones positiv 
till jordreformens framtid och menade 
att den trots sina brister har varit bra för 
landet.

– Om 10–20 år kommer man nog att 
kunna konstatera att jordreformen varit 
lyckad, siade Mabel Hungwe. Men hon 
hoppas att landets politiska institutioner 
reformeras. Annars kommer det att bli 
svårt för de nya jordbrukarna att känna 
sig trygga med att de kommer att få stan-
na och bruka jorden.

tExt & foto: 

uLriKA orEDSSon

Delade meningar 
på disputation 
om radikal landreform

Lovande avhandlingsarbeten 
på ny forskarutbildning i hållbarhet

Mabel Hungwe med sin opponent Ian Scoones. Båda har studerat effekterna av landreformen 
i Zimbabwe år 2000 – men har kommit till delvis olika resultat.
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sTUDENTÖNskEMåL. Mer lärarledd 
tid för studenter, bättre hemsida 
med tydligare information, alter
nativa examinationsformer och fler 
inspirerande lärandemiljöer med 
längre öppettider. 

Det var några av önskningarna på den 
lista som rektor Per Eriksson fick av 
Lunds Universitets Studentkårer, LUS, i 
samband med att han installerades 2009. 
Enligt Simon Wetterling, LUS ordföran-
de, har universitetsledningen varit posi-
tiv till listan, och flera av projekten har 
genomförts. Eller i alla fall påbörjats.

– Vi är mest nöjda med EQ11, univer-
sitetets utvecklingsprojekt inom utbild-
ningen. Nu är det dock viktigt att inte 
glömma bort att använda sig av resultaten! 

ENLIGT sIMON wETTERLING finns goda 
chanser till att önskelistan är avbockad 
och klar efter Per Erikssons sex år som 
rektor. 

– Vill man genomföra förslaget om 
mentorsprogrammen måste man nog 
lägga på ett kol. Men Per har goda för-
utsättningar att klara av alla punkter på 
listan. Även om man kanske bara hinner 
sätta igång vissa åtgärder. Dokumentet 
håller fortfarande och behöver inte änd-
ras, men hållas efter, tycker Simon Wet-
terling.

Medicinska fakultetens studentkår, 
Corpus Medicum, har dock komplette-
rat med en egen önskelista som efterlyser 
fler föreläsningar på nätet så att de som 
bor utanför studieorterna slipper pend-
la varje dag. Digitala föreläsningar kan 
också spelas upp igen till gagn för inlär-
ningen. Många studenter tar den saken 
i egna händer och filmar själva föreläs-
ningarna för att sedan kunna repetera 
dem hemma. 

– Lunds universitet ställer sig i princip 

positivt till filmandet – men läraren som 
filmas måste först ge sitt tillstånd, säger 
Sara Ljung, jurist vid Lunds universitet.

sTUDENTREPREsENTANTERNA säger sig 
ha förståelse för att alla inte vill bli fil-
made. 

– Inspelningarna måste ske med res-
pekt för läraren och övriga närvarande, 
menar Simon Wetterling, och får med-
håll av Johan Danielsson vid Medicin-
ska föreningen som ingår i Corpus Medi-
cum. Samtidigt måste man ta hänsyn till 
att alla studenter lär sig olika, vissa kan-
ske studerar bättre med hjälp av inspe-
lat material. 

Förslag om att tillåta inspelning ska 
inom kort skickas ut på remiss till fakul-
teterna. Facket är dock negativt, och me-
nar att detta är en arbetsmiljöfråga för de 
berörda lärarna. 

tExt & foto: LiSA BLoMqViSt

Medicinare efterlyser 
fler filmade föreläsningar

Studenternas önskelista har fått komplement:

DIDAkTIk. nu satsar naturveten
skapliga fakulteten på didaktik. 
En ny forskarutbildning ska ta 
grepp om konsten att såväl lära 
sig som undervisa i naturveten
skapliga ämnen.

En forskarutbildning inom naturveten-
skapens didaktik ska börja byggas upp 
under 2012. Det beslutade naturveten-
skapliga fakultetens styrelse vid sitt se-
naste möte.

– Vi behöver utveckla och synliggö-
ra fakultetens ämnesdidaktiska kompe-
tens, inte minst med tanke på vår pla-
nerade medverkan i lärarutbildningen, 
säger Susanne Pelger, pedagogisk ut-
vecklare vid naturvetenskapliga fakulte-
ten och initiativtagare till den nya sats-
ningen.

naturvetenskapens didaktik är ett 
tvärvetenskapligt område där naturve-
tenskapliga och utbildningsvetenskapli-
ga frågor smälter samman. Susanne Pel-
ger konstaterar att flera andra lärosäten 
redan erbjuder forskarutbildning i natur-
vetenskap med didaktisk inriktning. 

Det nya forskarutbildningsämnet ska 
belysa lärande och undervisning i na-
turvetenskap både på gymnasienivå, i 
högre utbildning samt i utåtriktade po-
pulärvetenskapliga sammanhang. Inled-
ningsvis ska en vetenskapligt ansvarig lä-
rare rekryteras. Efterhand ska ytterligare 
lärare anställas så att de fyra skolämnes-
inriktningarna biologi, fysik, kemi och 
matematik finns representerade efter 
full utbyggnad. Till forskarutbildningen 
antas två studerande per år.

Naturvetare startar 
utbildning i didaktik

LUSordföranden Simon Wetterling med stu
denternas önskelista. 

Nytt samarbete 
med E.ON
ENERGIfORskNING. Lunds universi-
tet och energibolaget E.On har ingått 
ett forskningssamarbete för utveckling 
av energilösningar med lägsta möjli-
ga  klimatpåverkan. Avtalet löper över 
fem år där E.On står för finansieringen 
med minst 5 miljoner kronor årligen.
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Sedan hösten 2010 har Lu en 
ny  teaterutbildning som är ett 
sam arbete mellan Språk och 
litteratur centrum i Lund och 
 teater högskolan i Malmö.  Den 
heter ”teaterns teori och praktik”

– Målet med den nya utbildning
en är att förnya svensk teaterutbild
ning, säger rikard Loman som är 
lektor i litteraturvetenskap och 
ansvarig för utbildningen.

  
Som en alternativ examensform presen-
terade första kullen av kandidatstuden-
ter sina arbeten på Månteatern i Lund, 
öppet för alla intresserade. Ett trettiotal 
personer fanns på plats när bland andra 
Freja Hallberg och Linda Forsell berät-
tade om sitt arbete ”Historia A”. Projek-
tet beskriver jämställdheten i gymnasiets 
historieundervisning, och resulterade i 
en föreställning med samma namn med 
teatergruppen Potato Potato.

– Historieskrivning är en manlig före-
teelse. I läroboken ”Historia A” nämns 

inte en enda kvinna före 1720. För att lyf-
ta fram kvinnorna i historien gestaltar vi 
bland andra Marie Curie och Madame 
de Pompadour i föreställningen, berät-
tar Linda Forsell. 

I sVERIGE fINNs sedan tidigare ingen 
liknande forskningsinriktad teaterut-
bildning som syftar till en förståelse för 
teaterns roll i samhället. Kandidatstu-
denterna kompletterar sin uppsats med 
presentationen för vilken de har fria hän-
der.

– Det är ett bra tillfälle att få feedback 
från utomstående till mitt pågående pro-
jekt, säger John Hanse som fanns på plats 
för att beskriva sitt arbete om fenomenet 
Chatroulette ur teaterperspektiv.

Ansvarige Rikard Loman menar att 
presentationstillfället bidrar till att visa 
upp utbildningen för allmänheten  sam-
tidigt som man synliggör studenternas 
arbeten. 

tExt oCh foto: LiSA BLoMqViSt

LU startar nytt labb 
tillsammans med 
Ess och MaxIV
sAMARBETE. ESS, Max iV och 
Lunds universitet startar ett 
gemensamt laboratorium. 

Labbet är första steget i uppbyggna-
den av det framtida Science City som 
ska byggas mellan ESS och Max IV. Det 
gemensamma detektorlaboratoriet blir 
den första anläggning som drivs ge-
mensamt av ESS, Max IV och universi-
tetet. I laboratoriet ska nya typer av de-
tektorer till de framtida anläggningarna 
utvecklas och konstrueras. ESS och Max 
IV ska komplettera varandra, och redan 
nu tas en mängd initiativ för att utbytet 
mellan anläggningarna ska bli så stort 
som möjligt. En gemensam infrastruk-
tur, som till exempel ett gemensamt la-
boratorium är en del i strategin. 

Detta är särskilt betydelsefullt för 
ESS, dels eftersom det är ESS första la-
boratorium och den första installatio-
nen på plats i Lund, dels för att detek-
torutveckling är fundamentalt för ESS. 
Vi behöver snabbt bygga upp kompe-
tens om detta i Lund, säger richard 
Hall-Wilton, gruppledare för ESS de-
tektorgrupp. 

Det första steget i samarbetet inne-
bär gemensamt utnyttjande av det ex-
isterande laboratoriet på Maxlab. I ett 
andra stadium, nu i år, ska verksamhe-
ten expandera. Det gemensamma de-
tektorlaboratoriet ska drivas av Max IV, 
ESS och Fysiska institutionen vid Lunds 
universitet.

MAriAnnE EKDAhL

flest LU-studenter 
på Erasmus-studier
UTByTE. Över 400 lundastudenter läs-
te utomlands med hjälp av EU:s Eras-
musprogram under förra läsåret. Där-
med toppar Lunds universitet listan 
över antal utresande Erasmusstuden-
ter i Sverige. Totalt valde nästan 3.000 
svenska studenter att studera utom-
lands via Erasmus.

första kullen klar med kurs
om teaterns teori och praktik

Som en alternativ examensform presenterade första kullen av kandidatstudenter sina arbeten 
på Månteatern i Lund.
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”Röster från Ravensbrück” är ett av UB:s mest uppmärksammade arkiv, med vitt
nesmål från 1945 av omkring 500 polska överlevare från koncentrationslägren. Bir
gitta Lindholm är ansvarig för samlingen. foto: charlotte carlberg bärg
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sTarka viTTnesmål 
i unikT arkiv
– Jag är glad att jag kom undan 
tyskarna och är tacksam mot 
svenskarna att jag lever och att de 
så hjärtligt har vårdat mig.

Så avslutas en kvinnas berättelse 
om åren i koncentrationsläger. res
ten av hennes historia, och 515 an
dra livsöden finns att läsa i ”röster 
från ravensbrück”, ett av uB:s mest 
uppmärksammade arkiv som nu 
premierats av PolskSkandinavisk 
forskningsinstitut. 

Under andra världskriget samlade den 
polske lektorn vid Lunds universitet, 
Zygmunt Łakociński, information om 
tyskarnas övergrepp mot Polen. När de 
vita bussarna kom till Sverige, fulla av 
överlevande koncentrationslägerfång-
ar våren 1945, tog han också initiativ till 
att intervjua offren. Sammanlagt inter-
vjuades omkring 500 polska överlevan-
de om deras upplevelser i lägren, vilket 
resulterade i en unik samling av vittnes-
mål som senare kunde användas i rätte-
gångarna mot nazisterna. För att säkra 
materialet vid den ovissa efterkrigstiden 
deponerades det fram till 1974 på Hoo-
ver Institute vid Stanford University, för 
att sedan komma tillbaka till Lund en-
ligt Łakocińskis vilja. I universitetsbib-
liotekets källare stod det sedan obrutet i 
ytterligare 25 år. År 1996 fick personalen 
slutligen öppna lådorna. Birgitta Lind-
holm är föreståndare för handskriftsen-
heten på UB och blev arbetsledare för 
projektet.

 – Eftersom materialet var hemlig-
stämplat, så visste vi inte riktigt vad 
lådorna innehöll, berättar hon. 

När personalen, med hjälp av polska 

medarbetare, kunde läsa och förstå vitt-
nesmålen och insåg vad det faktiskt var, 
förstod Birgitta Lindholm att detta var 
något man skulle förvalta väl. Efter god-
kännande av överbibliotekarien på UB 
påbörjades hennes arbete. Det första hon 
gjorde var att ta säkerhetskopior på all-
ting för att ingenting skulle försvinna i 
tumultet.

– När vi öppnade materialet ville 
många ha tillgång till det. Vi blev kon-
taktade av flera utländska personer, och 
många kom också hit till UB, säger Bir-
gitta Lindholm. 

UB TILLsATTE EN REfERENsGRUPP som 
bland annat bestod av polsktalande his-
toriker och representanter från Landsar-
kivet och Kulturen. Hon berättar att all-
ting låg huller om buller i lådorna. Där 
fanns vittnesintervjuer blandat med dag-
böcker, fånglistor, glasögon, kläder, in-
formationsskyltar och annat. Idag finns 
en del av dessa föremål till beskådan på 
Kulturens utställning ”Att överleva”. 
Därför blev arbetsgruppens fokus att ka-
talogisera allt material. Sedan påbörjades 
översättningen av vittnesmålen, som alla 
var på polska. Hittills har man översatt 
omkring 40 av de 514 intervjuerna.

– Vi ville få en spridning i till exem-
pel ålder och kön bland vittnesmålen. 
Vi hade två polsktalande bibliotekarier 
som gjorde ett urval för översättningar-
na. Det blev en påfrestande läsning för 
dem, då de hade släktingar som suttit 
i koncentrationsläger. Vittnesmålen är 
väldigt detaljerade och starka, säger Bir-
gitta Lindholm.

Sedan lades de översatta intervjuer-
na ut på en hemsida tillsammans med 

     Röster från 
     Ravensbrück
Arkivet består av:
• Över 500 handskrivna intervjuer 

från överlevande personer av varie-
rande kön, ålder, religionstillhörig-
het och yrkesgrupp. 

• Intervjuerna varierar i längd, allt 
mellan en halv sida till omkring 40 
sidor, och har både intervjuperso-
nen och intervjuarens namnteck-
ning på dokumentet.

• Minnen och tillhörigheter, såsom 
dagböcker, dikter, recept, teckning-
ar, ritningar och foton 

• Fångtransportlistor till Ravensbrück 
och andra koncentrationsläger mel-
lan 1938-1944 med flera tusen 
namn. 

• Inkvarteringslistor över före detta 
koncentrationslägerfångar i Sverige. 

• Rättegångsprotokoll från rätte-
gångar i Hamburg och ravens-
brück.

• Register av polska medborgare 
som evakuerats till Sverige.

• Arkiv av tidningsutklipp, tidskrifter, 
propagandaskrifter, informations-
blad och annat, från 1939 till om-
kring 1967.

t

t
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      Ur vittnesmålen

”En annan syn. när jag 
minns och får den synen klar 
för mig känner jag mig inte 
stark nog att beskriva deras 
metoder vid likvideringen 
av ”ghettot”. Knepen var så 
ohyggliga och metoderna 
så avskyvärda att de helt 
enkelt inte ryms i en civilise
rad människas fattningsför
måga”.

”Allt som jag ovan har be
skrivit är autentiskt, men jag 
inser att jag tyvärr inte ger 
en fullständig bild. Verklig
heten var betydligt värre 
än det som var och en kan 
föreställa sig utifrån minnes
fragmenten ovan.”

     Zygmunt    
     Łakocinski
Född 20 juni 1905, död 1 janua-
ri 1987. Flyttade till Sverige 1934 
för att arbeta som lektor i polska 
vid Lunds universitet. 1945 tjänst-
gjorde Zygmunt Łakocinski som 
tolk vid mottagandet av överle-
vande koncentrationslägerfångar, 
och tog då initiativ till att intervjua 
dem och samla deras personliga 
tillhörigheter från lägren. 

t
t

 resten av vittnesmålen, där allting finns 
att läsa för allmänheten, ett arbete som 
fortfarande pågår. Och intresset för arki-
vet är stort. Varje vecka får Birgitta Lind-
holm och hennes kollegor förfrågningar 
om materialet, inte minst från utlandet. 
Många vill använda det till utställning-
ar, uppsatser och avhandlingar.

– Det är ett av våra mest uppmärk-
sammade arkiv. Bland annat händer det 
att ättlingar till lägerfångar hör av sig. 
Deras släktingar har inte velat berätta 
någonting om upplevelserna från kriget 
och lägren, så många vill få reda på sin 
historia. 

EN PERsON sOM ANVäNT materialet i sitt 
arbete är författaren och historikern Ar-
tur Szulc. Han fick upp ögonen för ar-
kivet då han skulle skriva sin kandidat-
uppsats i historia, och blev tipsad om det 
av sin handledare. Därefter har han åter-
kommit till arkivet i flera projekt, bland 
annat för att använda vittnesmål och fo-
ton till två av sina hittills tre släppta böck-
er om tiden kring andra världskriget. 

– Jag har haft kontakt med Birgitta 
Lindholm under åren, eftersom jag an-
vänt mig av vittnesmålen i flera böcker. 
Hon har gjort ett viktigt arbete med ar-
kivet, som så vitt jag vet är unikt i Euro-
pa, säger Artur Szulc.

Artur Szulc tycker dock att arkivet 
borde användas bättre än vad det görs 
idag, och han är förvånad över att inte 
fler forskare använder sig av materialet.

– Det är en guldgruva för polsk och 
annan forskning och det finns mycket att 
titta på i arkivet. Tänk till exempel vad 
intressant det vore om någon skulle be-
handla materialet ur ett genusperspektiv?

wIRGINIA BOGATIc använde sig av  
Łakocińskis arkiv i sin avhandling i his-
toria, ”Exilens dilemma – att stanna el-
ler att återvända?”. Det var under en resa 
till Polen som hon av en slump träffade 
kvinnor som överlevt Ravensbrück och 
fick då idén att skriva om varför vissa av 
lägrets fångar valde att stanna i Sverige 
efter kriget, medan andra återvände till 
hemlandet. 

– Min professor tipsade mig då om att 
det fanns ett arkiv i Lund, där jag kunde 
finna information om räddningsaktio-
nen och hur mottagandet i Sverige gick 
till, berättar Wirginia Bogatic. 

Därefter intervjuade hon tretton över-
levande kvinnor i Sverige och Polen.

– I stora drag framkom att de kvinnor 
som blivit fångar på grund av politiska 
skäl för att de tillhörde motståndsrörel-
sen eller dylikt i större grad återvände till 
hemlandet än de som hamnade i Ravens-
brück som fångarbetare. Kanske kände 
de att de behövdes i hemlandet och att 
kampen där skulle fortstätta, berättar 
Wirginia Bogatic. 

I NOVEMBER fick Birgitta Lindholm som 
första svensk Polsk-Skandinavisk Forsk-
ningsinstitut i Köpenhamns hedersme-
dalj för sitt arbete med arkivet. Barba-
ra Törnquist-Plewa, som till vardags är 
professor i Öst- och Centraleuropastu-
dier vid LU, är sekreterare vid institutet. 
Hon berättar att de varje år uppmärk-
sammar personer som främjat koppling-
en mellan Polen och Skandinavien, men 
att enbart vissa hederspersoner blir till-
delad medalj. 

– Birgitta har gjort ett viktigt arbe-
te med arkivet och vi vill visa uppskatt-
ning för att hon har främjat kunskapen 
om livet i lägren, berättar Barbara Törn-
quist-Plewa.

fÖR BIRGITTA LINDHOLM är arbetet med 
arkivet inte slutfört. För närvarande pla-
nerar hon hur referensgruppen kan gå vi-
dare med arbetet. Hon menar, precis som 
Artur Szulc, att arkivet skulle kunna an-
vändas mycket mer än vad det görs idag. 

– Det är inte så många av intervju-
erna som är översatta som vi önskar. Vi 
vill översätta fler och att göra allt materi-
al sökbart i databaser. Personligen skul-
le jag vilja att vi översatte alla vittnesmål 
av tonåringar, det var nämligen ganska 
många i åldrarna 13-19 år som intervjua-
des. Det känns värt att lyftas. 

LiSA BLoMqViSt

fOTNOT. Läs mer om Röster från Ravens
brück på: www3.ub.lu.se/ravensbruck

t
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En plats för paus eller en källa för krav? 
Svaret på vad en trädgård är blir olika be
roende på vem du frågar. 
 – Genom trädgården formar människor 
personliga kulturmiljöer på sin egen bak
gård, säger forskaren Carina Sjöholm, 
som med etnologiska redskap ska ta sig 
an villa trädgårdarnas greniga värld.

nyTTo-
växTer

Carina Sjöholm ska utforska vad trädgården som idé 
och fysisk miljö gör med sina användare, och vad 

användarna gör med och i sina trädgårdar.

t
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Det råder trädgårdsfeber i Sverige. Träd-
gårdsmedier blomstrar, den kommersiel-
la marknaden för trädgårdsskötsel likaså. 
Inte bara det som odlas är viktigt; själ-
va trädgårdsarbetet i sig lyfts fram som 
värdefullt.

– Det gröna rummet har blivit en hälso-
trend. Från många håll är det en reaktion 
på att takten i vårt samhälle går allt for-
tare. Trädgården förknippas med det ge-
nuina och naturnära livet. Till och med 
vården använder sig av ”grön rehabilite-
ring”, säger Carina Sjöholm, på Institutio-
nen för service management på Campus 

Helsingborg.

Tillsammans med Katarina Saltz-
man från Göteborgs universitet och Al-
lan Gunnarsson från Sveriges lantbruks-
universitet i Alnarp har Carina Sjöholm 
tilldelats 4,7 miljoner av Vetenskapsrådet 
till det tvärvetenskapliga projektet ”Ar-
bete och redskap i villaträdgården mel-
lan dröm och förverkligande”.

– Vi ska utforska vad trädgården som 
idé och fysisk miljö gör med sina använ-
dare, och vad användarna gör med och i 
sina trädgårdar.

Med andra ord ska de gå bortanför det 
gröna rummets trendiga yta för att istäl-
let kratta fram djupare betydelser.

– Det skrivs mycket om trädgårdar. 
Men det finns få kommentarer om deras 
egentliga betydelse för individen. Genom 

att undersöka vad människor gör i sina 
villaträdgårdar kan vi belysa vikti-

ga värden i vardagen– och i sam-
hället. Det säger något om 

den tid vi lever i, säger Sjö-
holm, som beskriver vil-

laträdgården som Sve-
riges vanligaste och 
mest förbisedda kul-
turmiljö.

Hennes nyfi-
kenhet på träd-

gårdar började för över tio år sedan då 
hon inom ramen för ett annat forsk-
ningsprojekt var på klippön Åstol i den 
bohusländska skärgården. En ö hon be-
skriver som ”uppkäftig och fascineran-
de”: liten, klippig och till bredden fylld 
av små, vita, tättstående hus.

– Nästan ingen natur överlever natur-
ligt på ön. Varje trädgård var resultatet av 
ett mödosamt förvaltande.

NäR PERsONER med sommarstugor på ön 
valde att lägga trädäck över sina trädgår-
dar svallade känslorna hos öns åretrunt-
boende över; trädäcken uppfattades som 
en skymf mot öns historia.

– Där och då började jag inse hur stor 
skillnad det är på vad en trädgård bety-
der för olika personer. För en del handlar 
trädgården om självförverkligande och 
renoveras på samma sätt som ett kök. 
Andra ser den ur ett större perspektiv. 
För dem handlar det om att förvalta en 
historia.

Trädgården kan även förknippas med 
arbete och krav. Trädgårdstrender som 
vissa inspireras av kan andra uppleva som 
tunga måsten.

– Det är då svårt att avgöra om träd-
gårdsarbete är ledig tid eller arbete. Och 
vem har man trädgård för? Sig själv el-

ler grannarna som ju också har insyn 
i detta privata rum, säger Carina 

Sjöholm, som snart börjar ar-
betet med att utforska villa-

trädgårdar i Helsingborg 
och Göteborg.

tExt: SArA hÄnGSEL

foto: MAriA LinDh

”för en del handlar trädgården om självförverkligande och 
renoveras på samma sätt som ett kök. Andra ser den ur ett större 
perspektiv. för dem handlar det om att förvalta en historia.”

T.v. Vallmofält i den 
vildare trädgården. 
T.h. Carina Sjöholm 
njuter av ett ovan
ligt januari grönt 
Botan.

t
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för civilingenjörer är examensar
beten den normala avslutningen 
på studierna, ofta i samarbete med 
någon industri.

Men på ideonföretaget  Modelon 
rör sig examensarbetare i en 
ovanligt stor omfattning – och 
exjobbarna betyder ofta mycket för 
företaget, som uppstått ur vid insti
tutionen för reglerteknik. Modelon 
har också ett nära samarbete med 
akademiker från datavetenskap och 
matematik (numerisk analys) vid 
Lth.

företaget drar inte bara nytta av 
exjobbare utan inspirerar också till 
nya kurser för Lth:s studenter.

På översta våningen i Beta huset på Ideon 
sitter exjobbarna tätt i kontors landskapet.

Här träffar vi biträdande universitets-
lektorn Johan Åkesson på Instititionen 

för reglerteknik, som också arbetar deltid 
på Modelon och professor Claus Führer, 
Institutionen för numerisk analys, som 
nöjer sig med att sam arbeta med före-
taget främst genom sina exjobbare. De 
har tillsammans handlett fyra–fem exa-
mensarbetare här och har hjälpt till med 
ytterligare några.

DE UNDERsTRykER båda den ömsesidiga 
vitalisering som detta samarbete innebär.

– Modelon förses med kompetent ar-
betskraft och samtidigt får universitetet 
ett industriellt perspektiv på sin forsk-
ning, nya idéer och moment, påpekar Jo-
han Åkesson.

– Sättet man handleder på här är to-
talt nytt för mig, konstaterar Claus Füh-
rer. Det är ett industriellt arbetssätt, som 
jag nu gör propaganda för i Mattehuset.

Han menar att det uppstår en drag-
kamp mellan företag och institution 

(som båda ställer upp med var sin hand-
ledare), friktionen utvecklar värme och 
energi hos exjobbaren.

– Ja, det arbetssättet lockade mig, till-
lägger Sofia Gedda, som gjort sitt exa-
mensarbete på Modelon med Johan 
Åkesson som handledare. Man lär sig 
mycket mer än tekniken, att integrera 
flera andra aspekter.

HON sTUDERADE fram till ganska nyligen 
programmet i teknisk fysik med inrikt-
ning mot tillämpad matematik. I sitt ex-
amensarbete på Modelon utvecklade hon 
algoritmer för optimering i open-source-
projektet JModelica.org.

– Det handlar om tillämpad ma-
tematik, olika parametrar i en motor 
skulle kalibreras. Det roliga var att re-
sultatet började tillämpas på Modelon 
direkt när jag var klar, berättar hon.

De flesta examensarbetarna vid 

exjobbsfabriken
I detta rum under takåsarna på Ideon sitter alltid många exjobbare.

t
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 företaget har läst teknisk fysik, någ-
ra har läst teknisk matematik, men det 
finns också några från datateknik. Även 
två studenter från högskoleingenjörsut-
bildningen i datateknik i Helsingborg 
har gjort sin kandidat uppsats här.

Som belöning får en del av studenter-
na åka på konferenser och presentera sina 
arbeten. Som del av utbildningen är ar-
betet annars obetalt.

cHRIsTIAN ANDERssON gjorde sitt ex-
jobb hösten 2010 och blev sedan projekt-
anställd. Efter en praktikplats på Mit-
subishi Electric Research Labs i Boston 
sökte han en doktorandtjänst vid Lunds 
universitet där han nu är knuten till såväl 
Numerisk analys, Linnécentret LCCC 
samt Modelon.

– Den internationella erfarenheten 
var ett starkt skäl till att Christian fick 
tjänsten, säger Claus Führer.

Christian Andersson hade också läst 
teknisk fysik, började på KTH och fort-
satte i Lund. Examensarbetet på Mode-
lon handlade om diskontinuerliga sys-
tem som exempelvis beskriver hur en 
boll studsar eller maskindelar rör sig. 

Vid Mitsubishi var studieämnet vibra-
tioner i höghastighetshissar. Beräkning-
arna gjordes med verktyget JModelica.

Han har också studerat satellitbanor 
med hjälp av Modelica-språket och fått 
positiv uppmärksamhet för det vid en 
konferens. Olof Troeng, vinnare av Tek-
nik-SM 2010, ska arbeta vidare med det-
ta som sitt examensarbete på Mitsubishi 
i Boston.

– Språket Modelica har utvecklats un-
der de senaste 15 åren av en internatio-
nell grupp forskare och ingenjörer, där 
forskning på Institutionen för reglertek-
nik varit tongivande. Inte minst Hilding 
Elmqvists, numera Dassault Systèms, 
forskning har varit viktig. Modelica har 
utvecklats till en europeisk teknologi, be-
rättar Johan Åkesson. Sverige och Tysk-
land är ”tunga spelare” med expertis vid 
både LTH och LiTH (Linköping).

DANIEL ANDERssON, civilingenjör i tek-
nisk fysik med inriktning mot regler-
teknik, arbetar på Modelicon med app-
likationssidan av detta språk. Hans 
examensarbete hösten 2009 handlade 
om modeller för bränsleceller och han 

har sedan arbetat med att optimera mo-
dellerna för förbränningsmotorer.

Samarbetet har även lett till en univer-
sitetskurs i ämnet, en kurs i simulerings-
verktyg som Claus Führer utvecklat och 
som getts några gånger. Och på regler-
teknik ges en projektkurs där ett av mo-
menten är styrning av balanserande ro-
botar. Kursen arrangeras i samarbete 
med Dassault. ”Jättebra”, garanterar Da-
niel Andersson.

EN sTUDENT sOM NyLIGEN påbörjat sitt 
exjobb på företaget är Jon Sten som ut-
vecklar stöd för så kallad grafisk edite-
ring, ett mer användarvänligt sätt att 
hantera modellerna. I den rollen arbe-
tar han tillsammans med både studen-
ter och anställda som utvecklar modell-
språket. 

En forskare på Institutionen för data-
vetenskap som engagerat sig i JModelica.
org är professor Görel Hedin från LTH.

– Hennes forskning om kompilator-
teknik har varit avgörande för vårt pro-
jekt, menar Johan Åkesson.

tExt oCh foto: MAtS nyGrEn

 ”sättet man handleder på här är totalt nytt för mig. Det är ett 
industriellt arbetssätt, som jag nu gör propaganda för i Mattehuset.”

Från vänster 
 Sofia Gedda, 
Jon Sten, Chris
tian Andersson, 
Claus Führer, 
Daniel Anders
son och Johan 
Åkesson.
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i dag är det billigare och snabbare 
att testa en produkt eller ett system 
genom simulering i datorn än att 
bygga en prototyp. Detta ger ut
rymme för en simuleringsindustri.

Modelon grundar sig till ganska stor del 
på teknik utvecklad i Lund, särskilt vid 
Institutionen för reglerteknik.

Forskaren Hilding Elmqvist utveck-
lade på 90-talet ett program, Dymola, 
för datasimulering av dynamiska system. 
I företaget Dynasim utvecklade han da-
taspråket Modelica. Dynasim köptes för 
en tid sedan av franska Dassault, som nu 
är en av Modelons viktigaste samarbets-
partners.

Magnus Gäfvert, en av fem grunda-
re i Modelon, var doktorand på regler-
teknik i slutet av 90-talet och forskade 
kring fordonssystem. Ett par av hans 
doktorandkolleger forskade på tillämp-
ningar baserade på Dymola inom ener-

gi och kylteknik. I fikarummet pratade 
de om möjligheten att starta företag till-
sammans baserat på sina intressen. Ef-
ter att ha fullföljt sina utbildningar och 
gjort några år i industrin fick de ett tips 
om att tysk fordonsindustri tillsammans 
letade efter nya system för simulering av 
luftkonditionering.

De vann sedan en upphandling och 
det blev starten på företaget. En bra start 
där man fick en stark kundkrets direkt 
och utvecklade bra teknik och såg jätte-
stora behov.

– Vi går mot en allt mer komplex tek-
nik i industrin och en allt mer komplex 
produktion. Att testa nya produkter med 
prototyper blir allt dyrare och tar allt läng-
re tid. Att byta till simulering har många 
fördelar, konstaterar Magnus Gäfvert.

– Det handlar om matematik och fy-
sik i grunden men vi förpackar tekniken 
och döljer det svåra (men öppnar det för 
LTH inskjuter Claus Führer).

Modelon bygger på simulering
Att företaget går bra, har tjänat peng-

ar sedan dag ett och växer snabbt styrks 
av Dagens Industri som nyligen för an-
dra året i rad utnämnde Modelon till ett 
så kallat Gasell-företag.

Kontor finns förutom i Lund även i 
Göteborg och på tre platser i Tyskland, 
främst München, där kontoret är nästan 
lika stort som det i Lund. Nästa etable-
ras snart i Nordamerika. De anställda i 
Lund är drygt 20 och sitter överst i Beta-
hus nr 6 på Ideon.

Idag arbetar företaget med matema-
tisk modellering av tekniska system för 
bil- och flyg industrin, för borrar, energi-
sektorn som kraftverk, och för processin-
dustrin. För det ändamålet bygger man 
modell bibliotek och utvecklar expertis 
på olika områden. Det kan vara för såväl 
nyproduktion som underhåll. Företaget 
utvecklar också styrsystem och mjukvara 
för simulering och optimering.

MAtS nyGrEn

mStore www.mstore.se  
Lund Mårtenstorget 6, 223 51 Lund, 046-15 04 00,  
lund@macsupport.se.

TM och © 2011 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. [mStore – Reservationer mot prisändringar, slutförsäljning och tryckfel. Alla priser inkl. moms.]

Den optimala bärbara vardagsdatorn är nu kraftfullare än någonsin, med senaste 
generationen Intel Core i5-processor och I/O-tekniken Thunderbolt för blixtsnabb 
dataöverföring. Nya MacBook Air finns i 11- och 13-tum och har ett bakbelyst 
tangentbord i full storlek, helt flashbaserad lagring, ett batteri som räcker länge  
och OS X Lion, den senaste versionen av världens mest avancerade operativsystem  
för datorer. Allt i ett tåligt Unibody-hölje av aluminium. Kom förbi mStore och 
upptäck vår tunnaste och lättaste bärbara Mac.

Testa nya och snabbare MacBook Air.
Förvänta dig allt – av en bärbar  
som väger nästan ingenting.

Som lärare, föreläsare, administratör eller  
annan utbildningspersonal är du berättigad till 
specialrabatt på Apple-datorer. Maila, ring eller 
kom in till oss så berättar vi mer. 
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Cancer är inte en sjukdom utan fle
ra. Det finns många olika varianter 
av varje cancerform, som inte kan 
särskiljas med dagens metoder men 
där skillnaderna ändå kan betyda 
liv eller död.

– Vi måste bli bättre på att hitta 
de särdrag hos enskilda tumörer 
som visar sjukdomens troliga ut
veckling och hur olika behandlingar 
kan fungera, säger Karin Jirström.

Hon är professor i patologi och vill ut-
veckla verktyg för att skilja olika varian-
ter åt vid bl.a. tjocktarmscancer och ägg-

stockscancer. Vilka varianter har en god 
prognos och vilka inte? Vilka behöver en 
tuff behandling, och i vilka fall kan de 
nya dyra cancerläkemedlen ge en god ef-
fekt? Det är viktiga frågor både för pa-
tienterna och för sjukvården. Men ännu 
vet man för lite för att kunna ge bra svar.

– Det läkarna kan göra är att under-
söka tumörvävnaden samt se var tumö-
ren sitter och om cancern spritt sig. Men 
det är trubbiga metoder som inte räck-
er för att kunna göra bra diagnoser och 
prognoser,  menar 
 Karin  Jirström.

Hennes 

forskning går ut på att hitta proteiner 
som kan fungera som biomarkörer och 
särskilja de olika varianterna av en viss 
cancerform. När hon lyckas blir skillna-
den tydligt synlig.

– På den här bilden har vi ett prov 
från en äggstockstumör med väldigt 
mycket av ett protein kallat Dach2. Här 
är somliga cellkärnor nästan svarta. I 
det här ljusa provet däremot finns näs-
tan inget Dach2, visar hon.

Dach2 är ett 
av de protein 

forskargrup-
pen arbetar 

TumörbesTämning 
på liv och död

Karin Jirström (i mitten) och 
hennes medarbetare Ma

rie Fridberg och Björn 
Nodin studerar mikro
skopbilder i datorn.
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med. Det verkar kunna ge utslag på oli-
ka varianter av äggstockscancer: tumörer 
med mycket Dach2 är elakartade och ger 
patienterna en dålig prognos, medan tu-
mörer utan Dach2 är godartade. 

För att titta på proteinerna tar forskar-
na supertunna skivor ur prover från sjuk 
och frisk vävnad, som bevarats inkapsla-
de i så kallade paraffinklossar.  Innan den 
tunna vävnadsskivan läggs under mikro-
skopet behandlas den med en analysvät-
ska som reagerar på just det protein man 
letar efter.

DE PROTEINER MAN sTUDERAR hämtas 
från den pågående kartläggningen av 
människans proteiner. Det är ett jätte-
projekt vid KTH och Uppsala universi-
tet som ska leda till en ”atlas” över alla 
de 20–22.000 proteiner som finns i den 
mänskliga kroppen. För varje protein 
finns uppgifter bl.a. om var i kroppen 
det kan hittas, och om det också finns i 
tumörer från någon av de vanligaste can-
cerformerna.

Arbetet med proteinatlasen har nu 
kommit ungefär halvvägs. Nya om-
gångar proteiner läggs ut på Internet med 
jämna mellanrum, och all information är 
fritt tillgänglig. Förhoppningen är att de 
nya kunskaperna ska leda till nya sätt att 
bedöma och behandla sjukdomar.

Lundagruppen kring Karin Jirström 
är en av dem som arbetat mest med att 
göra information från proteinatlasen 
praktiskt användbar i sjukvården. 

– Vi letar i atlasen efter proteiner som 
finns vid en viss form av cancer i anting-
en väldigt stora eller väldigt små mäng-
der. Sådana proteiner skulle kunna utgö-
ra biomarkörer och skilja på tumörer som 
bör ha olika behandling, förklarar hon.

NäR fORskARNA HITTAT ett sådant pro-
tein går de vidare till sin stora bank med 
vävnadsprover som samlats in från bort-
opererade tumörer. Till varje prov hör 
uppgifter om hur den aktuella patienten 
behandlats och hur det gått för honom 
eller henne. Genom att testa sina protei-
ner på vävnadsproverna kan forskarna se 

om de verkligen ger utslag så som man 
hoppats, och skiljer på t.ex. aggressiva 
och mer godartade tumörer.

LUNDAfORskARNA HAR REDAN HITTAT 

15 intressanta proteiner och tagit lika 
många patent. Tre av proteinerna ska 
testas i cancersjukvården inom de när-
maste åren.

– Ett av våra proteiner finns i tjock- 
och ändtarmscancer, som är den tredje 
vanligaste cancerformen i Sverige. Det 
kan användas som en fingervisning för 
den läkare som ska avgöra om en viss pa-
tient bör få cellgifter eller inte efter sin 
canceroperation. Vi har visat att om vårt 
protein finns i en tumör så är cancern så 
aggressiv att den absolut bör behandlas 
med cellgifter, säger Karin Jirström.

Hon tycker det är en fördel att utgå från 
studier av proteiner i mänskliga vävnader, 
och först senare undersöka hur proteiner-
na fungerar i odlade celler och laboratorie-
möss. Många forskare går den omvända 
vägen, men skillnaden på möss och män-
niskor gör ibland labbresultaten omöjli-

ga att tillämpa i mänskliga sammanhang.
Som exempel berättar Karin Jirström 

om sina kontakter med en grupp ameri-
kanska forskare. Gruppen hade studerat 
ett visst protein som skyndade på can-
certillväxten i laboratoriemöss. Genom 
att oskadliggöra detta protein skulle man 
kunna bota cancer, hoppades amerika-
narna – men lundaforskarnas studier gav 
andra resultat.

– När vi studerade proteinet i våra 
prov från mänsklig vävnad, så fanns det 
visserligen även i mänsklig cancer. Men 
det fanns bara i mycket godartade tumö-
rer, och skulle därför inte vara en me-
ningsfull grund till något läkemedel. Ex-
emplet visar hur viktigt det är att studera 
mänskliga sjukdomar i prover från män-
niskor, menar hon.

tExt & foto: inGELA BJörCK

fOTNOT: Gener och de proteiner som ge
nerna ger upphov till har ofta betecknande 
namn. ”Dach2”, vars hela namn är ”Dachs
hund 2”, hittades först hos bananflugor. 
Där har genen funktionen att ge extra korta 
ben, därav namnet (Dachshund = tax). 

Ovan: Björn Nodin håller upp en 
”tissue microarray”, en liten platta 
med pyttesmå prover som stansats 
ut från sparade bitar av bortopere
rade tumörer. 
                  
T. v. Vävnadsprover kan visa om 
en cancerpatient har en bra prog
nos eller inte. Provet längst till vän
ster innehåller mycket av proteinet 
Dach2, vilket är ett dåligt tecken.
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     sotinitiativet
Initiativet till en forskningsplattform om sot togs av profes-
sorerna Erik Swietlicki och Mehri Sanati vid LTH för att öka 
kunskapen om hur klimatet och människans häl-
sa påverkas av sotet som finns i vår omgivning. 
Sotforskningen samordnas via Pufendorfinsti-
tutet och engagerar forskare i ämnen som 
Arbets- och miljömedicin, Biokemi, Ekologi, 
Ekosystemanalys, Ergonomi och aerosoltek-
nologi, Förbränningsfysik, Kärnfysik, natur-
geografi, rättssociologi och Statsvetenskap. 
Läs mer om sotforskningen på Pufendorfinsti-
tutets hemsida www.pi.lu.se.
 

net eftersom sot absorberar solstrålning-
en. Det är alltså inte bara växthusgaserna 
som värmer, säger Erik Swietlicki.

En sotpartikel har en livslängd i atmos-
fären på dagar till ett par veckor och under 
denna tid förändras partikeln. Det är svårt 
att i utomhusluften följa sotets livscykel 
under så många dagar. Därför använder 
forskarna på Ergonomi och aerosoltek-
nologi en metod, smogkammarmetoden, 
som innebär att man ”snabbåldrar” luften 
så att en vecka kan studeras på en halv dag. 

– Sot har följt människan genom alla 
tider, men det är inte förrän nu vi 
har insett att det leder till allvarliga 
problem för vår hälsa och för jordens 
klimat, säger Erik Swietlicki. han är 
forskare i kärnfysik och leder ett ini
tiativ inom Lunds universitet för att 
samordna forskningen om sot.

Sot bildas vid förbränning, som när man 
tänder stearinljus, släpper ut avgaser, el-
dar med ved och grillar. Det är vardagli-
ga situationer som skapar farliga förbrän-
ningsrester. Man vet att sot påverkar den 
globala uppvärmningen och ökar risken 
för hjärt- och kärlsjukdomar. Nu söker 
forskarna svar på i vilken form sot är som 
farligast, om det är värst med färskt el-
ler åldrat sot och hur sotutsläppen kan 
minskas. Sotforskningen samordnas via 
Pufendorfinstitutet med forskare från 
teknik, naturvetenskap, medicin och 
samhällsvetenskap.

– Vi vet fortfarande inte hur farligt so-
tet är när vi andas in det. Även sotets upp-
värmande effekt är mycket osäker, men 
vi kan utgå från att sotet värmer vår pla-

Smogkammarmetoden är en sorts 
tidsmaskin för luft där partiklar belyses 
med UV-lampor för att efterlikna åld-
ringen i atmosfären. Den ger en förståel-
se för hur sotet förändras under sin livs-
tid, vilket är en förutsättning för att få 
kunskap om sotets påverkan på hälsa och 
klimat.

– Idag vet man att färska sotpartik-
lar består av en fluffig kärna belagd med 
ett tunt lager organiska ämnen. Men vad 
som händer när sotet åldras i atmosfä-
ren är inte klarlagt, säger Joakim Pagels, 
en av forskarna som använder smogkam-
marmetoden.

jOAkIM PAGELs sTUDERAR sotpartiklar 
”i flykten”. Det innebär att partiklarnas 
förändrade kemi och struktur undersöks 
medan de fortfarande är i luften. Det är 
ett unikt arbetssätt som gör det lättare att 
följa förändringar i partiklarnas kemi än 
vad partikelinsamling på filter och senare 
analys i laboratorium gör. Sotpartikelns 
kemiska sammansättning modelleras se-
dan av Pontus Roldin som är doktorand 
på Kärnfysik. Han ska använda resulta-
ten i modeller för sotåldring som så små-
ningom appliceras på klimatmodeller i 
större skala. Resultaten är också vikti-
ga för hälsomodellering eftersom åldra-
de sotpartiklar verkar påverka hälsan på 
andra sätt än färska gör. 

Om partiklar som vi andas in fastnar 
i våra luftvägar beror framför allt på de-
ras storlek. En färsk sotpartikel är min-
dre än en åldrad och fastnar därför lät-
tare i lungorna och i luftvägssystemet. 
Åldrade partiklar är större än färska ef-
tersom de är belagda med andra ämnen 
som kan ta upp vatten och svälla, exem-
pelvis i de fuktiga lungorna. Det inne-
bär att hälsoeffekterna kan vara olika be-

soThoTeT
Erik Swiet
licki är sam
ordnare av 
universi
tetets sot
forskning via 
Pufendorfin
situtet. foto: 
erik anders-
son

t

Färsk sotpartikel. 
foto: erik swietlicki
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roende på om kroppen utsätts för färskt 
eller åldrat sot.

Hälsoeffekterna är också beroende 
av tidigare hälsostatus, andningsmöns-
ter och vilken sorts sot man andas in. Av 
färskt sot från diesel fastnar en tredjedel 
av partiklarna i lungorna, medan endast 
en sjättedel av sot från stearinljus gör det. 

– Sot som lättare kommer in i krop-
pen ger större hälsoeffekter, säger Jakob 
Löndahl, en av aerosolforskarna på Ergo-
nomi och aerosolteknologi.

DET sPELAR Också sTOR ROLL om inand-
ningen sker vid ansträngning eller i vila. 
En större luftvolym dras in i andnings-
systemet vid ansträngning och då fastnar 
fyra gånger fler sotpartiklar än vid vila. 
Människor med astma eller KOL (kro-
nisk obstruktiv lungsjukdom) är dubbelt 
utsatta eftersom de är känsligare för luft-
föroreningar samtidigt som partiklarna 
lättare fastnar i deras lungor.

Nedan: Pontus Roldin, 
doktorand på Kärn fysik, 
visar modelleringar för 
sotets kemiska sam
mansättning. foto: erik 
 andersson

Smogkammaren, 
 metoden som åldrar 
luft. foto: joakim pagels

Jenny Rissler, forskare på Ergonomi och  aerosolteknologi, 
på väg in i aerosolkammaren där försökspersoners hälsa 
studeras samtidigt som de exponeras för sotpartiklar. 
foto: erik andersson

Jakob Löndahl har tillsammans med 
andra aerosolforskare, bland annat Jenny 
Rissler, studerat hur sotet fastnar i luft-
vägssystemet och påverkar kroppen. De 
har tillsammans med forskare från Ar-
bets- och miljömedicin gjort studier i 
aerosollaboratoriet på LTH, där försöks-
personer exponerats för olika halter av 
sotpartiklar. Jenny Rissler berättar att 
det dock finns begränsningar med ett 
sådant arbetssätt.

– Människor kan inte exponeras för 
hur höga halter som helst och inte heller 
under hur lång tid som helst. Därför ska 
vi nu använda en metod där partiklar tas 
direkt från luften och placeras på odlade 
celler. Det är en procedur som kan lik-
nas vid det som sker i lungorna när man 
andas in partiklar, säger hon.

– Med denna nya metod hoppas vi 
komma närmare svaren på flera frågor, 
forsätter hon. Vilka doser är farliga? Är 
det ytarean av sotet som är avgörande el-

ler är det antalet eller massan? Eller är det 
andra kemiska ämnen som finns i den be-
läggning på sotpartiklarnas yta som är de 
farliga, frågar Jenny Rissler sig.

fÖRUTOM ATT komma fram till hur far-
ligt sotet är för människan, hoppas Erik 
Swietlicki att universitetets sotforskning 
ska leda till att man kan ta fram interna-
tionella standarder för hur höga sothal-
ter som ska få finnas i vår utomhusluft. 
Sådana gränsvärden saknas helt idag. Ef-
tersom sot är ett kortlivat ämne kan en 
begränsning av utsläppen snabbt leda till 
positiva effekter både för klimatet och för 
hälsan.

– Skruvar man åt kranen minskar hal-
terna direkt, det är en ”quick fix”. Gör 
man det så kanske även våra barnbarn 
kan leva på denna jord utan att försmäk-
ta av värme, säger Erik Swietlicki.

JESSiKA SELLErGrEn
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i England har avgifterna för grundutbildningen höjts kraf
tigt, från 3000 till maximalt 9000 pund per läsår. reger

ingen har också infört andra regler som kritiserats för 
att skapa ett svårbegripligt och osäkert system.

De nya reglerna får följder även i resten av Europa 
och i Lund, där ansökningarna från Storbritannien 

har ökat med 30 procent. Konkurrensen om de ut
omeuropeiska studenterna påverkas också. LuM 

har talat med några internationella experter.

engelska
avgifTer 
avskräcker
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Avgifter för studenter från länder 
utanför Eu, som Sverige nu infört, 
kan enligt somliga oroade bedö
mare vara första steget mot avgif
ter även inom landet. i så fall bör 
det nya engelska avgiftssystemet 
ses som en varning: så som England 
gjort ska man inte göra.

England hade liksom Sverige gratis ut-
bildning på grundnivå fram till 1998. Då 
infördes en avgift på 1000 pund per läsår, 
vilket sedan stigit till 3000 pund och från 
hösten 2012 kan gå upp till hela 9 000 
pund per läsår (ett pund är ca 11 kronor).

– Regeringens syfte var dels att spara 
pengar, dels att göra den högre utbild-
ningen mer marknadsinriktad, säger 
professor Bahram Bekhradnia. Han le-
der den oberoende tankesmedjan Hepi, 
Higher Education Policy Institute, som 
är inrymd i en sekelskiftesvilla i Oxford.

Men utbildning går inte att jämföra 
med att sälja bilar och kylskåp, menar 
Bahram Bekhradnia. Därför fungerade 
förändringen inte som man tänkt. I stäl-
let för att få en spridning av avgifterna, 
så valde merparten av de engelska läro-
sätena att lägga sig på maxavgiften 9000 
pund. Ett skäl var ekonomin: summan är 
hög nog att ge universiteten en vinst på 
de flesta utbildningar. Ett annat var sta-
tusen: bara de absolut lägst rankade lä-
rosätena vill medge att de måste ta lägre 
betalt för sina utbildningar.

REsULTATET fÖRskRäckTE regering-
en. Dels blev det ju ingen bra marknad, 
dels skulle det bli dyrt. Likt Sverige har 
England subventionerade studielån, vil-
ket innebär att staten kommer att få lig-
ga ute med stora pengar innan lånen blir 
återbetalda.

Som motåtgärd har man nu hittat på 
ett komplicerat system där en del av ut-
bildningsplatserna för studenter med ge-
nomsnittliga och låga betyg dras in, för att 
sedan delas ut igen till de lärosäten som 

går med på att ta under 7.500 pund i avgift.
– Men det blir ett svårt och osäkert 

system, säger Bahram Bekhradia. Han 
tror att många universitet i mitten av sta-
tusligan kommer att stå fast vid 9.000 
pund för att inte tappa i prestige. Men 
de kanske inte klarar detta mer än något 
år, vilket gör att priset för en utbildning 
kan komma att variera inte bara mellan 
olika universitet utan också mellan olika 
år vid samma universitet.

sPäNNVIDDEN mellan universiteten lär 
också öka ännu mer. Rika och framstå-
ende universitet som Oxford, Cambridge 
och Imperial College kan ta ut de högsta 
avgifterna, och blir då ännu rikare. Med 
den ökade spännvidden följer en ökande 
social segregation, eftersom ungdomar 
från mindre priviligierade hem lär dra 
sig för de universitet vars avgifter kräver 
de högsta studielånen.

Intresset för högre utbildning i Eng-
land kan också påverkas rent allmänt. 
Preliminära siffror för ansökningen till 
hösten 2012 visar en minskning av an-
talet inhemska sökande, framför allt de 
som är lite äldre. Samtidigt ökar de eng-
elska ungdomarnas intresse för att stude-
ra utomlands, bl.a. i Sverige.

– Vi har märkt ett klart ökat intres-
se från England, säger Richard Stenelo 
på Sektionen externa relationer, som själv 
blivit intervjuad i BBC.

Mellan oktober 2010 och oktober i 

år har antalet engelska besök på LUs in-
ternationella webb mer än fördubblats. 
Motsvarande ökning i antalet engelska 
lundastudenter lär det dock inte bli, ef-
tersom LU bara har två engelskspråkiga 
program inom grundutbildningen (i De-
velopment Studies och Fine Arts). 

På Externa relationer vill man ändå 
öka marknadsföringen av LU i England.

– Vi har planer på att delta i engelska 
utbildningsmässor nästa år. Om Lunds 
universitet kan dra till sig engelska stu-
denter skulle det ge en kvalitetsstämpel 
som kan användas i marknadsföringen 
även på andra håll, till exempel i Asien, 
förklarar Maria Lindblad.

fÖR DEN OMVäNDA sITUATIONEN, svensk-
ar som vill läsa i England, gäller att dessa i 
fortsättningen också måste betala de nya 
höga avgifterna. Men de har då samtidigt 
rätt till engelska studielån – som kanske 
aldrig behöver betalas tillbaka.

– Lånens återbetalning är inkomstrela-
terad och knuten till skattesystemet. Och 
jag har ju svårt att se att England ska kun-
na ta hjälp av utländska skatteverk för att 
driva in sina pengar. Detta är faktiskt en 
helt olöst fråga, säger Bahram Bekhradia.

tExt & foto: inGELA BJörCK

fOTNOT: Den högre utbildningen i Skott
land, Wales och Nordirland sorterar under 
respektive lokal beslutandeförsamling, och 
dess finansiering skiljer sig åt både sinsemel
lan och i förhållande till England. 

T.v. Bahram Bekhrad
nia leder den obero
ende tankesmedjan 
Hepi, Higher Educa
tion Policy Institute. 

T.h.–  Vi har märkt 
ett klart ökat intres
se från England, sä
ger Richard Stenelo 
på Sektionen externa 
relationer.

Avgifter på hemmaplan lockar engelsmän utomlands
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internationalisering är ordet för 
dagen bland västvärldens univer
sitet. Alla konkurrerar om samma 
”kunder”, de avgiftsbetalande 
internationella studenterna. Men 
även om dessa är många, så är de 
inte hur många som helst. utbudet 
av utbildningar kan snart bli större 
än efterfrågan.

Det menar i alla fall Daniel Guhr, in-
ternationell utbildningskonsult som be-
sökt Lund flera gånger. Enligt hans åsikt 
är det redan många av de internationella 
studenterna som kan engelska för dåligt 
för att klara av en utbildning utomlands. 

– ”Pidgin academic English” börjar 
bli alltför vanligt, säger Daniel Guhr. Ett 
exempel är ett internationellt toppuni-
versitet där en tredjedel av de utländska 
studenterna på ett avancerat masterpro-
gram knappt kunde läsa och skriva på 
engelska.

MåNGA UNIVERsITET har därför infört ett 
”foundation year”, ett basår med utbild-
ning i akademisk engelska. Sådana tan-
kar finns nu även i Lund (se separat arti-
kel). Ett basår skulle göra det ännu dyrare 
för de internationella studenterna, men 
skulle kunna garantera både att studen-
terna klarar sina kurser och att universi-
teten håller sin standard uppe.

– Vid det här laget är det många uni-
versitet som borde medge att de antar in-
ternationella studenter som de inte skul-
le ha antagit för tio år sedan. Allt fler av 
dessa studenter kan inte klara sig om inte 
universiteten sänker sina krav, säger Da-

niel Guhr. Han tycker sig ha sett en tyd-
lig betygsinflation i t.ex. Australien, som 
länge tagit emot ett stort antal internatio-
nella studenter.

Att så många studenter med dåliga 
språkkunskaper blir antagna kan bero 
på att de stormpluggat inför engelsktes-
ten men egentligen inte lärt sig använda 
språket. Men det kan också bero på oli-
ka sorters fusk, från att använda mobi-
len under testet till att skicka dit en duk-
tigare stand-in eller helt enkelt köpa sig 
ett godkänt testresultat.

Någon enkel lösning på fuskproble-
met finns inte.

– Alla försök att tackla det har mötts 
med nya sätt att kringgå kontrollerna. 
Men en grundläggande sak är förstås att 
universiteten ska gå samman och snabbt 
dela med sig av alla nya erfarenheter på 
området. Och så kan man ju göra om-
tester på alla nya studenter som en kon-
troll av att deras uppgifter stämmer, me-
nar Daniel Guhr.

ANTALET UNIVERsITET som vill locka till 
sig internationella studenter ökar idag 
kraftigt. Holland har t.ex. många eng-
elskspråkiga utbildningsprogram, och 
Frankrike har hela 400 masterprogram 
på engelska. 

Bakgrunden till denna strävan efter 
internationalisering varierar, från lov-
värda till mer tvivelaktiga motiv. Peter 
Scott, professor i utbildningsvetenskap 
vid University of London, har stuckit ut 
hakan genom att skriva en debattartikel 
om detta i Guardian. Han talar om ”the 
good, the bad and the ugly”.

I sitt arbetsrum invid Russell Square i 
London ser Peter Scott ut över en inner-
gård som korsas av studenter på väg till 
universitetets olika byggnader.

– Internationalisering kan vara beri-
kande både för individerna och för stu-
diemiljön, säger han och tittar på den 
brokiga blandningen av studenter. Men 

konkurrensen 
hårdnar 
om de internationella studenterna

”Bakgrunden till 
denna strävan efter 
internationalisering 
varierar, från lovvärda till 
mer tvivelaktiga motiv.” 

Det kan ligga mycket pengar i internationali
sering. Peter Scott vid University of London är 
rädd att vissa internationaliserar av fel skäl.
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Lunds universitet utreder nu 
möjligheten att införa ett ”foun
dation year”, ett engelskt basår 
för internationella studenter. 
Det skulle i så fall kunna startas 
hösten 2013.

– Det finns ett stort intresse för att läsa 
i Lund. Det finns också många utom-
europeiska studenter som har bra all-
männa meriter, men som tyvärr inte 
är tillräckligt bra på engelska. Sveri-
ge har ju nyligen höjt kraven för eng-
elskkunskaper för universitetsstudier, 
säger Richard Stenelo på Externa re-
lationer. 

Basåret skulle innehålla en utbild-
ning i både talad engelska, läsför-
ståelse och akademiskt skrivande på 
engelska. Målet är att ge studenterna 
tillräckliga språkkunskaper för att de 
sedan ska kunna klara studier på mas-
ternivå. 

– Ett extra år ger förstås studen-
ten betydande extra kostnader. Men 
många nationella stipendieprogram 

förra årets resultat i undersök
ningen international Student 
Barometer visade att de flesta 
internationella studenter inte 
påverkats av rekryteringsagen
ter och mässor vid sitt val av lä
rosäte. De viktigaste faktorerna 
var i stället universitetets rykte, 
utbildningens kvalitet, rekom
mendationer från alumner och 
lärosätets hemsida. 

Men Margareta nordstrand 
som är sektionschef på sektio
nen Externa relationer tycker 
ändå att resurserna som går till 
mässor är befogade.

– Vikten av ett personligt möte och 
en personlig kontakt ska inte under-
skattas. Många söker upp våra re-
presentanter på de rekryteringsmäs-
sor som vi är med på i utlandet, efter 
att de har redan hittat Lunds univer-
sitet på annat sätt. Med sitt besök vill 
de förstärka eller bekräfta bilden av 
detsamma, säger hon.

International Student Barome-
ter genomförs vid 203 lärosäten värl-
den över, och från Lunds universitet 
deltog 961 internationella studen-
ter i 2010 års undersökning. Nu är 
det dags igen. Frågorna rör kvalite-
ten på service både före ankomst, 
vid ankomst och på plats, undervis-
ning och support, men även genom 
vilka kanaler man fått information 
om LU och varför man har valt att 
studera just i Lund. Det största miss-
nöjet bland de 961 utbytesstudenter-
na vid förra årets undersökning var 
bostadsbristen, som de ansåg förstör-
de mycket av hela upplevelsen. 

– Bostadsbristen är jobbig för 
många studenter, inte bara de in-
ternationella, även om deras situa-
tion och möjlighet att lösa boendet 

LU utreder basår för att slipa 
internationella studenters engelska

ryktet viktigt
när internationella 
studenter väljer LU

täcker även ett basår. Därför har det 
blivit en en internationell trend inom 
universitetsvärlden att införa sådana 
basår, säger Richard Stenelo. 

Att studenter kommit in på fram-
fuskade engelskmeriter (se tidigare ar-
tikel) har dock ännu inte märkts vid 
LU.

– Visst har vi erfarenhet av sökande 
som söker med falska handlingar. Men 
då gäller det oftast falska universitets-
meriter och intyg om engelska som vi 
inte kan godta, säger Mårten Somme-
lius på Antagningsavdelningen.

Han är medveten om att det finns 
en stor spridning på engelskkunska-
perna hos de utländska studenterna, 
och att goda testresultat inte nödvän-
digtvis gör en student bra på att till-
lämpa språket i sina studier.

– Men jag tror inte det handlar om 
fusk, utan snarare om att vissa länders 
skolsystem inte premierar de praktis-
ka kunskaperna, menar Mårten Som-
melius.

inGELA BJörCK 

den kan också göras av fel skäl, bara för 
att tjäna pengar.

”THE GOOD” är de lovvärda argumenten: 
att internationalisering ger utveckling, 
ny kompetens och nya insikter till alla 
inblandade parter. ”The bad” kallar Pe-
ter Scott en internationalisering vars hu-
vudmål är att marknadsföra ett univer-
sitet eller ett land av kommersiella och 
politiska skäl. Och ”the ugly” är när sva-
ga lärosäten hårdlanserar sig utomlands 
för att de inte kan dra till sig tillräckligt 
många inhemska studenter.

– För en student i Asien är det ju inte 
så lätt att bedöma kvaliteten på ett uni-
versitet i England. Därför kan man kom-
ma undan med tvivelaktiga påståenden 
som genast skulle genomskådas inom 
landet... säger Peter Scott kritiskt.

Enligt en rapport från rektorssam-
manslutningen Universities UK stod av-
gifterna från utländska studenter för 5 
procent av universitetens intäkter på slu-
tet av 90-talet, men för hela 10 procent 
läsåret 2008/2009. Flera engelska uni-
versitet planerar också kraftigt fortsatta 
ökningar av antalet utomeuropeiska stu-
denter. På sina håll finns nu en oro för att 
trycket på lärartid, lokaler och bostäder 
ska gå ut över de inhemska studenterna. 
Det skulle i sin tur kunna stärka de främ-
lingsfientliga krafterna i landet.

– Det finns därför många skäl att ifrå-
gasätta planerna på en fortsatt ökning av 
antalet utomeuropeiska studenter. Hela 
utbildningssektorn skulle må bra av att 
styra mer i riktning mot ”the good” och 
bort från ”the ugly”, menar Peter Scott.

tExt & foto: inGELA BJörCK
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är mycket svårare än för andra studenter 
– Under förra året har flera olika akti-

viteter satts igång för att få mer ordning 
i bostadssituationen, och jag anser att vi 
inför hösten 2011 hade en betydligt lug-
nare och mer strukturerad situation än 
tidigare, säger Margareta Nordstrand.

EN ANNAN kRITIk som framgick i under-
sökningen var att LU:s karriärverksam-
heter upplevs ha svag koppling till inter-
nationella studenter, en kritik som man 
på Externa relationer har tagit till sig, sä-
ger Margareta Nordstrand.

– För att råda bot på kritiken har 
vi arrangerat två seminarier för denna 
målgrupp under hösten 2011 med temat 
”Hur man får jobb i Sverige” och ”Hur 
den svenska arbetsmarknaden ser ut och 
fungerar”, berättar hon.

Majoriteten av de svarande studenter-
na var däremot nöjda eller mycket nöjda 
med de allra flesta aspekterna av studiesi-
tuationen i Lund, även om resultaten va-
rierade beroende på utbildning. Studen-

ter inom ingenjörsutbildningarna och 
naturvetenskap visade sig vara mer nöj-
da med kursernas organisering och stöd 
i lärandet än studenter inom humaniora 
och samhällsvetenskap. För engelskkun-
skaperna hos lärare och stödfunktioner 
inom universitetet blev LU rankat som 
åttonde bästa i världen. Och just ran-
kinglistorna är viktiga i rekryteringsar-
betet, menar Margareta Nordstrand.

– Att Lunds universitet ligger högt 
på alla de olika rankingsystemen som 
finns är synnerligen viktigt. Att befinna 
sig bland de 100 bästa i världen signale-
rar hög kvalitet och den konkurrensför-
del som det innebär för LU är ofantlig, 
berättar hon.

År 2010 uppgav nio av tio studenter 
från icke EU-länder att frånvaron av stu-
dieavgifter var en viktig orsak till att välja 
Lunds universitet. Inför årets undersök-
ning kan man eventuellt förvänta sig att 
resultatet i årets undersökning blir annor-
lunda, efter införandet av studieavgifter. 

LiSA BLoMqViSt
Margareta Nordstrand är sektionschef på 
 Externa relationer. foto: maria lindh
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Botaniska trädgården vid Lunds universitet har över 500 000 

besökare varje år och är därmed Lunds populäraste besöks-

mål. Trädgården har anor från slutet av 1600-talet och bedri-

ver en bred verksamhet inom områdena botanik, hortikultur, 

artbevarande och miljövård – inte bara för universitetets 

undervisning utan också för skolor, allmänhet, massmedia 

och myndigheter. Botaniska trädgården är även en viktig 

mötesplats, rogivande park och inspirerande idékälla.

En trend i samhället är att barn och ungdomar vistas allt min-

dre i naturen. Förståelsen och kunskapen om naturens värden 

och artrikedom minskar i samma takt. Botaniska trädgården 

vill möta denna trend genom utökad pedagogisk verksamhet. 

Vi välkomnar alla åldrar att fascineras av växtvärldens enorma 

mångfald. Det är här framtida forskare och opinionsbildare 

kan få sitt intresse för naturen väckt. 

För att kunna utveckla och förbättra vår pedagogiska verk-

samhet samt inspirera barn och ungdomar till vidare studier 

behöver vi din hjälp. Tillsammans kan vi ge alla barn, Lunda-

bor och övriga besökare en rikare upplevelse. 

Hjälp oss att öka intresset för naturen

En av Botaniska trädgårdens viktigaste uppgifter är att öka intresset för naturen hos barn 

och vuxna. Genom att inrätta en pedagogtjänst med botanisk specialistkompetens kan 

vi erbjuda fler publika visningar, större utställningar samt kurser och evenemang. Din 

insats bidrar därmed till att öppna upp Botaniska trädgården för fler människor och öka 

kunskapen om naturen i samhället. 

Botaniska trädgården 

EN PLATS ATT VÅRDA OCH UTVECKLA | LUNDS UNIVERSITET
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Dansa din doktorsavhandling! Varför ska 
disputationer vara så svårtillgängliga? Att 
dansa fram sina teser har blivit en global 
rörelse bland blivande doktorer som bryr 

sig om sin tredje uppgift. Sök på YouTube efter ”Dan-
ce your PhD” så ser ni vad jag menar.

Det är på väg att hända något i talartribunerna. 
Tråkiga powerpoints med enbart många bokstäver är 
på väg ut. Overheadapparaterna får sälla sig till sprit-
duplicatorerna och flanellograferna. 

LjUD OcH BILD i alla upptänkliga former är en självklar 
del (eller borde i vart fall vara) av all undervisning och 
retorik. Den lärare, på universitetet eller i ungdoms-
skolan, som har kunskap att förmedla måste i allt hö-
gre utsträckning arbeta med gestaltning, lära sig och 
sedan förmå använda grundläggande retoriska kun-
skaper.

De främsta universitetslärarna håller på att bli 
världskändisar. Gå in på iTunesUoch titta på Michael 
Sandels Harvard-föreläsningar i juridik inför en full-
satt aula. En hisnande resa i moralfilosofi och rättsve-
tenskap.

Folkhälsoprofessorn Hans Rosling från KI är en av 
megastjärnorna på Ted Talks. Lunds universitet tävlar 
om tätplatsen i kurser i arabiska med Högskolan Da-
larna. Inte i Sverige, utan i världen, genom sin närvaro 
på iTunesU. 

fÖRUTsäTTNINGARNA fÖR UNDERVIsNING i univer-
sitetsmiljö förändras dramatiskt. Det räcker inte för 
en aldrig så duktig forskare att vara bra i laboratori-
et. Hon bör kunna vara bra på att berätta om det ock-
så. Nu finns de globala plattformarna. UR är en del av 
detta, liksom Lunds universitet. Det är bra.

En av UR:s främsta samarbetspartners i denna ut-
veckling är just Lunds universitet. Inte bara för att 
rektor magnificus Per Eriksson sitter i vår styrelse, 
utan också därför att Lund var en av de första att för-
stå potentialen i den nya utvecklingen. Det handlar 
om att bidra till att ge de egna forskarna och förelä-

universiteten kan definitivt bli bättre på att producera snygg föreläsningstv, som är 
något annat än en enkel webbkamera i ett hörn. tv kan därmed återerövras som en 
intellektuell arena, skriver Erik fichtelius, vd för ur (utbildningsradion). De främsta 
universitetslärarna håller på att bli världskändisar, konstaterar han och menar också 
att Lunds universitet fått upp ögonen för potentialen i denna nya utveckling.

sarna en plattform att nå ut. Ett sätt är iTunesU där 
Lund var tidigt ute, och där UR nu också finns med 
hundratals föreläsningar också från många andra lä-
rosäten. Det handlar om ett intresse för och förmåga 
att själv kunna producera högkvalitativ föreläsnings-tv 
med de bästa talarna.

Vad UR, det minsta av de tre public service-bola-
gen, erbjuder är ett samarbete med universitet, hög-
skolor och 
folkbildning 
kring det vi en-
kelt kan kalla 
föreläsnings-tv. 
UR Samtiden 
spelar in de 
bästa föreläsar-
na och de mest 
spännande se-
minarierna och 
sänder dem 
för en bred publik i Kunskapskanalen. Efter sändning 
lägger vi upp materialet för användning på nätet, både 
hos oss själva på UR.se, men också på iTunesU.

Vi har hållit på i två år med detta, och har nu över 
tusen svenska föreläsningar i vårt arkiv fritt tillgäng-
ligt på nätet. Det börjar bli dags att flytta fram posi-
tionerna.

ALLA UNIVERsITET OcH INsTITUTIONER skulle kunna bli 
bättre på att informera om intressanta föreläsare och 
seminarier. Föreläsarnas retoriska kompetenser behö-
ver generellt sett förbättras. Här borde Lund med en 
egen retorikinstitution kunna ligga i framkant. UR:s 
egna produktioner kan bli tekniskt snyggare, och uni-
versiteten kan definitivt bli bättre på att producera 
snygg föreläsnings-tv, som är något helt annat än en 
enkel webb-kamera i ett hörn. Publiken belönar dem 
som är bra med sin kärlek. Tv kan därmed återerövras 
som en intellektuell arena.

EriK fiChtELiuS

FD HC, VD FÖr Ur

Återerövra tv som intellektuell arena!

”De främsta universitetslärarna 
håller på att bli världskändisar. 
Gå in på iTunesUoch titta på 
Michael sandels Harvard-
föreläsningar i juridik inför en 
fullsatt aula. En hisnande resa i 
moralfilosofi och rättsvetenskap.”
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Modern filosofi
LU-professorn Svante nordin vann Stora 
Fackbokspriset 2011 för sin bok filoso
ferna. Det västerländska tänkandet 
sedan år 1900 (Atlantis). Juryn kalla-
de boken ”ett pedagogiskt klargörande 
verk” som lyckats ”åskådliggöra stora fi-
losofiska utvecklingslinjer och problem-
områden under det 20e århundradet”. 
Boken sätter också in filosoferna i deras 
politiska och personliga sammanhang. 

Tranströmeriana
Litteraturvetaren och Tranströmerkän-
naren niclas Schiöler har samlat fem 
tidigare publicerade texter om den 
svenska nobelpristagaren i boken Led
stången i mörkret (Carlssons). Texter-
na beskriver olika sidor av Tranströmers 
diktning: den stränga formen, den över-
rumplande metaforiken, det lätta hand-
laget och den tillit som utgör diktarens 
ledstång i mörkret.

kulturtankar
Kulturforum startades vid universite-
tet 2003 med tolv kända kulturperson-
ligheter och LU-forskare. Merparten av 
dessa har nu bidragit till antologin Kon
stellationer (Atlantis), med Johan Sten-
ström och Bengt Olle Bengtsson som 
redaktörer. Boken innehåller en rad per-
sonligt skrivna funderingar, dikter och 
essäer, sammanhållna av teman som 
”tid” och ”möten”.

svenska och
utländska diktare
Det litterära tänkandet kan avvika från 
det normala och visa på spänningarna 
i ett samhälle. Det menar litteraturve-
taren rikard Schönström i olikhetens 
region (Atlantis). Boken innehåller tolv 
fristående essäer om svenska och ut-
ländska författare. Somliga essäer berör 
förhållandet mellan två närstående och 
ändå väsensskilda författare, medan an-
dra uppmärksammar motsägelser inom 
ett och samma författarskap.

ALLT OM DUVOR. redan som tioåring 
köpte Bertil harrisson sin första bok 
om duvor, och en livslång passion 
inleddes. under sin tid samlade 
han ihop närmare 40 hyllmeter av 
litteratur och efter en donation av 
materialet kan uB nu visa upp ett 
sällsynt duvbibliotek.

Omkring 4000 tryck om duvor, duv-
sport och duvavel finns i direktör Bertil 
Harrissons omfattande samling. Mate-
rialet kom till UB efter att Berit Harris-
son beslutat att donera det till UB efter 
sin makes död. Efter sortering och urval 
av stiftsadjunkt Lars Christiansson och 
UB:s kulturarvschef Björn Dal visar UB 
nu upp samlingen.

– Det brukar heta att man ”rensat ut 
skräpet” innan överlåtelse av material, 
men här har Berit låtit oss få allt mel-
lan brev och böcker till minnesanteck-
ningar och foton. Detta gör samlingen 
unik, sade en tacksam Björn Dal vid in-
vigningen av utställningen.

Framöver ska samlingen katalogiseras 
och göras tillgänglig för forskning.

– Intresset är stort och vi har blivit kon-

HERALDIk. Ett möte mellan religion, 
juridik och heraldik påbörjas i vår. 
Lunds heraldiska seminarium syftar 
till att på ett vetenskapligt plan dis
kutera frågor med anknytning till 
heraldik, symbolik och ikonografi. 

Initiativet till seminarieserien kommer 
från Martin Sunnqvist, hovrättsassessor 
och doktorand i rättshistoria vid Lunds 
universitet, som även är aktiv i heraldik-
sällskapet Societas Heraldica Lundensis. 
Första föreläsningen hålls den 29 febru-
ari, på temat ”Justitias symboler”. 

– Vi har märkt att det finns ett in-
tresse kring sådana här frågor, säger 
Martin Sunnqvist. Under de senas-
te två, tre åren har det i Tyskland och 
USA kommit nya intressanta böcker om 

boken

taktade av många utländska intressenter 
och museer. En liknande samling finns 
inte någon annanstans, sa Björn Dal.

Utställningen pågår till och med den 
22 april 2012.

tExt & foto: LiSA BLoMqViSt

Duvsamling visas på uB

justitiesymboler, om vad till exempel 
svärd och vägskålar egentligen innebär.  
Enligt Martin Sunnqvist har samarbe-
ten mellan kyrkohistoriker och rättshis-
toriker funnits tidigare inom LU i form 
av gästföreläsningar och annat, och där 
frågor om symbolik och ikonografi kom-
mit upp. 

– Dessa frågor verkar intressera stu-
denter och andra. Vi vill med dessa två 
seminarietillfällen undersöka om intres-
se för fortsatt verksamhet finns, och alla 
är välkomna.

Seminarium nummer två hålls den 
9 maj på temat ”Världsliga och kyrkli-
ga rangtecken”. Efter seminarierna an-
ordnas eftersits på Grand Hotel till själv-
kostnadspris. 
  LiSA BLoMqViSt

Vad betyder symbolerna egentligen?

UB visar upp delar av Bertil Harrissons högst 
ovanliga samling om duvor.
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UTVäRDERING. LuM står sig väl i 
konkurrensen från andra infor
mations och nyhetskanaler inom 
universitetet. Den upplevs som 
trevlig läsning och tilltalande i form 
och layout, men inte som ett nöd
vändigt hjälpmedel i arbetet. Drygt 
80 procent svarar att de vill behålla 
LuM i tryckt form på frågan om en 
nättidning är att föredra. 

Detta visar den interna läsvärdesunder-
sökningen av LUM som gjordes i form 
av en webbenkät till samtliga anställda 
i slutet av förra året. Enkäten besvarades 
av 1.400 personer varav 54 procent kvin-
nor och 46 män. 

Det man helst läser är kortare artiklar 
om forskning samt interna nyheter om 
ekonomi, styrning och organisation. Sär-
skilt kvinnor läser gärna lite längre re-
portage och personporträtt. Minst lä-

sarintresse har artiklar som handlar om 
internationella utbytesprogram och ut-
landsreportage från andra lärosäten. 

Från redaktionens sida hade man gär-
na sett en högre svarsfrekvens men statis-
tiker Thomas Rebenstam, vid företaget 
Questback som genomfört undersök-
ningen, menar att svarsunderlaget är re-
lativt gott och tillräckligt för att se klara 
tendenser bland de svarande.  

– Det är inte lätt att få folk att fylla i 
enkäter – så 1400 är inte en dålig siffra, 
säger han.

Yrkes- och fakultetstillhörigheten 
bland de svarande motsvarar proportio-
nerna vid LU, dvs. flest svar från forska-
re vid Medicinska fakulteten som ju ock-
så är den största, följt av LTH och sedan 
med en viss överrepresentation från den 
universitetsgemensamma förvaltningen.

Gruppen som svarat visar sig dessut-
om vara mycket engagerad att döma av 

Läsvärdesundersökning klar:

LUM tilltalar men kunde 
vara mer granskande

alla de kommentarer som lämnats i de 
öppna svarsfälten vid en del av frågorna. 
Här ges mycket ris och ros.

– Det är svårt att dra slutsatser av fria 
kommentarer, menar Thomas Reben-
stam som dock kan skönja en tendens till 
att fler vill se LUM som ett mer granskan-
de organ och många vill läsa mer om den 
administrativa yrkesgruppen vid LU. 

Redaktionen ser kommentarerna som 
mycket värdefulla för LUMs fortsatta 
utveckling, och nu påbörjas snart nästa 
etapp av läsvärdesundersökningen; djup-
intervjuer och samtal i fokusgrupper.  Ett 
60-tal personer har anmält intresse för 
att ingå i dessa grupper och bidra till tid-
ningens fortsatta utveckling. 

Under våren kommer också LUM att 
utseendemässigt anpassas till den uppda-
terade grafiska profilen vid LU, som in-
förs inom kort. 

MAriA LinDh

RELIGIONsfILOsOfI. femtio år efter 
att filosofen Emmanuel Lévinas bok 
Totalité et infini skrevs, är den fort
farande aktuell. ulrica fritzson från 
Centrum för teologi och religions
vetenskap använder Lévinas teorier 
i sin forskning om skuld och möte 
i situationer där gärningspersoner 
träffar sina brottsoffer.

Ulrica Fritzson har flertalet gånger be-
sökt ett fängelse i Sydafrika som använ-
der sig av ett försoningsprogram för att 
gärningspersoner ska kunna bearbeta sin 
skuld. Man fokuserar då på att uppmärk-

samma de skador personen har orsakat 
andra människor utöver brottsoffret, på 
bland annat relationsmässiga och sam-
hälleliga plan.

– Lévinas teori i den här situationen 
är suverän. Han menar att ”mitt” ansvar 
uppstår i mötet med ”den andra”. Gär-
ningspersonen vet varför han är dömd 
och vad han har gjort, men offret kan i ett 
möte tala om sådant som han aldrig kan 
klura ut själv, berättar Ulrica Fritzson.

Den litauisk-franske filosofen Ema-
nuelle Lévinas verkade i Frankrike där 
han år 1961 släppte sitt huvudverk Tota-
lité et infini, som än idag spelar en bety-

femtioårig fransk filosofi fungerar 
fortfarande för försoningsforskare

dande roll inom till exempel filosofi och 
etik. Men implementeringen av Lévinas 
syn på ansvar i Ulrica Fritzsons religions-
filosofiska forskning om försoningspro-
grammet, är inte helt problemfri.

– Om man i stället ser situationen från 
offrets synvinkel, vilket Lévinas inte be-
handlar, blir den problematiskt. Perso-
nen kanske redan känner skuld för vad 
han eller hon har blivit utsatt för, berät-
tar Ulrica Fritzson. 

Nyligen arrangerade religionsfilosofer-
na vid LU ett symposium med anledning 
av att det nu är 50 år sedan Totalité et infini 
skrevs, där Ulrica Fritzson berättade om 
sitt arbete. Övriga talare vid symposiet var 
Elisabeth Gerle, Uppsala/LU, Patrik Frid-
lund, LU, Anders Holmgren, Umeå, och 
Carl Cederberg från Södertörn.

LiSA BLoMqViSt
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27 januari 
ingibjörg hjaltadóttir i vårdvetenskap 
med inriktning omvårdnad: ”Icelandic nur-
sing home residents. Their mortality, health, 
functional profile and care quality, using the 
minimum data set over time”. Kl 13.00 i hörsal 
1, Health Sciences Centre, Baravägen 3, Lund. 

ragna Peterson Wulff i kemi, in
riktning  biokemi: ”Protein complexes in 
chlorophyll biosynthetic enzymes”. Kl 13.15 i 
hörsal C, Kemicentrum, Lund. 

dispuTaTioner

på gång
20 jANUARI–18 fEBRUARI Galleri Pictu
ra ställer ut i Picturasalen, universitetshuset i 
Lund, ”hidden Playground”. För mer infor-
mation, www.galleripictura.se

31 jANUARI filosoficirkeln. Alf W Jo-
hansson: ”Den svenska historievetenska
pen och biografin”. Kl 19.30, Palaestra. 

5 fEBRUARI Konsert med Musikhög
skolans symfoniorkester och dirigenten 
Charles hazlewood. Kl 15.00 Malmö Kon-
serthus, Malmö.

7 fEBRUARI filosoficirkeln. Eva Öster-
berg: ”om de tystas biografi”. Kl 19.30, Pa-
laestra. 

9 fEBRUARI CV och ansökningsbrev – 
Karriärservice seminarium. Kom och lär dig 
hur du skriver ett bra CV och ansökningsbrev. 
Välkommen till karriärservice seminarium. Alla 
studenter välkomna, ingen föranmälan be-
hövs. Kl 14.00 i konferensrum 3, sal 236, Soci-
ologiska institutionen, Paradisgatan 5, Lund.

14 fEBRUARI filosoficirkeln. Per rydén: 
”Varför i herrans namn en biografi om 
Carl David af Wirsén?”. Kl 19.30, Palaestra. 

16 fEBRUARI Anställningsintervju – 
Karriärservice seminarium. Kom och lär dig 
vad som kan hända på en anställningsintervju. 
Välkommen till Karriärservices seminarium. Kl 

14.30–16.00 Konferensrum 3 (sal 236) Socio-
logiska institutionen, Paradisgatan 5, Lund.

21 fEBRUARI filosoficirkeln. Erik Hed-
ling: ”hatade ingmar Bergman moderni
teten? från verket till mannen”. Kl 19.30, 
Palaestra.

23 fEBRUARI Kreativt arbetssökande – 
hur du hittar jobben. Kom och lär dig hur du 
hittar jobben. Vad finns det för sökvägar för att 
hitta arbeten förutom via platsannonser? Hur får 
man kontakt med arbetsgivare och hur kontak-
tar man arbetsgivare på ett bra sätt? Hur använ-
der man sig av sina egna kontakter? Välkommen 
till Karriärservice seminarium. Kl 14.00–16.00 i 
konferensrum 3, sal 206, Sociologiska institutio-
nen, Paradisgatan 5, hus G, Lund.

Sofia Lindahl i kemi, inriktning analy
tisk kemi: ”Enzymatic hydrolysis coupled to 
hot water extration for determination of flavo-
noids in plants”. Kl 9.30 i hörsal B, Kemicen-
trum, Lund. 

Jörg Schwenke i fysik: ”Towards ultra-
fast imaging with extreme ultraviolet light 
sources”. Kl 10.15 Fysiska institutionen, hör-
sal B, Lund. 

fredrik Johannes Vang i klinisk medicin 
med inriktning experimentell psykiatri: 
”Brains, genes and environment of suicide at-
tempters”. Kl 9.00, Avdelningen för psykiatri, 
Kioskgatan 21, Lund. 

yasir ruhayel i klinisk medicin med in
riktning reproduktion: ”Male sabfertility 
and prostate cancer risk: epidemiological and 
genetic studies”. Kl 9.00 Jubileumsaulan, ing 
59, Skånes universitetssjukhus, Malmö. 

Shane Grealish i biomedicin med in
riktning neurobiologi: ”Cell replacement th-
erapy for Parkinson´s disease: the importance 
of neuronal subtype, cell source and connecti-
vity for functional recovery”. Kl 13.00 i Seger-
falksalen, Wallenberg, neurocentrum, Lund.

28 januari 
turaj S. faran i ekonomisk historia: ”The 
industrialization process in the Chinese mirror 
– continuity and change in transition from col-
lective agriculture to market economy in Chi-
na”. Kl 10.15 i EC3:211, Holger Crafoods Eko-
nomicentrum, Lund

3 februari
Joakim Stenhammar i kemi, inriktning fy
sikalisk kemi: ”Theoretical studies of simp-
le polar fluids”. Kl 10.30 i hörsal B, Kemicen-
trum, Lund. 

Andreas Pikwer i klinisk medicin med 
inriktning anestesiologi och intensivvård: 
”Clinical aspects on central venous cannula-
tion”. Kl 9.15 Tidskriften, Medicinskt Forsk-
ningscentrum, ing 59, plan 1, Skånes universi-
tetssjukhus i Skåne. 

Jie Lu i teoretisk fysik: ”Effective field 
theory for QCD-like theories and constraints on 
the two higgs doublet model”. Kl 10.15 Fysiska 
institutionen, hörsal F, Sölvegatan 14 A, Lund. 

Ali iranpour feridani i datavetenskap: 
”Exploring processor and memory architecture 
for multimedia”. Kl 13.1 i sal E:1406, E-huset, 
Ole römers väg 3, LTH, Lund. 

AnnaMaria Larsson i molekylär med
icin: ”Translational aspects of erythropoie-
tin receptor and hypoxia-inducible factors in 
breast cancer”. Kl 9.15 föreläsningssalen, Av-
delningen för patologi, ing 78, Skånes univer-
sitetssjukhus, Malmö. 

Lotta Glans i kemi, inriktning oorga
nisk kemi: ”Organomentallic complexes with 
antimalarial properties”. Kl 13.15 på Kemicen-

GYLLENSTIERNSKA
KRAPPERUPSSTIFTELSEN

Anvisningar för ansökan samt länk till ansöknings-
formulär �nns på vår hemsida www.krapperup.se

Ansökan skall vara sti�elsen tillhanda 
senast den 1 mars 2012 kl 17.00.

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

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

Stenskogen 735, 243 91 Höör, tel 0413-746 00, info@backagarden.se 
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trum, hörsal C, Getingevägen 60, Lund. 
Martin Sjöström i geobiosfärsveten

skap, inriktning naturgeografi och eko
systemanalys: ”Satellite remote sensing of 
primary production in semi-arid Africa”. Kl 
10.00 i hörsal ”Pangea”, Geocentrum II, Sölve-
gatan 12, Lund.

följande disputationer har ägt rum:
Mattias Wieloch i klinisk medicin med in
riktning kardiologi: ”Oral anticoagulation 
treatment in atrial fibrillation. To bleed or not 
to bleed, that is the question”. 

Elena razumovskaya i laboratorimedi
cin med inriktning molekylär signalering: 
”Studies of signaling pathaways induced by 
FLT3, an important oncogene in AML”. 

Gudmundur Logi norddahl i laborato
riemedicin med inriktning stamcellsbiolo
gi: ”Molecular mechanisms in hematopoietic 
stem cell aging”. 

Åsa Bengtsson i historia: ”nyktra kvin-
nor. Folkbildare, företagare och politiska aktö-
rer. Vita bandet 1900–1930”. 

Jonas Boström i kemi, inriktning teo
retisk kemi: ”reduced scaling methods for 
quantum chemical structure optimization”. 

Agnes Michanek i kemi, inriktning fysi
kalisk kemi: ”rnA in model lipid membranes 
– interactions in bulk and at surfaces”. 

Aivar Sootia i reglerteknik: ”Model or-
der reduction based on semidefinite program-
ming”. 

Elisabeth Argentzell i vårdvetenskap 
med inriktning arbetsterapi: ”Experienc-
es of everyday occupation among people with 
psychiatric disabilities – relationships to social 
interaction, the worker role and day centre at-
tendance”. 

Murtaza hyder i kemi, inriktning ana
lytisk kemi: ”Analysis of tracer molecules 
from organic aerosols – application of liquid 
phase microextraction to aerosol analysis”. 

Jens uhlig i kemi, inriktning kemisk fy
sik: ”Life of a photon in x-ray spectroscopy”. 

rachel Maddux i psykologi: ”Depressive 
personality disorder: construct, measurement, 
clinical correlates, and treatment outcome”. 

Lorenzo Di Lucia i miljö och energi
system: ”Public policy and the governance of 
biofuel systems”. Mattias Borg i fysik: ”Anti-
monide heterostructure nanowires – growth, 
physics and devices”. 

Samiullah Khan i bioteknik: ”Molecular 
development of a thermostable β-glucosidase 
for modification of natural products”.

Professor i epidemiologi med inriktning 
mot epidemiologisk metodik. ref nr PA 
2011/196, ans 21 februari. Info 046-173445.

LTH valde hedersdoktor från Indiska magasinet 

wALLANDERsTIPENDIUM. Företags-
ekonomen helen nicholson och natio-
nalekonomen Alexander reffgen har 
tilldelats två av tio Wallanderstipendier för 
sina framstående avhandlingar. Stipen-
dierna ger möjlighet till fortsatt heltids-
forskning under tre år.  

ETAPPsEGER. Ännu en gång vann ett 
forskargäng från LTH en etappseger i Ven-
ture Cup som ett av tio företag som går 
vidare till finalen. Det är livsmedelstekni-
kerna Marilyn rayner, Malin Sjöö, Petr 
Dejmek och Anna timgren, vid LTH, 
tillsammans med företagaren  fredrik 

Malmberg med sitt nystartade företag 
Speximo, som ligger bakom delsegern. 
Företaget ska tillverka kosmetika av en ny 
typ utan tensider men med en speciell pa-
tentsökt stärkelse. Malin Sjöö är projektle-
dare och man har flyttat in i förinkubatorn 
på Ideon Innovation. Företaget var ett av 
tio som den åttonde december gick vidare 
och vann ära och 10.000 kronor. 

UTMäRkELsE. ulf Jakobsson, docent 
och universitetslektor vid Centrum för 
primärvårdsforskning, tilldelas 2011 års 
forskningsstipendium på 50.000 kronor 
som delas ut av Svensk Geriatrisk Förening 
och läkemedelsföretaget Mundipharma 
AB. Han får utmärkelsen för sin forskning 
kring långvarig smärta hos äldre.

renée Andersson, etik- och miljöansvarig 
på Indiska magasinet, är en av tre nya heders-
doktorer vid Lunds Tekniska Högskola. Övriga 
är Marcel Stive, professor i kustteknik och ve-
tenskaplig chef vid Water research Centre vid 
tekniska universitetet i Delft, Holland samt Jan 
rabaey, professor vid institutionen för elek-
troteknik och datavetenskap vid UC Berkeley i 
Kalifornien.

juristerna hedrar Högsta domstolens ordförande
Juridiska fakulteten har ut-
sett justitierådet och Hög-
sta domstolens ordföran-
de Marianne Lundius och 
professorn och folkrättsex-
perten Anne Orford, till he-
dersdoktorer. 

Marianne Lundius ut-
nämndes efter en lång kar-
riär som jurist och advokat 
till justitieråd 1998. Sedan 2010 är hon ordfö-
rande för Högsta domstolen och har även flera 
offentliga uppdrag med anknytning till rättsvä-

sendet. Genom åren har Marianne Lundius be-
hållit sina starka kopplingar till Juridiska fakul-
teten vid Lunds universitet.

Professor Anne orford, juridiska fakulte-
ten vid Melbournes universitet, är en interna-
tionellt erkänd expert inom internationell rätt, 
mänskliga rättigheter och rättsteori. Genom 
sin forskning återför hon folkrätten till hela 
dess intellektuella, politiska och emancipatoris-
ka komplexitet. Juridiska fakultetens kontakter 
med Anne Orford har lett till flera framgångs-
rika internationella forskningssamarbeten och 
utbyten.

– renée Andersson har uppmärksammat 
vikten av att inom klädbranschen kombinera 
etik, miljö och ekonomi. Genom sitt engage-
mang och kunskap har hon möjliggjort forsk-
ning och teknikutveckling kring vattenrening i 
Sydasien, säger Bo Mattiasson, professor i bio-
teknik, som föreslog henne efter deras sam-
arbete kring vattenrening efter textilfärgning 
i Indien. 

Marianne 
Lundius.

Alarik invigs
Tisdagen den 14 februari inviger Lunarc 
det nya beräkningsklustret Alarik, som 
ska stödja forskningen med högpreste-
rande beräkning och visualisering. Hur 
detta går till berättar man mer den da-
gen i Vattenhallen kl 13–16. 

   Manusstopp   utkommer

LuM 2    7 februari    24 februari

LuM 3   13 mars 30 mars

LuM 4   10 april    27 april   

LuM 5    11 maj 1 juni

LUMs utgivning i vår



hallå JETTE GULDBOrG PETErSEn...

Posttidning B
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

… idag chef för Malmö högskolas bibliotek och från och med 
1 mars chef för Lunds universitets bibliotek, LuB.

Vad lockar dig 
till jobbet som chef för LuB?
– Det är en utmaning som jag inte kan säga nej till. Kom-
plexiteten är intressant med bredden från kultur till digita-
la tjänster och vetenskaplig kommunikation.

i Lund har vi problem med söksystemen. hur tycker du 
att ett bra söksystem ska fungera?
– Söksystemet är utbildningens och forskningens infra-
struktur och ska helt enkelt bara fungera. Det ska vara lika 
enkelt som en google-sökning, men med högre kvalitet på 
resultatet. 

LuB har just organiserats om med en starkare central 
ledningsfunktion. hur ser du på det centrala ledarska
pet?
– Det är viktigt att odla sina relationer, känna till verksam-
heterna och möta folk i ögonhöjd men leda och lysa ge-
nom andra. Sprida en stämning och attityd genom käns-
lan att vara vi.

hur bär man sig åt för att sprida den känslan?  
– Genom att diskutera tillsammans om vilka värderingar 
man vill ska råda, och så arbeta för dem ner genom hela or-
ganisationen. Det innebär en tät dialog med fakultetsbib-
liotekarierna och avdelningscheferna.

Vilka är dina styrkor som ledare?
– Jag är nyfiken på människor och en problemlösare. Sen 
är jag bra på att lyssna. 

hur ser du på bibliotekets roll i resten av universitetet?
– Biblioteket verkar tämligen osynligt i universitetets andra 
organ – och jag ser gärna att det får en bättre representation.

hur ser dina mål ut – hur kommer LuB att se ut och 
fungera om ett par år?
– Förtroendekrisen som hänger ihop med söksystemen är 
övervunnen och vi har en gemensam servicenivå med en 
hög kvalitet.  

Du börjar den 1 mars – vad blir det första du tar itu 
med?
– Så fort jag gjort mig hemmastadd med allt praktiskt, vill 
jag ut på en turné i hela biblioteksorganisationen och möta 
alla på deras hemmaplan.

Du är, liksom din företrädare, dansk. Är det en 
slump eller är ni särskilt duktiga på biblioteksfrågor 
över sundet? 
– Vi har en lång och god tradition av en väl fungerande 
biblioteksorganisation och ute i världen tittar man gärna 
på danska och nordiska bibliotek, Sverige är också duk-
tigt. Men jag tror att det är en slump – jag vill tro att jag 
har fått jobbet för mina kvalifikationer och inte för min 
nationalitet.

MAriA LinDh


