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Vardagsvanor
ger hemkänsla
Bäst på nätet
får chans på
juristprogram

maxfart
mot brunnshög

alla ska fram!
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LU-forskare vill
förbättra för gående
i indiskt trafikkaos
Obefintliga eller blockerade trottoarer. Felplacerade övergångsställen.
Oändligt många motorcyklar. Bilar
som kör hur som helst – i bästa fall
på rätt sida av vägen
Så beskriver trafikforskaren
Christer Hydén den indiska stadstrafiken. Att öka fotgängarnas status i denna kaotiska trafikmiljö har
varit fokus för hans senaste forskningsprojekt.

De heliga korna ser han dock inte som
något större problem. Snarare tvärtom.
De har en dämpande effekt.
– Som fotgängare kan det till och med
bli lättare att ta sig fram om man tar rygg
på en ko.
är professor emeritus
vid LTH. LUM får en pratstund med ho
nom när han befinner sig på Avdelningen
för trafik och väg vid LTH för en dispu
tation. Han förklarar syftet med projek
tet i Indien:
– De här studierna är unika för den
fattiga delen av världen. Det handlar om
ett mycket stort och grundläggande ar
bete. Jag hoppas att det kan användas
som riktlinjer för framtida trafiksäker
hetsarbete i Indien. I slutänden handlar
det oftast om enkla åtgärder som gör stor
skillnad.

t

Christer Hydén

Ordning är inget som direkt präglar trafiken på indiska gator. Många trafikanter har
en mycket fri inställning till trafikregler och
säkerhet. foto : christer hydén
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För att komma fram till vilka åt
gärder som har störst effekt har fors
karna gjort omfattande studier. Det
räcker inte med en genomgång av
olycksstatistiken. Dels är sådana un
derlag i Indien ofta bristfälliga, dels
säger inte antalet olyckor så myck
et om vilka faktorer som skapar ris
kerna. I stället har materialet bestått
av så kallade konfliktstudier, med vi
deofilmning av sju olika korsningar
i Jaipur, en stad med 3,5 miljoner in
vånare i närheten av Delhi. De till
fällen där olyckan varit nära har
analyserats noggrannare, för att hit
ta viktiga riskfaktorer. Det handlar
ofta om situationer där en kollision
har kunnat undvikas enbart genom
tur. Christer Hydén visar flera his
nande exempel på sådana ”nästan
olyckor” i sin dator.

Det är många som ska samsas på de indiska gatorna, och Christer Hydén och hans kolleger har
föreslagit flera åtgärder för att lugna ner trafiken. foto : christer hydén

Det tvååriga trafiksäkerhetspro
jektet i Indien avslutades i novem
ber. Det är ett samarbete mellan
LTH; den indiska konsumentfören
ingen CUTS (Consumer Unity and
Trust Society) och Indian Institute of
Technology (IIT) i Delhi.
Förutom Christer Hydén har även
Åse Svensson från LTH deltagit i pro
jektet tillsammans med en indisk
forskargrupp. Det har blivit flera re
sor till Indien de senaste åren. Den
sista gjordes under tolv dagar i ok
tober, då resultaten av projektet re
dovisades.

Christer Hydén vill öka fotgängarnas status i den indiska
trafiken. foto : åse svensson

För de studerade korsningarna har

Linda Viberg
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Det finns många sätt att ta
sig fram... foto : maria lindh

t

forskarna presenterat flera konkreta
åtgärder, så kallade trafiklugnande
åtgärder, som gupp, upphöjda trotto
arer och att övergångsställen placeras
så att de är attraktiva för fotgängar
na. Det återstår ännu att genomfö
ra dessa åtgärder, vilket är de indiska
kollegornas ansvar. Christer Hydén
hade gärna deltagit i uppföljningen,
men för det finns ingen finansiering
i nuläget.

Trafik i Indien jämfört med i Sverige

I Sverige har nästan varannan invånare bil. I Indien är siffran nio bilar per tusen invånare. Men antalet bilar växer snabbt. Indien har en stor medelklass
på 200 miljoner personer som får allt större köpkraft.
I Sverige dör ungefär 5 av 100.000 invånare i vägtrafiken varje år och
siffran minskar. I Indien är siffran dubbelt så hög och ökar stadigt.
I Indien är en betydligt större andel av motorfordonen motorcyklar än i
Sverige.
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Ur innehållet
7 LTH får två nygamla skolor
Arkitektskolan och Industridesignskolan – det är de nya officiella
namnen på de konstnärliga utbildningarna vid LTH. Med namnbytet
vill man lyfta fram skolornas särart. Skolchef för Arkitektskolan blir
Christer Malmström som närmast kommer från Chalmers och även
arbetar som framgångsrik arkitekt vid sidan av akademin.

8 Unga forskare skrev manifest
I höstas hölls ett idéforum i Björkliden med främst yngre forskare
för att hitta sätt att underlätta för dem i karriären. Nu har tankarna samlats i ett manifest som har överlämnats till vicerektor Sven
Strömqvist. De yngre forskarna vill bl.a. att LU ska skapa en inkubatorsverksamhet där ännu inte etablerade idéer ska kunna utvecklas.
De vill också ha en organiserad mentorsverksamhet med pensionerade professorer, och att förbättra samordningen mellan universitetets apparatur.

10 Juridikkurs för alla lockade 300
Alla som vill får chansen att studera juridik i vår! Samtliga trehundra
personer som har sökt till en juridisk introduktionskurs på nätet har
kommit in, och bland dem garanteras de tjugo bästa en plats på det
eftertraktade juristprogrammet. Satsningen är ett försök att nå nya
grupper som saknar studietradition hemifrån.

22 Hemma är där det är tryggt
Vad är det som får oss att känna oss hemma? Kulturforskarna Tom
O’Dell och Robert Willim har studerat små, skenbart oansenliga företeelser i vår vardag och har kommit fram till att hem mer är en känsla
av trygghet än en plats.

26 Vilket ansvar tar ”dödsindustrier”?
Vilket samhällsansvar har företag? Det är ett ämnesområde som
Pushkala Prasad på Ekonomihögskolan har fördjupat sig i. Hon lär sig
om goda exempel genom att studera motsatsen: ifrågasatta ”dödande
industrier” som kött-, tobaks- och vapenindustrin. Genom att påverka
såväl lagar som moral kan branscherna, som ändå upprör människor,
klara av att vara framgångsrika och socialt legitima.
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Gunnar Menander.

Vicedekan Ingemar Carlstedt om
nya samarbetet mellan sjukvård och forskning:

En win-win-situation
för alla parter!
Medicin. Nu ska universitetet och

sjukvården ta varsitt kliv in hos varandra och skapa ett tätare samarbete på alla nivåer.
– Det ökade samarbetet kan bli
ett lyft för den kliniska forskningen
och all annan forskning som har beröring med sjukvården, säger Medicinska fakultetens vicedekan för infrastruktur och forskning, Ingemar
Carlstedt.

Ingemar Carlstedt ser bara fördelar med
Universitetsmedicinskt Centrum Skåne,
UMCS (se faktaruta).
– Ju mer inblick man får i varandras
verksamheter, desto mer nya idéer och
praktiska samordningsvinster kan upp
stå. Den enda risken, som jag ser det, är
att integrationen stannar på papperet så
att det ”bara bidde en fingertutt”.
För att undvika detta undersöker fa
kultetsledningen och sjukhusen nu hur
man ska kunna skapa mötesplatser som
garanterar att samverkan får genomslag
i det dagliga arbetet.
6

Ingemar Carlstedt. foto : ingela björck

En kraftsamling i Skåne är nödvändig
för att forskningen och den avancerade
sjukvården ska kunna hävda sig både na
tionellt och internationellt, menar Inge
mar Carlstedt.
– Utvecklingen går mot allt stör
re specialisering, där till exempel vissa
komplicerade ingrepp bara kommer att
utföras på några enstaka håll i landet.
Ska Lund/Malmö då kunna hävda sig i
konkurrensen, så krävs det att vi har ett
enda universitetssjukhus med nära sam

professor i ki
rurgi i Malmö och f.d. vicedekanus, ser
många fördelar med UMCS.
– Fakulteten och sjukvården har ju ti
digare samarbetat på ledningsnivå. Nu
kommer vi att få insyn också i vardags
problemen nere på klinik- och avdel
ningsnivå. Kanske kan det ge forskning
en en starkare ställning på sjukhusen,
genom att det på varje nivå kommer att
finnas någon från Medicinska fakulte
ten som kan värna om forskningens in
tressen.
Bengt Jeppsson tror också att skapan
det av UMCS kan bidra till att mildra
de gamla motsättningarna mellan Lund
och Malmö på det medicinska området.
– Det kan göra att man uppfattar sig
mer som en enhet där alla drar åt samma
håll, hoppas han.
Även Bengt Jeppsson,

INGEL A BJÖRCK

t

Rent fysiskt ligger Medicinska fakulteten och Universitetssjukhuset i Lund grannar med varandra. Detsamma gäller i Malmö. Nu ska samarbetet mellan enheterna bli tätare på alla
nivåer. foto : mikael risedal

arbete med universitetet, säger han.
Om Medicinska fakulteten och sjuk
vården länkas närmare samman, så kan
det också vara till nytta för andra fakulte
ter. Viss biomedicinsk infrastruktur skul
le t.ex. kunna utnyttjas av forskargrupper
från många olika fält. Sådana samarbe
ten över fakultetsgränserna finns redan
hos bland andra cancerforskningscen
tret Create Health, Linnémiljön Neuro
nanoscience Research Centre och det ny
startade Lund Bioimaging Center.
– Jag tror UMCS kan ge en win-winsituation för alla parter. Och inte bara
forskningen utan också utbildningen
kan gagnas av samarbetet. Kvaliteten på
den medicinska utbildningen är ju bero
ende av ett gott samarbete med sjukvår
den, säger Ingemar Carlstedt.

UMCS

Vid nyår slås universitetssjukhusen i Lund
och Malmö ihop i det nya SUS, Skånes universitetssjukhus. Samtidigt bildas Universitetsmedicinskt Centrum Skåne, UMCS. I
detta nätverk ska SUS och Medicinska fakulteten bl.a. delta i varandras ledningsorgan på alla nivåer, tillsammans utse en
gemensam klinisk forskningschef, och tillsammans inrätta en gemensam extern
vetenskaplig rådgivningsgrupp

												

LUM nr 10 | 2009

LTHs designutbildningar blir skolor
organisation. Med nya professorer förstärker LTH sina två konstnärliga utbildningar som nu även officiellt kallas skolor, Arkitektskolan
och Industridesignskolan. Skolornas
chefer är Christer Malmström nyrekryterad från Chalmers, respektive Claus-Christian Eckhardt som varit på LTH i åtta år.

Åtminstone arkitektutbildningen har
alltid kallats skola internt. Det nya är att
det nu heter så även officiellt.
– Vi vill lyfta fram skolornas särart
inte minst i relation till andra konstnär
liga skolor. Samtidigt ser vi stora vinster
med att skolorna är placerade på en tek
nisk högskola, det kan skapa många sy
nergier, förklarar LTHs rektor Anders
Axelsson.
Med Christer Malmström har Arki
tektskolan fått en ny skolchef. Han har
varit igång i den funktionen den senas
te terminen, men professorsutnämning
en blev klar först i slutet av november.
För fyra–fem år sedan lät han på upp
drag av LTHs dåvarande rektor Gunilla
Jönson utreda kvaliteten på LTHs arki
tektprogram.
– Vi blev positivt överraskade över vad
vi såg och förklarade för rektor att de in
ternationella kontakterna var det allra
bästa, säger han. Ett resultat blev att Pe
ter Cook togs hit som gästprofessor. Det
har lyft LTHs rykte och har lockat hit
många fler gästlärare.
– Gästlärarna säger att våra studen
ter är bra och det är tydligt att det börjar
bli attraktivt att ha LTH i sitt cv, säger
Christer Malmström.
är ingen for
malitet. Tydlighet och egen identitet är
viktigt. Skolchefens uppgift är inte rik
tigt definierad, men Christer Malmström
menar att han inte ska vara kursansvarig,
utan snarare garantera kvaliteten i stort.
– Utbildningen är en del av vår kun
skapsuppbyggnad. Vi gör saker och ut
värderar vad vi gjort. Empiriska kun
Att det nu kallas skola
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Claus-Christian Eckhardt, chef för Industridesignskolan.

Jashit Singh, ny
designprofessor.

Arkitekskolans chef Christer Malmström är
både byggnadsingenjör och arkitekt. Han driver ännu på halvtid Malmström & Edström arkitekt och ingenjör AB i Göteborg. Han har undervisat på alla de tre stora arkitektskolorna,
senast på Chalmers där han även var vicerektor. Han är ständig medlem av Konstakademin.

skaper är viktiga i arkitekturen medan
ingenjörsutbildningen egentligen är
mycket teoretisk, säger han.
Nu har Christer Malmström kon
struerat några nya teknikanknutna kur
ser som han i brist på andra kandidater
får börja med att ge själv. Men egentligen
vill han inte arbeta så mycket inom aka
demin som han nu gör, utan dela sin tid
mellan båda världarna.
– Det är fint att bygga i verkligheten,
säger han. Det är ett stort ansvar och en
kick att ha det ansvaret.
Mest nöjd är han med de två biblio
tek, Almedalens i Visby och Södertörns
högskolebibliotek, som han vunnit Kas
per Salinpriset för. Han är även nomine
rad till priset i år.
Skolchef i industridesign är alltså pro

fessor Claus-Christian Eckhardt, som
har arbetat på LTH sedan 2001.
– Att kallas skola är ett ”statement to
the world”, en profilering, menar han.
Men viktigare är egentligen det nya mas
terprogram som vi har ansökt om att få ge.
Med utbildningen omlagd till ett tre
årigt kandidatprogram följt av en tvåårig
master finns risken att både förlora stu
denter efter tre år och chansen att vinna

nya internationella och svenska studen
ter till de två sista åren. Dock ska master
studenterna inte vara fler än 30, indelade
i tre klasser efter inriktning mot tre om
råden: form och teknik, boende och be
teende eller människa och natur.
Det blir ett ännu större internationellt
utbyte, även för lärarna. Programmet har
diskuterats med sponsorn Ikea.
Ännu en ny professor är

Jashit Singh,
40-årig indier som de senaste åren ar
betat vid Designskolan i Umeå. Han är
både ingenjör och industridesigner och
har i Indien arbetat med allt från utform
ning av ett museum till prototyptillverk
ning och undervisning vid National In
stitute of Design.
– Design är ett globalt yrke där det är
en fördel att förstå andra kulturer. När
jag plötsligt flyttade från Indien till Umeå
blev jag lika förvånad som omvärlden
över hur lika metoderna var, säger han
Singh talar lite svenska och har ambi
tion att förbättra den förmågan när han
kommer hit till sommaren. Hans primä
ra uppgift blir att undervisa i de konst
närliga och kreativa ämnena: att förstå
folks boende och husmiljö.
text & foto : MATS NYGREN
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Yngre forskare vill få bättre
möjlighet att utveckla nya idéer
förbättringsförslag. Lunds uni-

versitet har blivit så stort att forskarna får svårt att hitta varandra. Nu
lägger en grupp yngre forskare fram
en rad konkreta förslag på hur universitetet kan bidra till nyskapande
samarbeten och ökad kreativitet.

Nio yngre forskare från Lunds universi
tet tillbringade i september några dagar
i Björkliden tillsammans med en trio er
farna akademiska ledare: vicerektor Sven
Strömqvist, tidigare rektorn Göran Bex
ell samt Sture Forsén, föreståndare för
Pufendorfinstitutet. Ett syfte var att före
slå hur Lunds universitet kan underlätta
för unga forskare att utveckla sin karri
är, kreativitet och produktivitet samt hur
universitetet kan främja samarbete över
fakultetsgränserna.
Gruppens idéer har nu samlats i ett do

t

kument, Björklidenmanifestet, som ny
ligen överlämnades till universitetets led
ning, företrädd av Sven Strömqvist, med
särskilt ansvar för forskning och infra
struktur.
– Bland annat föreslår vi en inkuba
torverksamhet för yngre forskare som
har nya idéer de vill satsa på. Lunds uni
versitet har varit oerhört framgångsrikt
vad gäller stora forskningsanslag, men

En grupp yngre forskare slog sina kloka huvuden ihop med tre veteraner i Björkliden, något
som nu har utmynnat i Björklidenmanifestet. foto : johannes persson

det gäller att även låta ännu inte etable
rade idéer få chans att utvecklas, säger
Emma Kritzberg, som forskar på bakte
rier i sötvattenmiljöer.
Björklidengruppens manifest handlar
i stor utsträckning om att öka forskar
nas kontaktytor. Gruppen konstaterar
att Lunds universitet har vuxit så myck
et att dess verksamhet är svår att över
blicka. De yngre forskarna vill ha hjälp

Så kan LU bli bättre för yngre forskare
enligt Björklidenmanifestet

• Skapa en inkubatorverksamhet för yngre forskare som har nya idéer de vill
satsa på.
• Skapa en forskningsdatabas för att underlätta samarbeten över ämnes
gränserna.
• Skapa en organiserad förmedling av pensionerade professorer som är
intresserade av att ställa upp som mentorer.
• Sluta topprekrytera på högre nivå. Skapa istället bra miljöer som lockar till sig
lovande forskare, både yngre och mer etablerade.
• Infrastrukturen för universitetets apparatur bör samordnas och effektiviseras.
8

med att navigera efter information och
möjliga samarbetspartners.
De presenterar en lång rad konkre
ta förslag. Exempelvis vore det värde
fullt om universitetet satsar på att skapa
en forskningsdatabas, vilket skulle un
derlätta samarbeten över ämnesgränser
na. Det är ett problem att man inte vet
vad forskare inom andra fält är intresse
rade av, menar Björklidengruppen. Ett
annat förslag är en organiserad förmed
ling av pensionerade professorer som är
intresserade av att ställa upp som mento
rer och rådgivare över institutionsgrän
serna, bland annat för att kommentera de
yngre forskarnas ansökningstexter.
att universitetet
inte ska satsa på topprekryteringar på hö
gre nivå utan istället lägga pengarna på
att skapa bra miljöer som lockar till sig lo
vande forskare, både yngre och mer eta
blerade. Ett annat förslag handlar om att
infrastrukturen för universitetets appa
ratur bör samordnas och effektiviseras.
Gruppen anser också
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Den utrustning som finns vid universi
tetet skulle kunna utnyttjas av fler ge
nom att forskargrupper lånar ut utrust
ning och i gengäld får teknikertjänster
och hjälp med service i retur.
– För en yngre forskare är det näs
tan omöjligt att få egna anslag till dyra
instrument, säger Dag Ahrén, forska
re i mikrobiologisk ekologi, som liksom
Emma Kritzberg deltog från Naturve
tenskapliga fakulteten i Björkliden.
– Björklidenmanifestet är ett viktigt
dokument som jag kommer att använ
da som inspirationskälla i mitt arbete, sa
vicerektor Sven Strömqvist när han tog
emot skrivelsen.
att ge unga
forskare ökad tillgång till universitetets
laboratorier. Men, själv föreståndare för
Humanistlaboratoriet, vet Sven Ström
qvist att det finns flaskhalsar.
– Humanistlaboratoriet lider av sam
ma problem som flera andra laboratorier.
Vi vill att fler ska kunna använda våra re
surser, men det stupar ofta på att vi sak
nar en professionell organisation. Det be
hövs styrelser och operativa ledningar för
att sådant här ska fungera – i dagens läge
faller allt arbete på en liten grupp forska
re och det är inte rimligt. Det här är en
uppgift vi behöver lösa gemensamt inom
universitetet, sa Sven Strömqvist.
Inte minst angeläget är

Han var mycket positiv till förslaget om

inkubatorer inte bara för forskare från de
traditionella ”våta” områdena, utan även
från de ”torra”, liksom till tanken att unga
forskare ska röra sig mer över fakultets
gränser och även geografiskt. Vicerektorn
delade manifestets åsikt att högre tjänster
inte ska ha för snäva ämnesbeteckningar
och var också mycket positiv till försla
get om en ämnesgemensam docentkurs
för universitetet.
Lena Björk Blixt
Britta Collberg
FOTNOT. Idéforumet i Björkliden arrangera-

des av LMK-stiftelsen i samarbete med Pufendorfinstitutet. LMK-stiftelsen skapades för
att förverkliga Mikael Karlssons visioner om
att främja vetenskaplig forskning primärt vid
Lunds universitet. Mikael Karlsson var en av
Axis grundare och gick bort i tidig ålder 2005.
LUM nr 10 | 2009

Naturvetare träffade rektor

Mer kritik mot modellen
för indirekta kostnader
ekonomi. När rektor Per Eriksson nyligen var på besök hos
Naturvetenskapliga fakulteten
hamnade den nya redovisningsmodellen för indirekta kostnader i fokus. Flera deltagare var
kritiska.

I förra numret av LUM intervjuades
Tommy Olsson, föreståndare för det
oorganiska laboratoriet vid Ekolo
giska institutionen. Tommy Olsson
konstaterade att laboratoriets indi
rekta kostnader hade ökat med 287
procent – enbart som en följd av att
den nya redovisningsmodellen hade
införts.
Enligt Henrik Smith, prefekt vid
Institutionen för miljövetenskap
lig utbildning, får modellen orim
liga konsekvenser. Ekonomin blir
mycket svårare att överblicka, me
nar han.
– Dessutom gör systemet det oer
hört svårt att bedriva tvärvetenskap
lig verksamhet, sade han vid rek
torsbesöket på Naturvetenskapliga
fakulteten.
Den nya redovisningsmodellen upp

ges vara ett nollsummespel, det vill
säga att modellen inte ska orsaka nya
kostnader totalt sett. I de fall nya
kostnader uppstår på ett ställe kom
mer motsvarande belopp att finnas
kvar som vinst någon annanstans i
verksamheten.
Honor Prentice, professor i väx
tekologi, har svårt att förstå det
ta nollsummespel. Hon konstate
rade vid rektorsbesöket att en hel

del pengar måste vara på vift nå
gonstans i systemet. Det som är
ett nollsummespel från ett univer
sitetsperspektiv tycks inte vara ett
nollsummespel för en forskargrupp
längst ner i systemet.
Som exempel tog hon upp ett fall
med en forskarassistent som efter
föräldraledighet fick två månader
kortare förlängning på sin tjänst än
vad hon egentligen hade rätt till. Or
sak: en del av förlängningens finan
siering hade plötsligt försvunnit på
grund av den nya redovisningsmo
dellen. De centralt beviljade pengar
som skulle gå till att förlänga anställ
ningen efter avslutad föräldraledig
het räckte därmed inte så länge som
det var avsett.
– Individen längst ner i systemet
är helt osynlig. Hur förändrar vi det
här, frågade Honor Prentice vid rek
torsträffen.

att
det finns en del bekymmer med den
nya redovisningsmodellen, men att
dessa problem främst är av admi
nistrativ karaktär. Han uppmanade
samtliga medarbetare att ringa in
de problem som man stöter på gäl
lande redovisningsmodellen och att
rapportera dessa till fakultetens led
ning, så att frågorna kan lyftas på
ett dekanråd.
– Problemet är att det inte går att
vänta. Verksamheter kan försvinna
under tiden, svarade Henrik Smith.
Per Eriksson konstaterade

Lena Björk Blixt
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Massintag på nätkurs i juridik
De tjugo bästa garanteras plats på juristprogrammet
Nätutbildning. I vår gör Juridicum
ett försök att öppna universitetet
för nya grupper. Samtliga trehundra som sökt till en ny nätkurs i juridik har antagits. Tempot och kraven
är lika hårda som på andra kurser.
Enda skillnaden är att alla som vill
får chansen. När kursen är slut garanteras de tjugo bästa plats på det
attraktiva juristprogrammet.

t

I ett rum på Juridiska fakulteten sitter
Mushka Pistol och Maja Måhl och un
dervisar via nätet. De tillhör det dussin
nästan färdiga jurister som arbetar deltid
som nätcoacher.
Coacherna är anställda av Juridiska
fakulteten. Med stöd av disputerade lä
rare hjälper de nätstuderande runtom i
landet.
Hittills har nätcoacherna mest haft att
göra med yrkesverksamma vuxenstude
rande. Juridiska nätkurser i Lund lockar
1.200 personer varje år. Introduktions
kursen, ”jiken”, och arbetsrätt är mest
eftertraktade. Till denna tätgrupp säl
lar sig också den nya utvidgade juridiska
introduktionskursen, ”ujiken”, där allt
så samtliga trehundra sökande antagits.
Kursen går på halvfart och är på femton
högskolepoäng.

på Facebook pre
senterar nätcoacherna sig i lekfulla film
sekvenser. Maja Måhl som filmades ut
anför Widerbergs charkuteri, bjuder till
exempel på en kullerbytta på gräsmattan
vid Linnéstatyn.
– Många tror att det är bara snob
bar, som pluggar juridik, men det är en
myt. Vi som ska coacha känner oss gan

Nätcoachen och juridikstudenten Maja Måhl vill
gärna ta bort snobbstämpeln från juridiken.

På kursens hemsida

ska vanliga. Vi är också sinsemellan oli
ka och sökte oss till juridiken av olika
skäl. Kanske har det bidragit till att fler
kan identifiera sig och våga söka kursen,
säger hon.
Nätstudenterna erbjuds två studiebe
sök i Lund, där de får bekanta sig med fa
kulteten, följa en föreläsning och ett rätt

Juridikstudier på nätet

Stort söktryck i kombination med att lärarna inte räcker till ligger bakom Juridicums breda satsning på nätkurser ända
sedan 1996. Fakulteten har i dag störst andel nätstudenter vid Lunds universitet, relativt sett.
Juristerna har själva ”uppfunnit hjulet”
genom att utarbeta en egen lärplattform
för sina nätkurser. Man filmar sina lärare i
egen studio och lägger ut på nätet.
Lärarna garanterar kursernas kvalitet
och står för föreläsningar och övningsupp10

Förhoppningen är att kursen blir en
ingång till universitetsstudier för män
niskor utan studietradition hemifrån,
berättar fakultetens IT-chef Magnus
Svensson. Man valde att lägga den på nä
tet av flera skäl. Dels har man gett nät
kurser sedan 1996 och har en väl utprö
vad pedagogik (se ruta nedan), dels är det
ett mindre steg att börja plugga via nätet.
– Man slipper säga upp jobb och bo
stad, utan kan studera hemifrån.
Marknadsföringen har skett på Face
book där kursen fick en egen grupp och
där coacherna varit mycket aktiva och
svarat på frågor.
– Vi har nått ut brett. Det känns ock
så som att det är lättare för de som är in
tresserade, men lite osäkra, att fråga oss
direkt på Facebook, än skriva ett mail
eller ringa upp en studievägledare, säger
Mushka Pistol.

gifter, medan nätcoacherna sköter dialogen med studenterna.
Varje filmad föreläsning är på cirka en
kvart – det är vad som blir kvar om man
koncentrerar och strukturerar en vanlig
45-minuterslektion.
Coacherna går sedan in och hjälper studenten att ytterligare ta till sig föreläsningen genom att skriva stödord och markera
centrala delar.
Lärarna formulerar skriftliga arbetsuppgifter – det brukar bli 15–20 per student

och kurs – liksom en uppsättning möjliga svar. Coacherna bedömer studenternas
svar genom att jämföra med lärarnas. Studenten får tillgång till både coachens och
lärarens lösningar.
Varje student behandlas individuellt.
Coacherna går ofta tillbaka i uppgiftshistoriken och tittar på vad studenterna gjort
tidigare för att kunna se hur de utvecklas
och ge rätt typ av stöd.
Mer info om Utvidgad juridisk introduktionskurs hittas på www.jur.lu.se/ujik
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Vad tror man om de trehundra nätstu
denternas chanser? Juridik är ju känt för
att vara svårt, inte minst på grund av ter
minologin.
– Där är vi tydliga. Språket är det ju
ridiska verktyget framför allt och den
som inte behärskar svenska får problem.
Men kan man svenska finns en god chans
att tillgodogöra sig kursinnehållet, säger
Magnus Svensson.
Generellt brukar nätkurser ha ganska
låga studieresultat – det är inte ovanligt
att bara cirka trettio procent av deltagar
na slutför kurserna. Hos Juridicum kla
rar sig dock hela 60 procent av nätkurs
deltagarna, vilket är nästan lika mycket
som de som läser på vanligt vis.
– Nätkurserna får också höga betyg
i kursutvärderingarna. Det beror på att
nätstudenterna blir sedda och personligt
bemötta på ett helt annat sätt än vad som
är möjligt i ett vanligt klassrum, säger
Magnus Svensson.
Den nya utvidgade introduktionskur
sen blir en prova-på-kurs i akademiska
studier, menar han, och skulle det visa sig
att studenten inte alls trivs så är det ing
en katastrof. Kursen är dessutom så bred
och allmänintressant att den ska vara
mödan värd även om man inte får full
pott i slutändan, fortsätter han.
– Syftet är inte att alla ska fortsätta
läsa juridik, men att de som gör det ska
känna sig trygga med att de kommer att
klara studierna. Vi känner att vi har lyck
ats om studenterna fortsätter läsa i Lund
även om det är andra ämnen än juridik.
text & foto : BRIT TA COLLBERG
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foto : mikael risedal

gångsspel samt träffa faddrar. Vid andra
besöket får de se Akademiska föreningen
och visas runt i Lund. De får information
om studentbostäder och bjuds på lunch
på en studentnation.
Studiebesöken är frivilliga, men vid
sluttentan krävs fysisk närvaro. Tentan
kan göras i antingen Lund eller Stock
holm.
– Kontrollen är nödvändig för att vi
ska vara säkra på att vi ger betyg till rätt
person, och inte till en som åkt snålskjuts
genom att låta till exempel en juridik
kunnig släkting svara på hemuppgifter
na, förklarar Magnus Svensson.

Distanskurser vid LU
får ny kvalitetsstämpel
Nätutbildning. Distansutbildningarna vid Lunds universitet
håller hög kvalitet. LUMA-GIS
och masterutbildningen vid Internationella miljöuniversitet, är
först ut att få eXellence Associates label, efter kvalitetvärdering av den europeiska organisationen för distansutbildning på
universitetsnivå, EADTU. Detta
efter en omfattande självvärdering och utvärdering, i samarbete med Högskoleverket.

– Det är ett bevis på att vi satsat rätt
och det ger oss en kick framåt. Jag
hoppas att universitetet ser detta som
ett incitament för fortsatta satsning
ar på distansutbildningar, säger Pe
ter Arnfalk, lärare på Internationella
miljöinstitutet, om den nya utmär
kelsen.
Han tycker också att det är bra att
en utbildning med blandad under
visning, som den på Internationella
miljöinstitutet där halva utbildning
en består av distansstudier, nu gran
skats.
LUMA-GIS, masterutbildningen i geo

grafiska informationssystem vid In
stitutionen för naturgeografi och eko
systemanalys, är en helt nätbaserad
distansutbildning. Petter Pilesjö är en
av de ansvariga lärarna. Han är glad
över det höga betyget från EADTU:
– Det har funnits en misstro mot
distansutbildningar. Nu har vi visat

att de numera håller hög kvalitet. En
viktig faktor är möjligheterna till in
teraktiva verktyg och samverkan mel
lan studenterna via chattar och fo
rum.
Petter Pilesjö betonar även vikten
av hög pedagogisk nivå på distans
kurser. Tidigare i höstas utsågs han
tillsammans med sin kollega Ulrik
Mårtensson till årets mottagare av
universitetets pedagogiska pris.
är ett pilotprojekt för ut
värdering av distanskurser som Lund
deltagit i tillsammans med Open Uni
versity i Holland. Efter genomgången
benchmarking har de båda kurserna
vid Lunds universitet nu alltså erhål
lit Excellence Associates label.
– I bedömningen ingår även det
stöd som universitetets organisation
ger till distansutbildningar. Distans
kurser kräver en oerhört genomtänkt
strategi för att hålla motivationen
uppe hos studenterna, säger Ebba Os
siannilsson, projektledare på CED.
eXellence

den nya kvalitetsstämpeln
som ett sätt att locka fler studenter,
men också som en merit för institu
tionerna vid ansökan om anslag och
samarbetsprojekt.
EADTU har också ett verk
tyg för självutvärdering med feed
back, Quick Scan, som finns här:
www.eadtu.nl/e-xcellenceqs/default.
asp?page=home
Hon ser

Linda Viberg
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Kammarna som mäter metangasen ovan jord har nu kompletterats med de upp- och nedvända antennerna som ska ge svar på hur växthusgasen beter sig under jorden. Här vid foten
av det grönländska berget Zackenberg tillbringade Norbert Pirk (till höger) tio veckor.

Radiovågor kan lösa
metanmysterium på Grönland
forskning. En kombination av ett
antal fiffiga forskarhjärnor från olika discipliner har resulterat i att en
mätutrustning med radiovågor för
bl.a. mobiltelefoner numera också
används för att undersöka hur metangas beter sig under jord i den
frusna myrmarken på Grönland.
– Vi har stor glädje av den här
nya tekniken, säger Torben R Christensen, professor i ekosystemanalys, som arbetar med beräkningar
av hur växthusgaser transporteras
runt på jordklotet.

För ett par år sedan upptäckte Torben R
Christensen och hans forskargrupp till
sin förvåning att metangasutsläppet från
myrmarken på Grönland ökar i sam
band med att frosten kommer. Om det
ta skrev de då med stor genomslagskraft
i tidskriften Nature. Nästa steg blev att ta
reda på varför utsläppen ökar när marken
börjar frysa – man kunde ju förmoda att
12

det skulle vara tvärtom. Från att ha mätt
ovan jord behövde man nu mäta under
jord. Till dessa nya undersökningar kräv
des mätutrustning som forskarna sakna
de. Exjobbaren Norbert Pirk som fanns
med i naturvetargruppen fick en idé om
att man kanske kunde mäta med radio
vågor och vände sig till elektro- och in
formationsteknik på LTH.
med flera fors
kare som tyckte att idén var spännande,
bland andra Telmo Santos, Anders Jo
hansson, Fredrik Tufvesson och exjob
baren Carl Gustafson. De arbetar med
en avancerad utrustning som de normalt
sett använder för att studera hur radiovå
gor från handdatorer, mobiltelefoner och
andra mobila terminaler beter sig mellan
mottagare och användare. Delar av den
utrustningen, antennerna, används ock
så inom bröstcancerforskningen. Nor
bert Pirk berättar hur de tillsammans
tog fram en förenklad version av den ut
Där fick han kontakt

rustningen och med några modifieringar
gjorde den som klippt och skuren för den
frusna grönländska myrmarken.
– Det viktigaste var att ändra på an
tennerna – att vända dem upp och ner
istället och så stoppa ner dem i marken,
säger han enkelt.
Radiovågor passar bra för att mäta pro
cesser under jorden. De färdas nämligen
olika snabbt genom olika material och ger
därför olika utslag beroende på vilket ma
terial de möter; jord, luft, is eller vatten.
Forskarna misstänker att de förhöjda

metangasvärdena i samband med fros
ten har med gasbubblor under marken
att göra – och det ska man ta reda på
nu. Norbert Pirk har tio veckors dygnetrunt-mätningar att bearbeta som ska ge
forskargruppen ett säkrare underlag för
utvecklingen av de atmosfäriska trans
portmodeller för växthusgaser som de ar
betar med.
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Prefekt ser stora möjligheter
för den nya samlade biologin
kurser och mer arbetslivsanknytning. Tätare samarbete mellan
forskning och utbildning. Och en
rejäl portion promenader i korridorerna – management by walking
around. Detta är några av åsikterna
hos prefekten för den kommande
storinstitutionen i biologi.

hjälpa till att knyta
kontakter mellan olika delar av verksam
heten och att bidra till att nya samarbets
projekt startar. Han vill bygga en sam
manhållen institution som skapar bättre
möjligheter för samverkan såväl inom in
stitutionen som med forskare och lärare
inom närliggande fält, samt andra fakul
teter. Samarbete utanför Lunds univer
sitet, såväl inom Sverige som internatio
nellt, är dock minst lika viktigt, påpekar
han.
– Vi ska inte vara något provinsiellt
universitet, säger han.
Ett annat centralt mål för institutio
nen är att integrera verksamheterna inom
grundutbildning och forskning. Tidiga
Hans mål är att
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samverkan. Med hopp om en

enad stärkt forskningsframtid,
invigde rektor Per Eriksson det nya
europeiska nätverket Atomium
Culture i Bryssel i slutet av november. Nätverket syftar till att stärka
europeisk forskning genom ökad
samverkan med samhället. Det består av ett 20-tal universitet, varav
LU och Karolinska institutet är de
enda svenska, samt sexton stora
europeiska dagstidningar.

Biologisammanslagning. Färre

Den 1 januari 2010 bildas en ny storin
stitution i biologi vid Lunds universi
tet. Närmare 300 anställda samlas då
under ett gemensamt paraply. Tidigare
har dessa medarbetare varit utspridda på
fem olika enheter: Institutionen för bio
logisk grundutbildning, Ekologiska in
stitutionen, Institutionen för cell- och
organismbiologi, de biologiska museer
na samt marinbiologin vid Campus Hel
singborg.
Prefekt för den nya biologiinstitutio
nen blir Christer Löfstedt, professor i ke
misk ekologi. Christer Löfstedt är full av
synpunkter och idéer kring det vardande
prefektskapet. Han slår fast att en chefs
synlighet och närvaro i verksamheten är
viktigare än ledarskapsutbildningar.
– Jag tror på management by walking
around, säger han.

Europeiskt nätverk
ska hjälpa unga
forskare att synas

Vid sitt skrivbord vill Christer Löfstedt inte
sitta alltför mycket. Som ny prefekt för storinstitutionen i biologi tänker han tillbringa
en stor del av tiden på gående fot.

re sköttes grundutbildningen i biologi
av en egen institution. Christer Löfstedt
hoppas att den nya organisationen kan
leda till ett ömsesidigt befruktande. Vad
gäller utbildningsfrågorna ser Löfstedt
ett behov av att öka satsningen på arbets
livsanknytning. Han ser också ett behov
av att minska antalet kurser.
– Vi har idag ett lite för stort utbud med
lite för få studenter per kurs, säger han.
Vad gäller forskningen ringar Chris
ter Löfstedt snabbt in två angelägna frå
gor: dels att stoppa flytten av de biolo
giska museerna till Gastelyckan, dels att
värna den nyfikenhetsdrivna forskning
en, särskilt i ljuset av universitetsled
ningens allt större fokus på innovation.
Löfstedt menar att det är bekymmersamt
om samverkan med omvärlden jämställs
med innovation. Han konstaterar att
många aktuella samhällsfrågor bygger
på ett behov av grundvetenskaplig bas
information, exempelvis frågor som rör
resistenta bakterier, spridning av sjukdo
mar, miljöförändringar.
– Det finns ett underskott av biologisk
kunskap i samhället. Där har vi en stor
uppgift i samverkansarbetet med om
världen, säger Christer Löfstedt.
text & foto : Lena Björk Blixt

I sitt tal betonade Per Eriksson att det
finns starka krafter i Europa som verkar i
rätt riktning, men att det händer för lite.
Hans inlägg om att för mycket kraft läggs
på att sanktionera ett icke lönsamt jordbruk väckte bifall i publiken. Föregående
invigningstalare, en av grundarna av Atomium Culture, tillika den f.d. franske presidenten, Valérie Giscard d’Estaing såg
även han hoppfullt på framtiden.
En av de centrala uppgifterna för det
nya nätverket är att ge doktorander nära
disputation och nydisputerade forskare en möjlighet att synas. Ett urval av
unga forskare får hjälp med att publicera populärvetenskapliga artiklar i de stora europiska dagstidningarna som ingår
i Atomium Culture – exempelvis The Independent, Le Monde och Svenska Dagbladet. I den vetenskapliga kommitté
som är delaktig i urvalsprocessen ingår
LUs professor Klas Malmqvist. Han ser
initiativet som ett sätt att ge de yngre
krafterna inom vetenskapen en röst.
Målsättningen för Atomium Culture är även att hitta strukturer för samverkan, exempelvis arenor där näringsliv,
forskare, politiker och media kan mötas.
Ett första sådant steg togs i Lund den 3
och 4 december då professor Lars J Nilsson samlade en panel för att diskutera
hur samhället kan styras mot en koldioxidsnål framtid.
Lisa Thelin
FOTNOT. LUs Atomium Culture koordinator

är Cecilia Gagné. För mer information se
www.atomiumculture.eu
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Synen på genus speglas
på fler sätt än många tror
Nu startar arbetet med genuscertifiering
jämställdhet. På LTH är kvinnorna i minoritet. Det är slående redan vid cykelställen utanför M-huset. Dit kommer LUM för att träffa
representanter för Institutionen för
energivetenskaper, som ingår i LUs
pilotprojekt för genuscertifiering,
tillsammans med Fysiska institutionen och Geologen vid Naturvetenskapliga fakulteten. Projektet har
nyligen fått 1,7 miljoner kronor från
regeringen för vidare arbete nästa år. Och det handlar om mycket
mer än bara den numerära
fördelningen mellan
kvinnor
och män.

– De första två hundra åren av univer
sitetets historia stod kvinnorna utanför.
Det är klart att det har satt sina spår i
hela organisationen. Att förändra sådana
stukturer tar tid. Vår certifieringsmodell
innebär ett nytt sätt att tänka kring jäm
ställdhetsarbetet. Möjligheten finns nu
att få större medvetenhet och kunskap
genom att anlägga ett genusperspektiv.
Certifieringsprojektet bygger på frivillig
heten att skaffa sig denna kunskap.
Det säger personalkonsult Kajsa Wi
dén, som är projektledare för genuscerti
fieringen på institutionsnivå. Hon är glad
över att certifieringen nu uppmärksam
mas med statsbidrag. Sam
tidigt fick AKKA IV, ett
ledarskapsprogram med
integrerat genusperspek
tiv, 900.000 kronor.

Kajsa Widén är projektledare för genuscertifieringen på institutionsnivå.
foto : mikael risedal

Certifieringspengarna ska bl.a. an
vändas till utbildningsdagar och semi
narier.
– Det här är ingen engångsföreteelse,
utan ett kontinuerligt processarbete som
ska följas upp årligen, säger Kajsa Widén.
Som LUM tidigare berättat, så

t

Energivetarna
Christoffer Norbring, Magnus
Genrup och Johan
Revstedt är positiva till att genusperspektivet nu
medvetandegörs.
foto : linda viberg

Allt du skulle vilja veta om genuscertifiering

Genuscertifieringen utgår från den slutrapport som presenterades våren 2008
av en av rektor tillsatt projektgrupp, med
professor Tiina Rosenberg som ordförande. Gruppen bildades eftersom universitetets befintliga jämställdhetspolicy bedömdes ha begränsad genomslagskraft när det
gällde genusperspektiv och könsmedveten
pedagogik.
14

var Fy
siska institutionen först ut med att an
sluta sig till pilotprojektet. Studierektorn
Tomas Brage såg det som självklart för
institutionen att delta, eftersom det inom
naturvetenskapen inte finns någon tradi
tion att arbeta med genusperspektiv, och
andelen kvinnliga lärare bara är 11 pro
cent på institutionen. Nu är han med och
informerar de andra institutionerna.

Tanken med den nya certifieringen är
att institutionerna ska arbeta med genusperspektivet på flera plan. Det handlar om
att väva in aktuell genusforskning i verksamheten och att öka medvetenheten om
hur genus spelar roll i undervisningen och
hur diskriminering ska undvikas.
Rent konkret kan det handla om val av
kurslitteratur och hur tentamensfrågor ut-

formas. Vidare ska det finnas planer och
strategier för hur organisationen arbetar
för att öka medvetenheten om genusfrågan. Det handlar om att gemensamt sätta upp mål och komma överens om vilka
åtgärder som ska vidtas. En arbets- och
metodbok ska hjälpa institutionerna att
dokumentera framstegen i certifieringsarbetet.
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På Institutionen för energivetenskaper
har lektorerna Christoffer Norberg, Johan
Revstedt och Magnus Genrup precis bör
jat sätta sig in i vad den nya certifieringen
kommer att innebära. De är positiva till
att genusperspektivet nu medvetandegörs.
– Det handlar ju om att alla ska ha
samma möjligheter att ta del av vår ut
bildning. Men de absoluta kunskaper
na som krävs förändras förstås inte, sä
ger Christoffer Norberg.
finns en liten hylla med
böcker om jämställdhet. Johan Revstedt
har precis lånat en av böckerna om genus
perspektiv i undervisningen.
– Det är mycket jag inte har tänkt på
innan. Som att de exempel som används
i undervisningen ibland riktar sig mer till
ena könet. Om vi är medvetna om sådana
saker är det ju ganska lätt att göra köns
neutrala exempel.
Av studenterna på Institutionen för
I fikarummet

energivetenskaper är ungefär 20 pro
cent kvinnor. Men på kurser med kanske
bara tjugo deltagare finns det ibland inga
kvinnliga studenter alls. Att tjejerna inte
väljer deras tekniska utbildning tror de
främst har att göra med tradition. Av in
stitutionens 80 anställda är åtta kvinnor.
– Det behövs fler kvinnliga förebil
der. Men eftersom kvinnorna är i mino
ritet på vår utbildning blir ju även ande
len kvinnliga ingenjörer i arbetslivet och
andelen kvinnliga lärare låg. Vi försöker
välja kvinnliga föreläsare när det går, sä
ger Magnus Genrup.
som institutionen
nu planerar, är att genomföra en kursut
värdering med frågor om genusperspek
tiv på de större kurserna.
På Geologen har det funnits en ak
tiv jämställdhetskommitté sedan 2005.
LUM träffar två av medlemmarna, fors
karna och tillika lärarna Mats Rundgren
En konkret åtgärd

Mjukvaruforskare får första
Hedda Andersson-professuren
jämställdhet. Forskaren på teknisk mjukvara, professor June Verner, Australien, blir första innehavare av den nya gästprofessuren i
Hedda Anderssons namn. Hedda
Andersson var Lunds universitets
första kvinnliga student.

Under 2009 har flera satsningar gjorts för
att främja jämställdheten inom Lunds
universitet. Den stora forskningsutvär
deringen RQ08 pekade på ett antal bris
ter och rektor beslutade satsa extra medel
för att öka andelen personer av underre
presenterat kön på högre tjänster.
Två miljoner kronor satsas på en gäst
professur i Hedda Anderssons namn.
Lika mycket fördelas som medfinansie
ring av gästprofessor eller gästlärare.
Åtta fakulteter ansökte om Hedda
Andersson-professuren. En arbetsgrupp
ledd av vicerektor Ingalill Rahm Hall
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berg bedömde ansökningarna, och i no
vember blev det alltså klart att professu
ren under 2010 placeras på LTH, med
June Verner som innehavare. Hon är
verksam vid University of New South
Wales och ska arbeta inom både grundoch forskarutbildningen vid Institu
tionen för datavetenskap. Hennes spe
cialitet är det mansdominerade ämnet
software engineering.
Av elva förslag om medfinansiering av

gästlärare utsågs fyra.
Susan Paulson, professor i socialantro
pologi från Miami, ska arbeta med ge
nusfrågor, etnicitet och global hållbar
utveckling på Institutionen för kulturge
ografi i samarbete med LUCSUS, Lunds
universitets centrum för studier i uthållig
samhällsutveckling, och Samhällsveten
skapliga fakulteten.
Rita Fahy, ska undervisa och handle

och Mats Eriksson. De tycker framför
allt att det är bra att det nu avsätts betald
arbetstid till jämställdhetsarbetet, som
hittills skötts lite vid sidan om. Att få ett
genusperspektiv på undervisningssitua
tionen ser de också positivt på.
– Med de nya pengarna tas ett kraft
tag. Frågan kommer upp till ytan. Vi vill
vara föregångare på universitetet, säger
Mats Eriksson.
På Geologen är fördelningen mellan kö

nen jämn för studenter och doktorander,
medan andelen kvinnor är 30 procent för
forskare och lärare.
Geologernas jämställdhetskommitté
har bland annat anordnat inspirations
föreläsningar, som varit viktiga ögon
öppnare.
– Det gör att vi diskuterar jämställd
hetsfrågor på ett annat sätt i fikarummet,
säger Mats Eriksson.
Linda Viberg

da på Avdelningen för brandteknik och
riskhantering vid Institutionen för byggoch miljöteknologi, LTH. Dr Fahy har
arbetat för National Fire Protection As
sociation i USA och studerat allvarliga
bombattentat mellan 1993–2001, bland
annat det mot World Trade Center.
Jennifer A Johnson, Ohio State Uni
versity, blir gästlärare på Institutionen
för astronomi. Hon har studerat Vinter
gatans centrala delar, dess uppbyggnad
och utveckling.
Lory Dance June, docent i sociologi,
blir våren 2010 gästlärare inom ämnet
mänskliga rättigheter på CTR, Centrum
för teologi och religionsvetenskap. Hon
kommer från University of NebraskaLincoln. Hennes specialitet är ungdoms
kultur, rasfrågor och etniska relationer.
Hon har lett framgångsrika integrations
projekt i skolor med stor andel invandra
re och ska undervisa på CTR, men också
forska om ungdomskultur och inlärning
med Rosengård och Kroksbäck som ex
empel.
Britta Collberg

15

HSVs utvärdering av kvalitetsarbetet i utbildningen

LU får mycket beröm
– men är för inåtvänt
utvärdering. De sex stora svenska universiteten är bra på att mäta
och utveckla kvaliteten i utbildningen. Det tycker Högskoleverket som
ger Göteborgs och Linköpings universitet väl godkänt för deras kvalitetsarbete, medan Lund, Uppsala,
Stockholm och Umeå får godkänt.
–   Betyget är ett grovt mått.
Lund får mycket beröm också, men
visst finns frågetecken. Vi är duktiga på internationalisering, men behöver t.ex. bli bättre på att kommunicera utåt och samverka t.ex. med
det regionala näringslivet, säger
Åsa Lindberg-Sand, projektledare
för universitetets självvärdering.

Högskoleverket, HSV, har granskat kva
litetsarbetet i sig, inte resultatet, och det
är sista gången det sker på det här sättet.
2010 kommer ett nytt utvärderingssys
tem (se artikel intill).
– Läser man rapporten i sin helhet så

framstår Lunds universitet som mycket
starkt, säger Åsa Lindberg-Sand. Jag är
faktiskt förvånad över att vi inte fick hög
sta betyg eftersom det är så lite som skil
jer oss från t.ex. Göteborg.
HSVs främsta invändning gäller

sam
spelet mellan de olika nivåerna inom
universitetet. Det finns en stark kvali
tetskultur och det systematiska och över
gripande kvalitetsarbetet har bra genom
slag och är välkänt bland LUs anställda,
skriver HSV.
– Men fungerar systemet när det sätts
på prov i enskilda situationer, frågar sig
verket. Vet universitetsledningen hur bra
det fungerar ute på de olika enheterna?
Universitetet är decentraliserat och
det är en stor utmaning att se till att kva
litetsuppföljningen når ända ut i ”kapil
lärerna” och upp till den högsta ledning
en, kommenterar Åsa Lindberg-Sand.
– I Göteborgs universitets rapport
problematiserar man det här, medan det

I våras skickade LU in sin självvärdering av
kvalitetsarbetet (ovan) till Högskoleverket, vilket följdes upp med ett besök. Nu är
utvärderingen klar och LU får godkänt.

hos oss står mer mellan raderna. Jag tror
det har påverkat HSV, som efterlyser en
tydlig och formaliserad uppföljningscy
kel varje år. Jag tror också att bedöm
ningen påverkats av att Lund vid gransk
ningen hade en ny universitetsledning
och förvaltningsorganisation. Alla bitar
hade inte hunnit falla på plats.
Lunds universitet får

för övrigt beröm
för att med hjälp av externa bedömare
systematiskt utvärdera (validera) alla nya
program innan de inrättas. Det här bor
de andra lärosäten ta efter, tycker HSV.

Nya systemet för utbildningsutvärdering

Studenternas resultat ska väga tyngre
utvärdering. Nästa år införs ett
nytt system för att utvärdera högre
utbildning. Det är inte bestämt exakt hur det ska se ut, bara att studenternas läranderesultat ska väga
tyngre än tidigare. Det ryktas också att regeringen vill gå längre i det
avseendet än Högskoleverket.

– Det är en ideologisk fråga. Men om
man bara mäter enskilda studenters re
sultat, så får lärosäten med de mest stu
16

dievana studenterna högst poäng. Hur
rättvist är det? Det är kanske inte dessa
högskolor, som gör den bästa utbild
ningsinsatsen.
Det sa Lena Adamson, huvudsekre
terare på Högskoleverket HSV, när hon
i november besökte Lund för att berätta
om arbetet med att hitta de nya utvärde
ringsformerna.
HSV tänker sig tre kvalitetsindikato
rer. Den första rör lärandemål och exa
mination. Den andra läranderesultat –

dvs. då granskas examensarbeten. Den
tredje indikatorn bygger på studenters
och alumners erfarenhet av en utbild
ning – och mäts genom enkäter.
Fokus flyttas från vad läraren ska göra,
till vad studenten ska göra, från kursens
början och löfte om vad den ska ge, till ut
bildningens slut, vad den faktiskt har gett.
– Och vi talar inte längre bara om an
ställningsbarhet, utan om utbildningens
användbarhet i vid bemärkelse, sa Lena
Adamson.
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Det jobbas brett och engagerat med pe

dagogisk utveckling inom Lunds univer
sitet, även om alla områden inte är lika
välutrustade som LTH och Medicinska
fakulteten som har egna pedagogiska ut
vecklingsenheter, konstaterar HSV. Ge
nerellt arbetar LUs personal intensivt
med frågor kring examinationsformer
och kursmål. De olika institutioner som
HSV granskat visar en slående undervis
ningsstark kultur, skriver verket.
Sammantaget har HSV alltså mycket
gott att säga om Lunds universitets kva
litetsarbete. På en punkt är man dock
mycket kritisk: universitetet är för inåt
vänt. Det omgivande samhället, arbets

En röd tråd i kvalitetsarbetet är plane
ringen av undervisningen som måste ta
sikte på studentens lärande, menade hon.
– Över huvud taget efterlyser vi ett
helhetstänkande hos er! Studenten ska
inte få kunskaper och förståelse utan
också en förmåga att värdera och förhål
la sig till kunskapen.
hur användbar en ut
bildning är på och för arbetsmarknaden?
Hur examinerar man de generella aka
demiska färdigheterna – och översätter
dem till arbetslivsrelaterade förmågor?
Det är exempel på frågor som HSV dis
kuterar.
– Vilka är för övrigt era arbetslivsre
Hur mäter man
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givare och or
ganisationer,
måste invol
veras i utbild
ningarna på
ett mer syste
matiskt sätt.
Samtliga om
råden behöver
handlingspla
ner för sam
verkan med Åsa Lindberg-Sand.
foto : mikael risedal
näringslivet
och göra listor över nödvändiga aktivi
teter.
”Medan ansträngningar görs för att
informera det omgivande samhället om
universitetets verksamhet, fungerar det
sämre med att inhämta information från
omgivningen… Kommunikationen sker
därmed i stor utsträckning endast en väg
– från universitetet och ut”, skriver HSV
som saknar en systematisk ansats till mer
ömsesidig kommunikation.
Att universitetet som helhet framstår
som alltför inåtvänt och splittrat när man
presenterar sig utåt - den kritiken är inte
ny. Den kom redan från de externa be
dömare – ”kritiska vänner” – som i vå
ras bjöds in för att ge respons på Lunds
universitets självvärdering av sitt kvali
tetsarbete.
– Det var verkligen en kick för mig

laterade utbildningsinslag? Det kommer
att vara er sak att bevisa för oss att ni har
sådana, sa Lena Adamson.
är ett annat mått
som kommer att vägas in i bedömning
en av utbildningskvaliteten.
– Och här handlar det inte om tillsvi
dareanställningar utan om faktisk lärar
tid och kompetens, dvs. den lärarresurs
som studenten kommer i åtnjutande av.
Om det är en timanställd praktiker, en
emeritusprofessor eller en lektor bryr vi
oss inte så mycket om, sa Lena Adamson.
Lärosätena kommer att betygssättas
enligt en tregradig skala.
– Några olycksfall i arbetet kan tillå
Tillgång på lärare

som samordnare att få den feedbacken,
säger Åsa Lindberg-Sand. Vi var för då
liga på att presentera helheten och allt det
gränsöverskridande samarbete som finns
mellan olika ämnen och fakulteter och
som är en styrka, tyckte ”de kritiska vän
nerna”. Efter det skrev vi om hela själv
värderingen, en process som har hjälpt
oss mycket i vårt interna arbete. Men till
HSV, som bedömer oss utifrån, har vi up
penbarligen ännu en bit att gå för att göra
oss begripliga som helhet.
BRIT TA COLLBERG
Rapporten i sin helhet finns på www.hsv.se

t

Lund får också beröm för sin kontinu
erliga kvalitetssäkring av utbildningarna
genom de återkommande barometrarna,
för arbetet med kursvärderingar och inte
minst med examinationer. Studentinfly
tandet får också godkänt liksom perso
nalens möjligheter till kompetensutveck
ling.
Lunds universitet är bra på att samla
in uppgifter som kan fungera som nyck
eltal när man bedömer utbildningarnas
kvalitet, men det brister i den systematis
ka analysen av materialet, skriver HSV.
Men universitetsledningen är medveten
om detta och i färd med att åtgärda pro
blemet.

Kommentar

”Vi ska dra lärdom”

– Det är uppmuntrande att HSV lyfter fram
vår validering av nya utbildningsprogram
som ett exempel för andra att ta efter. Vi
försöker nu också utveckla validering för
examina på fristående kurser, kommenterar prorektor Eva Åkesson HSVs bedömning av Lunds universitets kvalitetsarbete.
– HSV-rapporten kommer att diskuteras
i Utvecklingsrådet och Rådet för forskarutbildning för att se hur vi kan dra lärdom av
den. Redan nu funderar vi på hur uppföljningsarbetet ska kunna systematiseras och
förbättras.

tas för att få ett godkänt, men för ett väl
godkänt krävs att lärosätet kan visa upp
riktigt excellenta examensarbeten.
Det kan bli tal om ett extra tillskott,
en kvalitetspeng, för dem som har bäst
totalresultat. Om en utbildning inte hål
ler måttet kan examenstillståndet ifråga
sättas och eventuellt dras in.
Vad det gäller tidsplanen för det nya

utvärderingssystemet så läggs en propo
sition i februari och beslut ska fattas un
der våren. Upptaktsmöten för de utbild
ningar som ska utvärderas 2010 – främst
samhällsvetenskap och ekonomi – kom
mer att hållas i maj.
BRIT TA COLLBERG
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Doktorandskola för
europeiska demografer
har landat i Lund
forskarutbildning. – Skolan har
bara funnits i fem år och har redan
gott internationellt rykte, säger
amerikanen Tim Riffe, en av nitton
deltagare i den europeiska doktorandskolan i demografi som pågår
på Ekonomihögskolan.
De forskarstuderande som är på
plats spås en ljus framtid.

t

Värdskapet för The European Doctoral
School of Demography, EDSD, roterar
och nu är det Centrum för ekonomisk
demografi som ansvarar för doktoran
derna. De studerar vid Ekonomihög
skolan under nio månader för att nästa
sommar återvända hem och skriva fär
digt sina avhandlingar.
– Det här är ett sätt att samla resurser.
Vi träffar alla de bästa lärarna inom fältet
på kort tid, säger Tim Riffe.
Alla deltagare är knutna till universi
tet runt om Europa, men tre kommer ur
sprungligen från USA, Kuba samt Uru
guay.
– Här får vi mer fokuserad tid att ägna
åt studierna. Hemma ska man rätta ten
tor, undervisa och översätta. Här får vi
vara ifred och plugga och vi kommer i
kontakt med alla viktiga demografi
frågor. Och man kan anta att de bästa
forskarstudenterna i demografi kommer
hit. Så vi utgör en bra skara, säger Tim

Riffe som är knuten till Autonomous
University of Barcelona och dess demo
graficentrum.
Han och kurskamraten Anne-Kris
tin Kuhnt, som till vardags doktorerar
vid Max Planck-institutet i Rostock, ver
kar tycka att de hamnat precis rätt. Kirk
Scott, Ekonomihögskolans studierektor
för EDSD, bekräftar att så är fallet.
– Tänker de fortsätta forska inom
demografi i Europa har de utan tvekan
kommit rätt. De får träffa alla viktiga
personer här. De yngre demografifors
kare som är framgångsrika idag har gått
det här programmet.
Tack vare att de tyngsta forskarna inom

fältet från Europa och USA, liksom lä
rare från Ekonomihögskolan, föreläser
för studenterna, förväntas doktorander
na lämna Lund med mycket goda kun
skaper och ett starkt nätverk i bagaget.
För Ekonomihögskolan är värdskapet för
skolan bland annat ett bra sätt att jobba
med vidare internationalisering.
– Styrkan är att forskarstudenterna
återvänder till sina heminstitutioner ef
ter nära kontakter med oss. När de dis
puterar har de ett starkt forskarnätverk
med oss i Lund och med andra forskar
kollegor. Forskarskolan ger också myck
et goodwill åt Lunds universitet. Många
som forskar i demografi känner till vår

EDSD

Ekonomihögskolan står för en stor del av kostnaden för doktorandskolan. Gästföreläsare ställer upp gratis, mot att få resor och bostad betald. Centrum för ekonomisk
demografis Linnéforskarskola står också för en del av finansieringen. Värdskapet för
doktorandskolan roterar vartannat åt, och hölls senast i Paris. The European Doctoral School of Demography EDSD stöttas av universiteten i Lund, Amsterdam, Barcelona, Groningen, Rom och Rostock samt av fyra forskningsinstitut i Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Österrike. EDSD stöttas av EAPS, The European Association
of Population Studies, den viktigaste yrkesorganisationen för demografer i Europa.
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Doktoranderna Tim Riffe och Anne-Kristin
Kuhnt skriver avhandlingar om åldersmönster
i människors första äktenskap respektive fertilitetsintentioner i östra och västra Tyskland.
foto : kristina rörström

forskargrupp vid Centrum för ekono
misk demografi, men inte så mycket om
själva universitetet, säger Kirk Scott.
Det är intensiva arbetsveckor. Studierna i
Lund leder till en masterexamen i demo
grafi, men ingår även som en viktig del i
doktorandernas avhandlingsarbete. Och
heminstitutionerna är positiva, intygar
Anne-Kristin Kuhnt och Tim Riffe.
– De har mer nytta av oss när vi kom
mer hem, vi blir en bättre resurs i fors
karlaget. Det är dessutom större chans
att vi framöver kommer att samarbeta
med andra härifrån – om inte nästa så
om några år.
Förbättrade verktyg, metodiken, är
det som doktoranderna ser som den all
ra främsta vinsten med EDSD. Och re
dan nu lyfter studenterna varandra ge
nom att dela med sig av sina styrkor.
Ekonomihögskolans lärare
som gästföreläsarna sitter några dörrar
bort från studenternas ljusa arbetsrum
högt upp i Alfahuset. Kontakttillfällena
är ständiga.
– I nästa vecka kommer James Vau
pel, och han är om inte den främste så åt
minstone en av de tre främsta demogra
ferna i världen. Han kommer att ge oss
sex föreläsningar om tre timmar varde
ra, så hans avsikt måste verkligen vara att
lära oss något. Det är en ära att undervi
sa på EDSD, de forskare som blir inbjud
na kommer om de kan, säger Tim Riffe.
Såväl

												

Kristina Rörström
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Flera kommuner har nappat
på LUs modell mot hemlöshet
Samhällsinnovation. – Det är roligt att forskarna för en gångs skull
talar om för oss vad vi ska göra.
Det sa Lotta Persson från föreningen Sveriges socialchefer när hon
deltog i Lunds universitets konferens om hemlöshet i november.

Politiker, myndigheter, hjälporganisatio
ner, bostadsföretag m.fl. kom till Lund för
att höra mer om metoden som ska ge hem
lösa tak över huvudet. Föredrag om bland
annat fördrivningspolitik, den sekundära
bostadsmarknaden, om mekanismer bak
om hemlöshet varvades med diskussioner
och information om den nya modell som
går under namnet ”Housing first”. Meto
den går ut på att den hemlöse först mås
te ha ett tak över huvudet innan han eller
hon ska kunna ta tag i de problem – sjuk
dom, missbruk, stora skulder etc – som
omger hemlösheten. När den hemlöse väl
har ett förstahandskontrakt ska ett inten
sivt hjälpbatteri sättas in under en över
gångsperiod.
– Konferensen gick jättebra och nu
blir vi nedringda av kommuner som vill
prova vår metod, säger Hans Swärd.
anmälde
Norrköping, Malmö, Botkyrka, Hel
singborg och Stockholm sitt intresse.
Nu har även Lund, Varberg, Värmdö och
Karlskrona sagt att de vill delta.
Eftersom hemlöshetsforskarna har
fått fler inbjudningar än de kan mäkta
med så har de bestämt att ha ytterligare
en konferens på samma tema i februari.
– Vi har alla fått lägga allt annat åt si
dan för att kunna jobba med detta, säger
Hans Swärd.
Han berättar att rektor Per Eriksson
har stött deras arbete med att söka resur
ser för att kunna fortsätta projektet. Men
så är det också Per Eriksson som från bör
jan tog initiativ till att deras hemlöshets
forskning inte skulle stanna vid skrivbor
det utan föras ut i verkligheten.
Utifrån sin Vinnova-bakgrund talade
Redan under konferensen
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Per Eriksson på konferensen om vikten
av att våga prova nya idéer.
– Bara ett av tio projekt lyckas, men
man måste våga saker om man ska kun
na ändra på något, sa han och tackade
forskarna vid Socialhögskolan för att de
haft mod att medverka i det här expe
rimentet.
och hans kollegor
att kommunerna själva ska ta över rodret:
– Vi har väckt en idé, men universite
tet kan i längden inte fortsätta att driva
projektet, säger han.
Däremot arbetar lundaforskarna med
att göra det möjligt för kommunerna att
komma igång. Socialarbetare behöver
utbildning, och intresserade politiker be
höver argument för att övertyga sina kol
legor om metodens fördelar.
– Detta ska vi hjälpa dem med och ock
så se till att försöksverksamheten blir or
dentligt utvärderad, säger Hans Swärd.
Nu vill Hans Swärd

själva processen är
också viktig, menar han. Hur fungerar
det när forskare försöker implementera
nya idéer? Vilket motstånd möter man?
Hur gör man för att engagera folk? Det är
frågor han skulle vilja ha svar på.
Att intresset för metoden har varit så
stort tror Hans Swärd beror på att försla
get kommer från forskare.
– Hemlöshetskommittén framförde de
här idéerna för snart tio år sedan men då
var det ingen som nappade, berättar han.
Forskning kring

även fortsättningen
blir bra. Hans Swärd ser en risk i att me
toden ska uppfattas som någon sorts mi
rakelmedicin, för det är den inte.
– Kommunerna måste vara beredda på
att mycket hårt arbete måste läggas på de
kringåtgärder som ska hjälpa den hemlö
se på fötter igen. Dessutom tillkommer en
hel del ekonomiska investeringar för att
det bli några effekter på sikt.
Nu gäller det att

Ulrika Oredsson

foto : kennet ruona

Miljondonation
till flygelinköp
donationer. Crafoordska stiftelsen
ger 2,3 miljoner kronor till Musikhögskolan för inköp av flyglar, en halv miljon kronor till Historiska museet till ett
flexibelt montersystem samt 6,7 miljoner kronor till en utrustning för storskalig DNA-sekvensering för forskargrupper
inom ekologi, cell- och organismbiologi
och onkologi.

Formaspengar
till torskfiskeprojekt
Forskningsanslag. Anders Persson och Anders Nilsson på Ekologiska institutionen får närmare 18 miljoner kronor till ett tvärvetenskapligt projekt om
torskfisket i Öresund. Målet är att ta
fram ett föredömligt exempel på hållbart
resursutnyttjande inom fiskenäringen.
Det fyraåriga projektet görs i samarbete
med bland annat Service Management
vid Campus Helsingborg. Pengarna kommer från Formas strategiska satsningar.

Vetenskapskorridor
får fastare former
samarbete. En vetenskapskorridor
från norra Tyskland till Skandinavien håller på att slå upp portarna. I november
skrevs en avsiktsförklaring av Allan Larsson för Lunds universitet och Helmut
Dosch för tyska DESY om ett samarbete
där materialvetenskap och livsvetenskaper står i centrum.
En arbetsgrupp ska ta fram ett förslag på hur den s.k. ”Science Corridor”
ska sättas på kartan, hur den ska utvecklas och hur samarbetet med andra forskningsstrukturer ska ske framöver.
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Maxa max och ess!
Konsten att spela cello på gehör
och att cykla i upp- och nedförsbackar har Stacey Ristinmaa Sörensen stor nytta av som brobyggare
mellan MAX IV, ESS och universitetet.
– Det krävs ett mer professionellt förhållningssätt till forskarna,
en mer öppen syn på hur vi arbetar
inom universitetet samt vetenskapliga mötesplatser som fungerar, säger hon om framtiden.

Cellon och fiolen står orörda, och trä
ningskläderna används för lite. Med sats
ningar som ESS och MAX IV har Natur
vetenskapliga fakultetens prodekan för
forskning svårt att hinna med fritidsin
tressena just nu. Hon har desto fler syn
punkter och funderingar kring hur man

bäst ska kunna dra nytta av de två stora,
nya anläggningarna.
– MAX-lab har under de gångna åren
skapat en rad framgångsfaktorer och ett
värdefullt gräsrotsperspektiv. Detta mås
te förvaltas i den nya satsningen på MAX
IV. Dessutom finns det stor anledning
att koppla samman universitetets utbild
ningar med såväl MAX IV som ESS, sä
ger Stacey Sörensen.
Hon anser att MAX-lab är ett bra exem

pel på hur man kan skapa lyckade mötes
platser för vetenskapligt utbyte. Några av
framgångsfaktorerna ligger i att det inte
är för stort, att det finns en öppen attityd
och att tvärvetenskap är en naturlig del
av miljön, menar hon. Hon ser det som
viktigt att den strukturen bevaras i den
kommande satsningen på MAX IV. Hon

Med tre Vätternrundor och fyra Vasalopp i bagaget har Stacey Ristinmaa Sörensen skaffat sig en rejäl uthållighet.
I bakgrunden breder Brunnshögsområdet ut sig. Där ligger framtiden för MAX
IV och ESS.
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tycker det är märkligt att MAX IV-pro
jektet inte är hårdare knutet till MAXlab utan istället drivs via ett separat pro
jektsekretariat.
– Om vi ska få en anläggning som
konkurrerar på global nivå måste vi sätta
användarnas behov i fokus, betonar hon.

t

Att MAX-lab blivit framgångsrikt enligt
Stacey Sörensen beror på att det byggts
upp utifrån forskarnas behov. Forskar
na har själva bildat vetenskapliga intres
segrupper som sökt pengar för att kom
ma vidare. På så sätt har faciliteterna hela
tiden växt fram och kontinuerligt trim
mats utifrån användarnas konkreta be
hov. Stacey Sörensen menar att de som
ska utveckla den framtida organisatio
nen för MAX IV måste se dessa behov.
– Det är viktigt att personalen får vara
med hela vägen. MAX IV-projektet mås
te vara integrerat i MAX-labs strategi för
framtiden, säger hon.
I Naturvetenskapliga fakultetens stra
tegigrupp kring MAX IV och ESS ingår
förutom hon själv en geolog, en kemist,
en strålningsfysiker och en acceleratorfy
siker. Gruppens fokus ligger bland annat

på hur man kan skapa mötesplatser ut
anför de egna ämnena. Stacey Sörensen
konstaterar att många genombrott inom
naturvetenskap drivs av den tekniska
utvecklingen. Både MAX IV och ESS
innebär att forskarna får tillgång till helt
nya verktyg som kan ge bättre svar. Men
det gränsöverskridande arbetet innebär
också nya utmaningar.
– Hur får vi exempelvis ekologer att
jobba i ett högteknologiskt fysiklabora
torium? Här kan finnas en del kultur
krockar, säger hon.

ningen bör ESS komma i fokus, exem
pelvis genom en utbildning i accelerator
fysik, menar Stacey Sörensen. Också vad
gäller MAX IV-satsningen finns det an
ledning att lägga mer vikt vid koppling
en till universitetets utbildningar. Inom
Naturvetenskapliga fakulteten finns för
närvarande en arbetsgrupp som håller
på att ta fram en ny ingång i kemi/fysik,
med inriktning på hur man kan använda
såväl neutroner som synkrotronljus i ma
terialforskningen. Den nya utbildningen
ska starta höstterminen 2010.

I ESS:s styrgrupp ser

Stacey Sörensen konstaterar

hon som sin upp
gift att bygga broar mellan ESS och fors
kare inom Lunds universitet. Bland an
nat har hon tillsammans med Christian
Vettier, ESS:s vetenskaplige chef, startat
en seminarieserie inom universitetet för
att visa forskarna vilka möjligheter som
finns med framtidens neutron- och rönt
genkällor.
Men om Lunds universitet verkligen
ska få nytta av ESS så måste även utbild
ningarna involveras. ESS kan inte bedri
va forskarutbildning eftersom det inte är
något universitet. Även på grundutbild

Lena Björk Blixt

MAX IV

MAX IV-projektet är en satsning på att skapa en synkrotronljusanläggning i världsklass.
Vetenskapsrådet, Vinnova, Lunds universitet
och Region Skåne står bakom satsningen. Ett
särskilt projektsekretariat för MAX IV har inrättats vid Lunds universitet.
Nuvarande MAX-lab och MAX IV ska i
framtiden bli en gemensam enhet, men i vilken form är inte bestämt. För närvarande utreds den framtida organisationen. Antingen kommer anläggningen att ligga kvar inom
universitetets tionde område eller så kan det

LUM nr 10 | 2009

att
både MAX IV och ESS medför ett stort
antal nyanställningar under de komman
de åren. Det kommer att finnas ett stort
behov av allt från tekniskt kunnig perso
nal till vetenskapliga kommunikatörer. I
nuläget skulle många av dessa tjänster be
höva tillsättas med människor från an
dra länder eftersom det saknas tillräck
ligt många med rätt kompetens i Sverige.
– Det borde vara intressant för LTH
att satsa här, på en inriktning inom tek
nisk fysik, föreslår hon.

bli tal om ett aktiebolag alternativt en stiftelse. Utredningen väntas ge besked våren
2010.
Det nuvarande MAX-lab ligger organisatoriskt sett under universitets tionde område. Utrustningen vid MAX-lab kommer efter
hand att flyttas över till den nya anläggningen, som ska placeras på Brunnshögsområdet i
nordöstra Lund. I samma område kommer ESS
att byggas, en europeisk neutronanläggning
som ska drivas som ett statligt aktiebolag fristående från Lunds universitet.
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ill: maria esaiasson

Koppla av
och känn dig som hemma!
”Mitt hem är min borg” och aldrig i så hög grad som under julen. Eller?
– Hem är en känsla mer än en plats. Vi känner oss mest hemma när vi
slipper tänka och kan vila i vardagsrutinen, säger kulturforskarna Tom
O’Dell och Robert Willim.
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”Att ta en cigarett och en whisky och somna i soffan – det var
50- och 60-talens avkoppling, i alla fall i USA. I dag har vi svårt
att koppla av genom att göra ingenting. Det blir lättare om
vilan kan maskeras som en aktivitet.”

I

Vanor är viktiga för att vi ska känna
oss hemma oavsett var vi befinner oss, till
exempel på pendeltåget.
– Visserligen måste man som pendla
re hålla sig framme för att få en sittplats,
men när man äntligen sjunker ner på sä
tet, skapas ett rum, där man kan låta au
topiloten styra, säger Tom O’Dell.
Och så är det alltså – när vi kan handla
utan att tänka, då kopplar vi av.
Det är därför förändringar – även po
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Robert Willim och Tom O’Dell undersöker vilka små, skenbart oansenliga företeelser som får
oss att känna oss hemma. foto : britta collberg och kg pressfoto

sitiva – lätt upplevs som jobbiga. De krä
ver medveten närvaro, aktiva val.
– Att flytta är något av det mest stres
sande man kan vara med om, säger Tom
O’Dell.
Man måste omorganisera sitt liv, hit
ta nya ställen att handla på, nya hyllor
för tandkräm och soltorkade tomater…
Tidigare har O’Dell och Willim stu
derat stora och spektakulära projekt som
Öresundsbron, och hur de påverkar män
niskors kulturella föreställningar och be
teende. Nu har de upptäckt att kulturens
minsta byggstenar rymmer samma dra
matik och dynamik.
– Vårt sätt att hantera mötet med an
dra i en tågkupé lär oss mycket om främ
lingars möten i andra sammanhang. De
taljen blir en nyckel till större mönster,
säger Tom O’Dell.

Alla möten är en balansgång mel
lan gästfrihet och fientlighet, fortsät
ter han.
– När kvinnan på pendeltåget plock
ar bort sin väska från sätet intill, för att
jag ska kunna sätta mig, så förvandlar
hon mig från inkräktare till gäst. Men
den man som sitter mittemot och pratar
högljutt i telefon invaderar både mitt och
hennes ”rum”.
och pendel
tåg fortsätter forskningsresan in i själ
va hemmet, till badrummet. Platsen
där man länge rätt och slätt höll sig ren,
har de senaste decennierna förvandlats
till ett minispa för njutning och själs
lig återhämtning, framför allt för kvin
nor. Barnen fyller vardagsrum och data
rum, mannen garage och källare – det
Från mobiltelefoner
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t

en tid av snabba tekniska och soci
ala förändringar navigerar männis
kan. Vad är det som gör att hon inte
tappar fotfästet? Det försöker etno
logerna Tom O’Dell och Robert Willim
sätta fingret på i ett projekt om några
av de små, skenbart oansenliga förete
elser som får oss att känna oss hemma.
De tar avstamp i den moderna män
niskans rörlighet. Tom O’Dell har rest
med pendeltåget mellan Lund och Hel
singborg. Robert Willim har vandrat
i finländska skogar och funderat över
GPS:en, denna märkvärdiga pryl som
fungerar tack vare ett trettiotal rymdsa
telliters samspel.
– Vad betyder det att se sig själv som
en rörlig prick på en karta i mobiltele
fonen, en enkel prick som skapas av ett
världsomspännande komplext nätverk?
Det borde vara en svindlande existentiell
upplevelse, men har blivit något helt var
dagligt, säger Robert Willim.
GPS:en kanske gör oss lite tryggare,
men inte bara för att den hjälper oss att
hitta, tror han. Tryggheten kan också sit
ta i händerna, i vanan att knappa sig fram
på mobilen.

t

är i alla fall den stereotypa bilden. Kvar
finns badrummet där kvinnan barrika
derar sig: ”Because I´m worth it”.
till spa
speglar olika kulturella processer. Först
och främst att arbetet fått en så central
roll i våra liv. När vi arbetat hårt behöver
vi vila, men vi gör det på vår tids vis, med
vår tids kulturella förtecken.
– Att ta en cigarett och en whisky och
somna i soffan – det var 50- och 60-ta
lens avkoppling, i alla fall i USA. I dag
har vi svårt att koppla av genom att göra
ingenting. Det blir lättare om vilan kan
maskeras som en aktivitet. Människor
känner sig duktiga när de tar hand om
sig själva genom att passera ett spas oli
ka stationer för massage och inpackning,
eller när de riggar de egna badrummen
till privata njutningsnästen, menar Tom
O’Dell.
Vem har då regisserat badrummens
Badrummets avancemang

materiella makeover och gett dem den
här nya rollen?
– Marknaden har haft betydelse. In
redningstidningarna har recepten för
hur vi ska göra: doftljus, badoljor, golv
klinkers med den rätta varma nyansen.
Men vi är inga passiva offer – markna
den är som en främling som vi släpper in
i våra hem med förhoppningen att den
ska tillfredställa våra behov och dröm
mar, menar Tom O’Dell.
till detta pysslande med
den egna kroppen finns också det poli
tiska budskapet att individen själv har
ansvaret för sin hälsa – vi ska inte läng
re räkna med så mycket hjälp från sam
hället.
Den positiva sidan av utvecklingen är
att vi leker, unnar oss och experimente
rar i badrummet, menar han.
– Men det kommer en stund då vi
upplever ambivalens. Vi börjar tröttna
Som en fond

ill: maria esaiasson

”Damm andas tristess, brist på action,
annalkande ålderdom och kan göra vem som
helst skräckslagen, men paradoxen är att ju mer
rörelse i ett hem, desto dammigare blir det.”
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och undra om det kanske inte är dags att
byta ut det där golvkaklet som plötsligt
känns väldigt mycket 2008…
Badrumsnjutningen kan hotas av för
nimmelsen att smuts och damm breder
ut sig – det vet Robert Willim som stude
rat hemkänslans kanske minsta kulturel
la enhet – dammkornet. Trots sin liten
het är det inte alls obetydligt.
– Damm andas tristess, brist på ac
tion, annalkande ålderdom och kan göra
vem som helst skräckslagen, men para
doxen är att ju mer rörelse i ett hem, desto
dammigare blir det, säger Robert Wil
lim.
Städning är en ritual, fortsätter han,
och många gånger handlar det mest om
att skyffla runt dammet.
– Hur mycket ska man damma sof
fan för att den ska bli ren? Och när blir
det som är helt och rent något som är tra
sigt eller smutsigt och bara måste bort?
Det är känslor som avgör det, säger Ro
bert Willim.
Kanske är renlighet i sig en fiktion:
– Man kan ju inte bli riktigt ren. Hur
mycket man än skrubbar sig kommer det
alltid att finnas kvar bitar av död hud.
Renlighet handlar om den inre ordning
en.
de små vardagliga – och
sinnliga – handlingarna och vanorna
som gör att vi upplever en kontinuitet
också i tider av social och teknisk om
välvning. Dessa vanor är heller inte opå
verkade, men de upplevs som stabila och
förutsägbara i jämförelse med det som
pågår i omvärlden. Varje oansenlig li
ten företeelse har dessutom många
betydelser.
– Att leta efter en enkel mening
med att till exempel dammsuga
– det går inte, säger Robert Wil
lim.
Det är alltså
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Och snart är det dopparedag!
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LU SERVICE

Dammråttorna borta – åtminstone
ska det kännas så. Mamma, förhopp
ningsvis inte utarbetad utan nyligen
uppstigen ur bubbelbadet. Pappa, nöjd
efter att ha fått sitta ifred och leka med
sin laptop. Hela familjen samlad, det är
då det ska kännas som ”en jul hemma”.
Men det gör det kanske inte, inte ens
när vi tänt ljusen från Ikea. Fanns jul
stämningen istället möjligen när vi köp
te dem, i själva vanan att handla på Ikea?
– Julen är en ritual med färdigt ma
nus. Och precis som med mycket annat
har vi en föreställning om vad den ska ge:
äkthet, gemenskap, harmoni. Men livet
är inte så harmoniskt. Det är fullt av frik
tion – och kanske allra mest på jul, säger
Robert Willim.
Själv firar han jul ”för barnens skull”,

men är inte okänslig för att julen, och sär
skilt dess kulmen, kan vara en skärseld
för den som inte valt sin ensamhet själv.
– Det finns oerhört mycket energi i så
dana här stora kollektiva rituella yttring
ar. För den som inte har ett hem på jul
aftons kväll är en mobiltelefon med GPS
en klen tröst.
uppvuxen i USA, men bo
satt i Sverige sedan många år, har fått lära
sig att fira jul utan kalkon.
– Bara en sån sak!
Säger han och skrattar över ”uppoff
ringen”. I gengäld har julen varit ganska
småskalig, oladdad. Men i år går resan
tillbaka till släkten ”over there” och då
blir det genast mer problematiskt…
– Julen kan verkligen få en att längta
tillbaka till jobbet, det är ju där man får
Tom O’Dell,

bekräftelse, säger Tom O’Dell.
På jobbet kan man köra slut på sig
själv, så att man måste åka på spa…
– Och knådas av massörer som inte or
kar arbeta mer än halvtid för att jobbet är
för tungt, säger Tom O’Dell.
– Och med gott samvete låta någon
annan skyffla runt dammråttorna, info
gar Robert Willim.
God jul!
BRIT TA COLLBERG

Fotnot: Forskningen om hem och hem-

känsla har skett inom projektet ”Home-made: The Cultural Dynamics of the
Inconspicuous” som finansierats av Vetenskapsrådet. I projektet har också professor
Orvar Löfgren ingått. Projektet slutredovisas under 2010.

LU SERVICE tackar för ett gott
samarbete under 2009 och önskar
en riktigt God Jul och Gott Nytt År

LU SERVICE
LU SERVICE
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– vi gör din vardag enklare –

Tryckeri • Post • Lokalvård • Catering • Bostäder • Televäxel • Parkering • Verkstad
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Så får man oss att acceptera

industrier
som dödar
Genom att studera dåliga exempel
lär sig Pushkala Prasad mycket om
de goda. Ekonomihögskolans adjungerade professor i företagens
samhällsansvar, forskar just nu i hur
ifrågasatta branscher som kött-, tobaks- och vapenindustrierna kan
vara så framgångsrika.

Pushkala Prasad delar sin forskargärning
mellan Lund och New York. Hennes
ämne är Corporate Social Responsibili
ty, CSR, som är särkilt viktigt i kristider,
förklarar hon.
– Företag bedöms inte enbart
utifrån sin vinst, utan också miljö
mässigt och socialt agerande. Un
der kriser är idén med CSR väldigt
viktig. I goda tider vill människor
inte bli påminda om att företag kan
agera ganska oetiskt. Men när eko
nomin går dåligt är det mer uppen
bart, säger Pushkala Prasad.
Ett fokus i hennes CSR-forskning
är de så kallade killing industries el
ler dödande industrierna. Hon kallar
dem för the bad apples, ”rötäggen”, de
som antingen riskerar att döda män

Reklam från en svunnen tid? Inte helt,
enligt Pushkala Prasad. Men idag är budskapen från ”the killing industries” ofta
svårare att få syn på.
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niskor som konsumerar deras produkter,
alternativt dödar för att få fram varan –
köttindustrin, tobak, vapen och päls.
– Du kan förstå bra saker genom att
titta på dåliga, på samma som man kan
förstå hälsa genom att undersöka sjuk
domar. Genom att titta på rötäggen kan
jag lära mig mer om CSR, säger Pushka
la Prasad, som främst studerar industri
erna i Nordamerika.
såväl lagar som
moral kan branscherna, som ändå upprör
människor, klara av att vara framgångs
rika och socialt legitima.
– Historiskt sett har regeringar subven
tionerat nötköttsproduktionen. I USA får
den indirekt mycket stöd från regering
en, och många politiker tycker om att
säga att de stödjer jordbruket.
– Alla dödande industrier har kon
takter med industrier utanför deras egen,
exempelvis förknippas tobaksindustrin
gärna med jordbruksindustrin. På så vis
formar de koalitioner, påverkar allmän
heten och policies. Företagen är också väl
digt organiserade och agerar tillsammans.
Genom att påverka

spelar
stor roll i marknadsföringen.
– Nötkött förknippas i reklamen med
maskulinitet, styrka och sexuell virilitet.
Feminina pistoler, små och nätta som får
plats i handväskan, marknadsförs mot
Gruppidentitetens psykologi
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Pushkala Prasad

Pushkala Prasad är anställd vid Företagsekonomiska institutionen på Ekonomihögskolan samt Skidmore College i New York. Tidigare arbetade hon
i Finland, hon är kanadensisk medborgare och läste sin grundutbildning i
historia i Indien. På en internationell
konferens för några år sedan träffade hon Stein Kleppestø från Ekonomihögskolan, och han bjöd in henne till
hennes första halvår i Lund.
Prasad var under hösten en av talarna på Ekonomihögskolans seminarieserie ”Forum 2009, Etik och hållbar
utveckling”. I den deltog även bland
annat Miljöpartiets språkrör Maria
Wetterstrand.

”Något annat som såväl vapen-, tobaks- som nötkötts
industrin har, är egna forskningsinstitut. De producerar
forskning om sig själva – och hur vetenskapligt är det?”
kvinnor som tycker att de behöver skyd
da sig själva. På så vis görs produkterna
attraktiva.
Pushkala Prasad ger exempel på ett ci

garettmärke i USA som informerar om
varför rökning är skadligt för hälsan.
Men texten kommer tillsammans med
coola bilder av unga människor – bud
skapet blir ”rök, var en rebell, gör det för
bjudna”.
– Något annat som såväl vapen-, to
baks- som nötköttsindustrin har, är egna
forskningsinstitut. De producerar forsk
ning om sig själva – och hur vetenskap
ligt är det?
Instituten har dock inverkan på de
batten. Dels kan de sponsra andra forska
res studier, dels tar det ofta lång tid innan
den vetenskapligt trogna akademin kan
slå fast att något verkligen är ett faktum
– den processen är av sin ifrågasättande
LUM nr 10 | 2009

natur långsam. Under det förloppet finns
stort utrymme för industrins egna insti
tut att komma in i debatten om exempel
vis konsekvenser av att många männis
kor går runt och är beväpnade eller av att
äta mycket rött kött.
Pälsbranschen har professorn inte
hunnit studera närmare.
– Jag har hållit på med de dödande in
dustrierna i två och ett halvt år nu, och
det finns så oerhört mycket skrivet både
från branscherna och de som är emot
dem. Även om jag ägnar resten av livet
åt detta så blir jag inte färdig.
Ett annat område inom Pushkala

Pra
sads CSR-forskning är immigranters väg
in på arbetsmarknaden. Till våren leder
hon ett nytt forskningsprojekt som i gro
va drag går ut på att undersöka mång
faldsexperters erfarenheter, och vilket
inflytande de har i att skapa och upp

rätthålla mångfalden på arbetsplatser.
– Sverige har haft en generös invand
ringspolitik och tagit emot många flyk
tingar, men integrationen fungerar inte.
I kontrast gör USA ett bra arbete med
integration, men har en restriktiv immi
grationspolitik. Jag vill ta reda på varför.
är bo
ken ”Managing the organizational mel
ting pot: dilemmas of workplace diversi
ty”. Lund och Sverige har en bit kvar till
att bli en smältdegel:
– Sverige är fortfarande på ett tidigt
stadium. Här är man väldigt ”positiv” till
mångfald, men människor blir nervösa
när andra uppför sig annorlunda. Där
för är det bra att folk får öva på en sådan
som mig, säger Pushkala Prasad.
Ett av Prasads tidigare verk

Text: Kristina Rörström
Foto : Gunnar Menander
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porträtt | pia dellson

Psyko-onkolog
ser hela människan
– Jag kan inte tänka mig något värre än evigt liv! Jag vill gärna leva
länge, men det är bra att ha ett begränsat liv, för annars skulle tiden
inte bli värdefull.
Det säger Pia Dellson, cancerläkare, psykiater och forskare. I sitt arbete träffar hon många svårt sjuka patienter och har upplevt många
dödsfall.
– Därför är jag inte heller rädd för
döden. Det är tryggt att vara så bekant med döden som jag är.

Nu är cancer inte alls en lika dödlig sjuk
dom som tidigare. Även om inte alla can
cerpatienter blir helt botade, så är det
idag många som med hjälp av bromsan
de medicinering kan leva länge med sin
sjukdom. Sex av tio cancerpatienter är
numera vid liv tio år efter diagnosen, och
somliga lever i årtionden med sin cancer.
– Deras livskvalitet under behand
lingen är också mycket bättre. Vi har
kommit långt när det gäller att lindra
smärtor, illamående, ångest och depres
sion, säger Pia Dellson.
inom can
cerbehandlingen har skett under det sis
ta årtiondet. Allmänheten – och till och
med andra delar av vården – har därför
ofta kvar den gamla bilden av cancer som
det hopplösa stupet ner till en plågsam
och ovärdig död.
Denna skräck för cancer gör sjuk
domsbeskedet extra svårt. Därför är Pia
Dellsons tumregel att läkaren ska berätta
vad som hittats i proverna, och inte mer.
Den stora utvecklingen
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– Det är meningslöst att fortsätta pra
ta, för det finns ingen som hör på. Pa
tienten kan helt enkelt inte lyssna innan
beskedet fått sjunka in. Jag brukar fråga
”Vad vill du veta nu?” och sedan låta pa
tientens frågor styra samtalet, säger hon.
Ett annat tips är att ge patienten en
lapp med diagnosen, vad som ska göras,
vem han eller hon kan kontakta, och en
kort kommentar.

de existentiella grundvalarna också hos
dem som inte själva drabbats, så kan de
närstående reagera på sätt som inte hjäl
per patienten.
– Ofta blir personerna i omgivning
en antingen livrädda eller otroligt käcka.
Det senare kan ju vara ett försvar mot
sorg och förtvivlan – att hurtigt intala
sig själv och patienten att ”nu måste vi
tänka positivt!” Men det finns faktiskt

”En patient hade fått kommentaren
’Detta är botbart’. Den lappen bar hon
med sig som en talisman som hjälpte
henne genom hela behandlingen.”
– En patient hade fått kommenta
ren ”Detta är botbart”. Den lappen bar
hon med sig som en talisman som hjälp
te henne genom hela behandlingen. Om
sjukdomen inte är botbar kan man skri
va ”Detta går att behandla” eller ”Dina
symtom går att lindra”. Ofta är det ju
symtomen – att ha outhärdligt ont eller
att ständigt må illa – som människor är
mest rädda för, menar Pia Dellson.
Hon och den övriga personalen på
onkologklinikens psykosociala enhet är
noga med att sätta sig in i cancerpatien
ternas sociala förhållanden. Hur är det
med barn, familj och sociala nätverk?
Står vännerna rycken, eller gör deras egen
skräck för cancer att de flyr fältet? Hur
påverkas ett eventuellt parförhållande?
Omgivningen kan vara ett stort stöd.
Men eftersom en cancersjukdom skakar

inga belägg för att positivt tänkande ger
sjukdomen en bättre utgång, förklarar
Pia Dellson.
Hon tror att kämpaanda kan vara bra
i vissa lägen, som när det gäller att ta sig
igenom tuffa strålnings- och cellgiftsku
rer. Men vid obotlig cancer, där bara
bromsande behandling finns att tillgå,
kan det bli mer ansträngande för patien
ten att kämpa emot än att slappna av och
acceptera situationen.
På psykosociala enheten finns många

kompetenser. Pia Dellson själv har en
dubbel specialistutbildning som både
onkolog och psykiater, och där finns ock
så kurator, psykolog, sjuksköterska och
sjukgymnast. Patienterna kan därför få
hjälp med allt från sin praktiska och eko
nomiska situation till stress, samlivssvå
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righeter, familjebekymmer, sömnpro
blem och ångest. Det finns också tillgång
till akupunktur, massage och annan fy
sisk terapi, och korta kurser i olika äm
nen för både patienter och anhöriga.
Som forskare studerar

Pia Dellson pa
tientinformationen vid kliniska pröv
ningar av nya läkemedel. Utgångs
punkten är att de patienter som kan bli
försökspersoner ska få all den informa
tion de behöver om försökets tänkbara
vinster och tänkbara biverkningar. Hur
den informationen bör vara utformad
undersöker Pia Dellson nu i egenskap av
doktorand i onkologi.
Hon tycker att arbetet på cancerklini
ken gett henne personligen väldigt mycket.
– Jag brukar tänka att jag inte skulle
ha varit den människa jag är utan detta.
Nu möter jag till exempel ofta patienter
som talar om sin längtan efter en allde
les vanlig vardag med vanliga förtretlig
heter. En måndag med ösregn och små
tjafs i familjen, det kan de se som lyckan
utifrån sin situation. Det har lärt mig att
uppskatta mitt vardagliga liv mycket mer
än vad jag annars kanske gjort!
är faktiskt inte
samtalen med hopplöst sjuka patienter.
– Visst är det alltid svårt, både för pa
tienten och för läkaren, att känna sig
maktlös. Men det kan vi ändå tala om.
Jag kan finnas till hands för att lyssna
och bekräfta patientens känslor av sorg
och besvikelse. Att lyssna är ju också en
åtgärd – något man gör, inte bara något
man inte gör.
Värre tycker hon det är med allt som
skulle kunna göras, men som inte hinns
med.
– Det finns cancerpatienter på andra
kliniker på sjukhuset som inte får det
stöd vi kan ge till onkologens patienter.
Och även inom kliniken finns idéer vi
inte hinner genomföra och behov vi inte
kan möta. När det gäller medicinens tre
uppgifter ”bota, lindra och trösta”, så är
man idag mycket bra på de två första men
tyvärr inte alltid så bra på den tredje, me
nar Pia Dellson.
Det tyngsta i arbetet

TEXT & FOTO : INGEL A BJÖRCK
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Pia Dellson är både cancerläkare, psykiater och forskare
– kompetenser som kommer
till nytta på onkologklinikens
psykosociala enhet.
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Programvara för hjärtanalys, utvecklad av
forskare i Lund, används världen över.
Einar Heiberg, forskare vid Klinisk fysiologi, har
utvecklat en programvara för att analysera bilder
på hjärtat tagna med magnetresonanskamera.
Produkten kan ta fram kvantitativa mått som
stödjer läkaren i val av behandling och förkortar
tiden för bildanalys.
Programmet utvecklades ursprungligen som en del
av Einar Heibergs avhandling och fortsatte att växa
genom det nära samarbetet mellan ingenjörer och
medicinare på Klinisk fysiologi vid Lunds universitet.
Forskargruppen använde programmet för klinisk
forskning och man beslutade att släppa det fritt för
andra forskargrupper. Programvaran spreds och används idag av ca 300 forskargrupper i totalt 73 länder.
En dag hörde ett stort läkemedelsbolag av sig och
ville köpa programmet. Einar beslutade då att starta
företaget Medviso AB för att kunna sälja sin produkt.
Hej Einar, vad gör ni just nu?
- Vi anpassar programmet till ett bildlagringssystem
som används på många sjukhus i Sverige och världen
över. Då blir programmet mycket mer lättillgängligt för
läkarna och för klinisk forskning.
Vad har varit svårast hittills?
- Vi har lyckats att få programmet godkänt för den

amerikanska marknaden av FDA, en myndighet som
bland annat granskar medicinteknisk utrustning. Det
är en milstolpe i företagets historia.
Vilken hjälp har du fått från LU Innovation?
- Det allra viktigaste har varit inspiration, bollplank
och råd och tips. Vi har även fått ovärderlig hjälp
med praktiska saker såsom bokföring samt tillgång till
juridisk expertis inför avtalsskrivande med andra bolag.
Vad har du för tips till andra forskare?
- Leta efter ”win-win” strategier i din egen forskning.
Kan något av det du forskar på användas kommersiellt?
På vilket sätt skulle ett företag kunna stödja din
forskning? Min personliga erfarenhet är att många
anslagsgivare ser mycket positivt på att forskningsresultat kommersialiseras. Jag tror att i framtiden
kommer många anslagsgivare kräva att det finns en
plan för kommersialisering av forskningsresultaten.
Vad är det bästa med detta?
- Jag vill verkligen rekommendera att både ha en fot i
forskningen och en fot i näringslivet, det har för mig
varit väldigt utvecklande och berikande. Genom att
upptäcka och utnyttja symbioseffekter mellan forskning
och kommersialisering är det faktiskt möjligt att satsa
på båda och ändå ha utrymme för fritid i sitt liv.

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

Rebecka Klette, som går sista året i gymnasiet på Polhemsskolan
i Lund, blir LUMs sista omvärldskrönikör. Som presumtiv student
jagas hon snart av landets alla universitet och högskolor. Hon
rankar varken rankinglistor eller nationslivet särskilt högt. För
henne är det närvarande lärare som brinner för sina ämnen som
är viktigast.

Bonjour fördjupningar
och analyser!

A

tt ta studenten innebär, förutom en över
driven kaskad av avlägsna släktingar och
såssnipor i silver, en helt ny värld som
öppnas, och ett vårrus som fyller alla stu
denter med synen på universitetet som en kunskapsre
nässans; avlägset ifrån gymnasiets läxförhör och glos
prov.
Om en termin ska jag pröva mina stapplande Bam
bi-ben och, irriterande för resten av lundaborna som
inte uppskattar närgångna visselpipsattacker runt
morgonkvisten, ta studenten och ge mig ut i vuxen
livet. Lunds universitet innebär för mig en möjlighet
att läsa alla de ämnen jag skyggt har dyrkat på avstånd
under många år; litteraturvetenskap, kulturhisto
ria, historia, hur man bäst undviker att behöva sjunga
snapssånger utan bara får hiva i sig spriten (15 poäng,
kan läsas på distans) och dylikt.
Att få studiemedel för att läsa om Oscar Wilde och
Bismarcks första politiska år ter sig för mig som para
dis, men tyvärr delar alla inte min uppfattning. I da
gens skadeglada lågkonjunktur märker man en nämn
bar förändring i ungdomars syn på att studera vidare;
kommer jag få ett jobb i framtiden om jag beslutar
mig för att läsa konsthistoria eller litteraturanalys? El
ler kommer jag att sluta som chefsassistent i kassan på
McDonalds vid 50 års ålder; viftandes med mina nötta
kopior av Dostojevskij och forna livsdrömmar? Tving
as man ge upp sitt mål att arbeta ideellt, för att man
själv behöver alla bidrag som finns tillgängliga? Kom
mer jag i framtiden endast få göra historiska analyser
utifrån konstruktivismens perspektiv över vad som är
billigast att köpa; kikärtor från Lidl eller från Ica?
Det är värt risken för lärare som älskar sina ämnen
och uppmuntrar till prestationer utöver ens vanliga.
LUM nr 10 | 2009

Auf wiedersehen, gymnasiets stressade genomgångar,
och bonjour fördjupningar och analyser! En och an
nan mossig lärare må passera men jag låtsas inte läsa
larmrapporter om få lärarledda timmar och ensamma
studenter på sina kammare; vad är väl en bal på slot
tet? Jag vill bli stimulerad, ifrågasatt, uppmuntrad – gå
djupt och
diskutera ”Nationslivet eller topplaceringar står
ett ämne
sig slätt mot löften om att uppleva
grund
ligt, inte
de gamla universitetsbyggnadernas
rusa ige
dammiga charm inifrån, och jag
nom det!
Nations ger Lund en varm kram som för att
livet eller välkomna en gammal farbror som luktar
toppla
illa, men som man ändå vet älskar en.”
cering
ar står
sig slätt mot löften om att uppleva de gamla universi
tetsbyggnadernas dammiga charm inifrån, och jag ger
Lund en varm kram som för att välkomna en gammal
farbror som luktar illa, men som man ändå vet älskar
en.
För trots att jag dras

till Göteborgs universitet för
kittlande flummiga djupdyk i antikens historia, så är
det ändå i Lund jag hör hemma, bland konspiratoris
ka studentrabatter och kufiskt hemtrevliga professo
rer. Jag längtar redan efter den smått dekadenta stäm
ningen som är Lunds universitet – platsen där man
garanteras nya vänner och fantastiska lärare som hjäl
per en till A-kassan när man är 40 och fortfarande lä
ser 7.5-kurser.
Rebecka Klette
gymnasist i Lund
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insändare
Öppet brev till rector magnificus:

Täcker ”innovation” allt
som tredje uppgiften står för?
Bäste Per

På ett förtjänstfullt sätt arbetar du för att
sätta Lunds universitet ännu bättre på
den lokala, nationella och internationella
kartan. Du har då valt att använda ordet
”innovation” för det som i mera formel
la sammanhang omnämns som ”samver

kan med det omgivande samhället”, ge
menligen också kallat ”tredje uppgiften”.
Menar du verkligen att ”innovation”
täcker allt det som ”tredje uppgiften” står
för? Hur är det med den kulturskapande
verksamheten som många inom univer
sitet bedriver? Var kommer en historikers
historieskrivning för en bredare publik

in? Var finns det plats för en engelskpro
fessors prisbelönta bok om det engelska
språket, en jurists rättegångsspel eller en
teologs utläggningar om nya testamen
tet? Var sätter du alla NE-medarbetares
insatser? Och var finns Filosoficirkeln el
ler Teknik- och naturvetarcirkelns oer
hört uppskattade föreläsningsverksam
het?
Kort sagt, var i ”ditt” innovations
universitet finns det plats för ett univer
sitets bildningsformande och bildnings
förmedlande verksamhet?
Bengt EY Svensson
professor emeritus i teoretisk fysik

Per eriksson svarar:

Innovation är en viktig del – men inte allt
Tack professor emeritus Bengt EY
Svensson för frågan om innovation
och tredje uppgiften.

När det sedan gäller andra delar av
den tredje uppgiften så är de naturligtvis
också viktiga, inte minst de exempel som
Bengt E Y Svensson tar upp, och här har
vi från universitetsledningen bl.a. sär
skilt lyft fram synlighet och kommuni
kation som viktiga för Lunds universitet.
Det kan vara på sin plats att avslutnings
vis citera den s.k. tredje uppgiftens for
mulering i högskolelagen: ”I högskolor
nas uppgift skall ingå att samverka med
det omgivande samhället och informe
ra om sin verksamhet samt verka för att
forskningsresultat tillkomna vid högsko
lan kommer till nytta.”
De båda begreppen utesluter inte utan
kompletterar varandra och ”tredje upp
giften” kan alltså inte ersättas med ”inn
ovation”.
Per Eriksson
Rektor

t

Innovation betyder nya framgångsrika
produkter, tjänster och processer. Det
ta är naturligtvis viktigt för vårt univer
sitet och vi har stolta traditioner på om
rådet. Här finns IDEON, landets första
och största Science Park. Vi har Gambro,
Tetra Pak, BioInvent, Axis, Probi, Sony
Ericsson och Anoto för att bara nämna
några exempel. Vi har forskare och inn
ovatörer som Hellmuth Hertz och Inge
Edler som skapade ultraljudsröntgen.
Inom EU har man tydligt lyft fram
begreppet Kunskapstriangeln – ”Know
ledge Triangle” för universiteten. Begrep
pet står för samspelet mellan utbildning,
forskning och innovation med lärosätena
som central aktör. Vår egen forsknings
minister har under det svenska ordföran

deskapet bejakat detta mycket kraftfullt,
bl.a. genom att en av EU-konferenserna,
som hölls i Göteborg med Utbildnings
departementet som arrangör, ägnades åt
temat Kunskapstriangeln.
Min bestämda uppfattning är att det
ta passar Lunds universitet utmärkt och
vi kan på detta område, dvs. inom sam
spel mellan utbildning, forskning och
innovation, ta en ledande position. Det
är dock viktigt att innovation inte får be
gränsas till teknik, medicin och naturve
tenskap. Därför gläder det mig mycket
att våra samhällsvetare inom Socialhög
skolan vid Lunds universitet så konkret
engagerat sig i hur vi skall kunna komma
tillrätta med hemlösheten i vårt samhäl
le. Lyckas detta är det en innovation, dvs.
i så fall en ny framgångsrik process i form
av ett nytt arbetssätt för Sverige. Det ser
lovande ut med engagemang nu också
från landets största kommun Stockholm.

Skriv till LUM! E-post: LUM@rektor.lu.se Adress: LUM, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund. Internpost: Hämtställe 31.
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260 personer besökte Stora IT-dagens föreläsningar och mässa.

Stora IT-dagen:

– Nu ska vi fundera över hur evenemang
et ska se ut framöver. Vi tror att det fyller
en viktig funktion. Med åren har det fått
ett bredare fokus än enbart ny teknik, sä
ger Torgny Hallenmark från LDC, un
der en pratstund i en paus. Han har va
rit med och arrangerat temadagen sedan
starten 1985.
som också är
professor i signalbehandling, inledde
årets upplaga av Stora IT-dagen med
en personlig reflektion över de senas
te decenniernas IT-utveckling. Skot
te Mårtensson, docent vid LTH och en
av universitetets föregångare på IT-om
rådet, stod för den historiska tillbaka
blicken. 1985 hade datatekniklinjen vid
LTH bara funnits i tre år. Skotte Mår
tensson hade precis köpt in den första
Rektor Per Eriksson,

LUM nr 10 | 2009

Macintoshen till universitet och lyckats
få till ett första avtal med Apple. Nästa
stora omvälvning var internets framväxt
i mitten av 1990-talet.
chef på LU Innovation,
tidigare teknisk chef på Sony Ericsson,
pratade om morgondagens IT. Det mes
ta går att lösa rent tekniskt, menade
han. Det handlar mer om vad vi vill ha.
I framtiden kommer det att finnas mo
bila enheter som kan ersätta kontokort,
körkort och nycklar, förutom att de ock
så har alla de funktioner som mobiltele
fonerna har i dag. Kanske kan till och
med den fysiska ”telefonen” ersättas av
ett datachip i örat.
– Om det är vad vi vill, spekulerade
Mats Lindoff.
Jan-Inge Månsson från LDC berätta
de om de största IT-nyheterna just nu för
universitetet. Han pratade bland annat
om KUBEN, ett nytt uppföljningsverk
tyg för flera av universitetets adminis
trativa system. Erfarenheter av prak
tisk tillämpning av IT-hjälpmedel gavs
av Marita Ljungqvist, lektor i kinesiska,
Mats Lindoff,

t

text & foto : Linda Viberg

Mobilen snart ett chip
i örat – om vi vill det...
Från den första Macintoshen till ett
chip i örat! Det var en del av det som
avhandlades i slutet av november, då
LDC för 25 gången arrangerade Stora
IT-dagen. I år var temat ”En dag med IThistoria och avstamp inför framtiden”.

som berättade om nätbaserade verktyg i
undervisningen och Ulrika Steidler från
universitetets projekt Bättre inköp.
Ett externt inslag avslutade dagen, då
Camilla Hending från Paradigmmäk
larna pratade om vad som krävs för att
attrahera morgondagens studenter, som
gör alltmer rationella val efter sina egna
behov och inte är rädda för att omprö
va sina val.
Temadagen avslutades i år, liksom de
senaste åren, med en leverantörsmässa
där representanter från såväl universite
tets olika enheter som olika företag fick
chans att visa upp sig.
Den största andelen av de 260 föran
mälda besökarna var administrativ per
sonal, följt av en stor grupp teknisk per
sonal.

Stora IT-dagen

Stora IT-dagen är ett nutida namn. 1985
kallades evenemanget Temadag för datakommunikation. Redan då var ett datanät
för universiteten, Sunet, under utveckling
i Sverige, vilket fick en egen punkt under
den första temadagen. Temadagen 1985
gästades också av Televerket, som berättade om möjligheterna med universitetets
telefonväxel. LDC, universitetet egen IT-leverantör har varit arrangörer sedan starten. I år var även Inköp och Upphandling
samt CED (Centre for Educational Development) med som arrangörer.

Torgny Hallenmark från LDC har varit med
och arrangerat temadagen om IT sedan starten 1985.
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hållbart. Både miljö, ekonomi och

kvalitet skulle vinna på att LU ersatte en del av sina fysiska möten
med ”resfria möten”, träffar per videokonferens eller dator. Det menar Lars Anderberg, systemansvarig
för videokonferenser på LTH, i en ny
rapport.

Förra året reste LUs personal för drygt
200 miljoner kronor. Resorna orsakade
ett koldioxidutsläpp på nära 7000 ton,
och bara bilresorna motsvarade en kör
sträcka på 33 varv runt jordklotet.
Potentialen för att lägga om åtminsto
ne en del av resandet till video- och da
torbaserade möten är alltså enorm. Ändå
är intresset svagt.
”Man kan samtidigt konstatera att led

ningen för Lunds universitet har ett yt
terst marginellt intresse för resfria möten
och dess konsekvenser för miljö och eko
nomi. I årsredovisningen för 2008 exis
terar inte ord som miljö, videokonferens
eller resfria möten trots att myndigheten
sedan 1997 ingår i ett av regeringen in
rättat miljöledningssystem” skriver Lars
Anderberg i sin rapport.
Om en del av LUs alla resor ersattes
av resfria möten skulle miljön skonas och
miljoner kronor samt ett stort antal ar
34

betstimmar sparas. Och det finns även
kvalitetsvinster att göra, menar han.
– Här på designinstitutionen finns
en grupp forskare som samarbetar med
en grupp i Skellefteå. De låter hellre alla
träffas i en videokonferens än att en per
son åker på ett möte som han sedan ska
försöka sammanfatta för sina kollegor.
– Videokonferenser kan också vara ett
sätt för LU att få nobelpristagare och an
dra toppforskare i sin akademiska stab.
Man kan knyta kontakter med inter
nationellt framstående personer som
regelbundet framträder i Lund via vi
deokonferens, till förmån för både un
dervisningen och forskningen vid LU!
För många inom universitetet ter sig de

resfria mötenas teknik främmande och
besvärlig. Tröskeln kan vara hög, men för
dem som vågat börja blir metoden snabbt
en vardaglig sak, menar Lars Anderberg.
Han berömmer professor Ingalill
Rahm Hallberg och IT-chefen Niklas
Frost vid Vårdalinstitutet, som har resfria
möten som en av sina rutiner. Detta vård
forskningsinstitut finns både i Lund och
Göteborg, vilket i början ledde till myck
et resande. Nu sker merparten av möte
na mellan lunda- och göteborgsgrupper
na i stället via dator, även i grupper som
har hela 10–15 medlemmar. Fysiska mö

text & foto : INGEL A BJÖRCK
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LU dåligt på att
konferera på distans

Han ger i sin rapport också en känga
till Utbildningsdepartementet, vars åter
koppling på myndigheternas miljöarbe
ten är dålig. ”Ett av skälen till LUs något
njugga engagemang i miljöfrågor skul
le kunna vara att ansvarigt departement
inte verkar bry sig om miljöfrågor” skri
ver han, men tror inte att den situationen
kan vara för evigt. Och när departemen
tet vaknar upp kan det vara bra för LU
att ha hunnit skaffa sig en egen strategi
för resor och resfria möten.
Lars Anderberg har i dagarna fått
klartecken till en fortsatt studie, där han
ska titta närmare på arbetet hos andra
universitet som har en större erfarenhet
av resfria möten än LU.

Videokonferenser

Kongresscentrum (Palaestra, universitetsaulan, Stora Algatan och Eden) har lokaler med möjlighet till videokonferenser för
upp till 450 personer. Mindre videostudios
finns också på CED på Tornavägen, på Pufendorfinstitutet och på LTH.

t

Lars Anderberg x 2 i
videos tudion
på LTH.

ten sparas till mer sällsynta tillfällen då
det är viktigt att just träffas personligen.
Hos Vårdalinstitutet och andra som
arbetat med resfria möten, som t ex vis
sa personer på SOL-centrum och Cen
tre for Educational Development CED,
finns erfarenhet som skulle kunna spri
das till andra delar av universitetet. Lars
Anderberg menar att universitetsled
ningen borde driva på för att inom LU
hitta fler nyckelpersoner som efter en viss
utbildning kan arbeta för resfria möten
på respektive enheter.

E-möten

E-möten är gruppmöten där alla deltagare sitter vid varsin dator försedd med bredband, headset, webbkamera och en viss
programvara. Under ett e-möte ser alla
varandra och kan diskutera, visa presentationer och arbeta med gemensamma texter. Föreläsningar och mötesavsnitt kan
spelas in och återanvändas.
Mer info finns på: www5.lu.se/
o.o.i.s/3634
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Miljöchefen:

BOKEN

Satsa mer på resfria möten!

Ord, ton och bild

hållbart. Resor och resfria möten

tillhör de områden där större förbättringar kan göras.
Det skriver LUs avgående miljö
chef Elisabeth Gierow i en uppföljning av arbetet med miljö och hållbar utveckling under perioden
2006–2009.

Elisabeth Gierow noterar, precis som
Lars Anderberg (se artikel på föregåen
de sida), att det reses mycket vid Lunds
universitet. Samtidigt är kunskapen om
alternativen i form av resfria möten inte
särskilt stor. I en reseenkät 2008 uppgav
bara 13 procent av de svarande att de tes
tat video- och datorbaserade konferen
ser, medan 25 procent deltagit i telefon
konferenser.
att få till genomgri
pande förändringar på området.

”Lunds universitet har med decen
traliserad service och IT-relaterade lös
ningar samt avsaknad av samlad hante
ring eller arbete kring resor svårt att driva
förbättringar på området på ett samlat
sätt” konstaterar Elisabeth Gierow.
om resfria möten finns
dock med i det förslag till miljöhand
lingsplan som läggs fram för universi
tetsstyrelsen i vår. Lunds universitets
mötes- och kommunikationsbehov bör
utredas som underlag för en framtida
hållbar möteskultur, heter det bland
annat. God och tillgänglig teknik för
resfria möten ska utvecklas, och infor
mationen om detta förbättras. Kanske
behövs också särskild rese- och mötes
samordning för att kunna spara både
pengar och miljöpåverkan.
Flera punkter

Men det är svårt

ingela björck

Dramaprofessorn emeritus Ingvar
Holm berättar om en skapande konstnärssjäl och om mötet mellan olika
konstarter i den personligt hållna långessän Fröken Karins världshistoria
(Carlsson). Här presenteras ett myller
av bilder och tankar om olika teman,
från Aniara till Che Guevara och Picasso, och från katedraler till självporträtt.

Mångkulturell vård
och omsorg
Hur ska den svenska vården och omsorgen bäst hjälpa personer med en
annan bakgrund, kultur och historia än den svenska? Teoretiska kunskaper och praktiska råd ges i antologin Mänskliga möten över gränser
( Liber), med LU-psykologerna Carl
Martin Allwood och Per Johnsson som
redaktörer.

Antikt i Lund

Nya kylar och frysar
vanligaste energibesparingen
hållbart. Nya kylar och frysar.

Det är den vanligaste formen av
energibesparing som olika enheter fått stöd till i det särskilda ”incitamentsprogrammet för
energieffektivisering”.

Programmet innebär att runt 1,2
miljoner kronor per år avsätts för
särskilda åtgärder under perioden
2009–2011. Summan motsvarar un
gefär vad det hade kostat per år att
klimatkompensera för universitetets
flygresor.
Största utdelningen under hösten
har gått till Avdelningen för moleky

lär medicin och genterapi, som fått
drygt 250.000 kronor för att byta låg
temperaturfrys. Flera andra enheter
har också fått pengar till nya labora
toriekylar och frysar, medan SOLcentrum har fått stöd för att gå över
till lågenergilampor, och Avdelning
en för kärnfysik fått pengar till ett
ändrat vakuumsystem. I år har ock
så 300.000 kronor avsatts till en kon
sult som ska undersöka möjliga en
ergibesparingar på BMC, LDC,
Fysicum och MAX-lab.
Nästa ansökningsomgång avslu
tas den 12 mars 2010. Se www.lu.se/
energipengar.

Niklas Hillbom och Eva Rystedt beskriver sitt eget ämnes historia från 1909
till 2009 i boken Antikens kultur och
samhällsliv i Lund (utg. av institutionen). Skriften handlar främst om pedagogik och forskning, men berättar
också om lokaler och enskilda akademiska personligheter och om hur det
var att vara student under fem olika
decennier.

Förebygga
och hantera kriser
Om Kriskommunikation skriver Jesper Falkheimer och Mats Heide från Institutionen för kommunikationsstudier
tillsammans med Larsåke Larsson från
Örebro universitet (Liber). Boken riktar sig både till praktiker i företag och
organisationer och till studenter inom
t.ex. kommunikationsvetenskap och
sociologi.
Ingela Björck

LUM nr 10 | 2009

35

Tydligare riktlinjer
för emeriti från årsskiftet
emeriti. Det ska finnas skriftliga

Skrift på papyrus från UBs samling.

Papyrusmöte i Lund
webbpapyrer. Organisationen APIS

(Advanced Papyrological Information
System) som arbetar just med att göra
papyrer tillgängliga på nätet har precis
haft sitt årsmöte i Lund med forskare,
papyrologer från hela världen. UB har
en samling på 800 papyrer som är cirka tvåtusen år gamla från Egypten och
skrivna på grekiska. På 30- och 40-talen gavs ungefär 50 stycken ut i artikel- och bokform, men de återstående har varit ganska svårtillgängliga
för forskning. I ett projekt bekostat av
Riksbankens Jubileumsfond arbetar nu
Karin Kulnäs på UB i samarbete med
APIS med att få samtliga papyrer tillgängliga via nätet.

överenskommelser på högst ett år i
taget för alla emeriti med verksamhet vid universitetet. Externa medel
ska bekosta den fortsatta forskningen. En pensionerad professor ska
helst inte vara huvudhandledare för
doktorander. Emeriti ska heller inte
ges verkställande ledningsuppdrag.
Detta är huvuddragen i de nya
riktlinjerna för pensionerade professorer som vill arbeta kvar vid
universitetet.

Emeriti kan ha en relation till universi
tetet på tre olika nivåer. Alla pensionera
de professorer har rätt att kalla sig eme
ritus/emerita, även utan formell relation
till universitetet. Nästa steg är att profes
sorn efter pensionering har kvar vissa ak
tiviteter inom institutionens forskning
och utbildning, enligt en skriftlig över
enskommelse med prefekten. Den över
enskommelsen ska även gälla sådant som
tillgång till arbetsplats och datorkraft.
Vid tvister ska ärendet bedömas av res
pektive dekanus. Om ingen lösning av
tvisten nås inom två månader ska över

enskommelsen anses ha upphört.
Slutligen kan en pensionerad profes
sor få en tidsbegränsad anställning på
högst ett år i taget, efter avtal med pre
fekten. I normalfallet ska anställnings
graden vara 20 procent.
De nya riktlinjerna för emeriti är ge
mensamma för hela universitetet, men
områdenas dekaner har möjlighet att
göra tillägg. Emeriti omfattas också av
en särskild personskadeförsäkring, ge
mensam för hela universitetet.
– Det har länge funnits ett behov, inte
minst från våra forskningsfinansiärer,
att göra de pensionerade professorernas
ställning tydligare, säger Ingalill Rahm
Hallberg, som lett arbetsgruppen som ta
git fram de nya riktlinjerna. Våra pensio
nerade professorer är en tillgång för uni
versitetet och kan även i vissa lägen vara
centrala för en specifik verksamhet samti
digt som vi måste ha tydliga och transpa
renta regler som man kan förhålla sig till.
De nya riktlinjerna ska börja gälla från
och med 1 januari 2010.
Linda Viberg

FOTNOT. Läs mer om riktlinjerna för emeriti i
LUM nummer 7, 2009.

Nu ska LU rekrytera personal via webben
Peronal. Från mitten av januari

börjar den så kallade E-rekryteringen att fungera för anställningar, inledningsvis vid LTH och den universitetsgemensamma förvaltningen.
Sektionschefer, personalsamordnare och annan berörd personal får
en utbildning under en och en halv
dag samt tillfälle att diskutera til�lämpningsfrågor och rutiner.

Det nya systemet omfattar en hand
läggareportal, en sökandeportal och en
portal för fackliga organisationer. Perso
nalavdelningen på LTH har testat pilot
systemet på fingerade ansökningar under
36

hösten och nu bedömer projektledarna
Jeffrey Armstrong och Linda Larsson att
man har ett fungerande system, kopp
lat till dokumenthantering och diarium.
Nyligen informerade de LTHs prefekter
om nyordningen.
Med några veckors intervall kommer
sedan övriga fakulteter att kopplas in på
systemet några i taget.
På sökandeportalen kommer man –
via LUs hemsida – kunna hitta ledig
kungjorda anställningar och snart också
kunna lägga upp sitt cv på ett konto i av
vaktan på lediga jobb att söka.
Efter mars månad är projektet avslutat
och därmed är LU först bland lärosätena

med ett sådant system. Men det har re
dan fått efterföljare på andra universitet.
– Den stora skillnaden mot liknande
system i näringslivet är våra speciella ru
tiner för läraranställningar, påpekar Lin
da Larsson.
E-rekryteringen kommer att under
lätta hanteringen av anställningsärenden
bl.a. för personalsamordnare och regist
raturen samtidigt som den ökar säkerhe
ten för de sökande, som t.ex. får en ome
delbar bekräftelse på sin ansökan. Även
anställningar som inte ledigkungörs,
t.ex. gästlärare och kortare vikariat, kan
hanteras i systemet.
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På gång
17 december Cancelled Ecology seminar. The seminar ”Gender and Evolution Biology”, Måns Andersson, Uppsala University is
unfortunally cancelled. Kl 14.00–15.00 Blue
Hall, Ecology Building, Sölvegatan 37, Lund.
17 december Biology Seminar at COB.
”Bacterial processing of dissolved organic
carbon – the role in lakes, oceans and the
global carbon cycle”, Emma Kritzberg (Department of Ecology, Lund University). Kl 15.15
Biology lecture hall, Sölvegatan 35, Lund.
18 december Vattenhallen, LTH, har öppet för allmänheten mellan kl 10.00–14.00.
Info: www.lth.se/vattenhallen
20 december Musikhögskolans julkonsert 2009. Den största och mesta någonsin!
Närmare trehundra medverkande med stor
kör, symfoniorkester, solister, rörelse, barnkammarsångerna, jazz-, rock-, världsmusikensembler. Dirigent: Mats Paulson. Biljetter á 150
kr: Julius biljettservice, 0775-700400, www.
juliusbiljettservice.se. Kl 16.00 i Baltiska hallen, Malmö.

17 januari Kammarmusikkonsert. Konsert med studenter från universitetskursen
Kammarmusikalisk interpretation. Fri entré. Kl
15.00 i Palaestra et Odeum, Kapellsalen, Lund.
24 januari Kammarkonsert. Med medlemmar av Akademiska kapellet. Bland annat
framförs Richard Strauss Svit för 13 blåsare,
op.4. Fri entré. Kl 15.00 i Palaestra et Odeum,
Kapellsalen, Lund.

disputationer
16 december
Patrick Lauenburg i värme- och kraftteknik: ”Improved supply of district heat to hydronic space heating systems”. Kl 10.15 i hörsal M:B, M-huset, Lund.

17 december
Anna Oudin i laboratoriemedicin: ”Shortterm and Long-term exposure to air pullution and stroke risk”. KL 9.15 i Blocket föreläsningssal F3, Universitetssjukhuset i Lund.
Anders Gülfe i klinisk medicin: ”Measure for measure. Outcome assessment of
arthritis treatment in clinical practice”. Kl 9.00
Segerfalksalen, Biomedicinskt centrum, Lund.

18 december
Kristina Andersson i biomedicin: ”Cholesterol-lowering and anti-atherogenic effects of
oats in mice”. Kl 9.15 i Segerfalksalen, Biomedicinskt centrum, Lund.
Anna Gustafsson i experimentell klinisk kemi: ”A multifaceted study of the receptor tyrosine kinase Axl with focus on renal
cell carcinoma”. Kl 9.00 Jubileumsaulan, Universitetssjukhuset MAS, Malmö.
Avinash Abhyankar i endokrinologi:
”Mitochondrial and chromosomal genomics
in type 2 diabetes”. Kl 13.00 Clinical Research
Center (CRC), aulan, ing 72, Universitetssjukhuset, MAS, Malmö.
Tobias Hansson Wahlberg i teoretisk filosofi: ”Objects in time. Studies of persistence
in B-time”. Kl 13.15 i sal 104, Kungshuset, Lundagård, Lund.
Maria Stranegård i etnologi: ”Hotell Speciell. Livsstilskonsumtion på känslornas marknad”. Kl 10.15 i Kulturens auditorium, Lund.
Följande disputationer har ägt rum:
Emma Elsmén Steen i pediatrik: ”Gender
differences in perinatal morbidity and long
term consequences of preterm birth”.
Annika Andersson Sjöland i klinisk
medicin: ”Tissue repair in lung disorders”.

>> BOSTÄDER <<
www.se.lu.se/o.o.i.s/1721

Vi ombesörjer bostäder för våra
internationella studenter och gästforskare
Kontaktuppgifter:

Bokningar för internationella studenter
kontaktperson Ylva Sörhede
tel 046-222 74 34
e-post iho@se.lu.se
Bokningar för internationella forskare
kontaktperson Linn Hambert
tel 046-222 30 33
e-post linn.hambert@se.lu.se

LU SERVICE
kontaktperson Ingela Hallberg
tel 046-222 36 17
e-post Ingela.Hallberg@se.lu.se

LU SERVICE

– vi gör din vardag enklare –

Tryckeri • Post • Lokalvård • Catering • Bostäder • Televäxel • Parkering • Verkstad
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Erik Stomrud i klinisk medicin: ”Neurodegenerative Biomarkers in Healthy Elderly
– with special reference to the preclinical pattern of biological and cognitive markers for
Alzheimer´s disease”.
Pernille Holck i logopedi: ”Pragmatic
ability in children with early onset brain damage and children with pragmatic language impairnent”.
Anna Condelius i vårdvetenskap: Utilization of medical healthcare among older people in relation to long-term municipal care”.
Asbjörn Holt i kemi: ”Modelling of polarization by molecular force fields: Further development of the NEMO potential”.
Erik Persson Sunde: ”Water and protein dynamics in biological systems studied by
magnetic relaxation dispersion”.
Berit Andersson i brandteknik: ”Fire hazard analysis of hetero-organic fuels – source
characteristics from experiments”.
Torbjörn Håkansson i bioteknik: ”Microbial remediation of heavy metal ion polluted soil and water”.
Elisabeth Kjellsson i byggnadsfysik:
”Solar collectors combined with ground-source heat pumps in dwellings – analyses of system performance”.
Philip Evegren i strömningsteknik:
”Numerical simulation of unsteady flows of
physiolgical relevance”.
Gang Luo i fysik: ”Nanoimprint lithography based nanoelectromechanical device fabrication”.
Ty V Wamsley i teknisk vattenresurslära: ”Interaction of hurricanes and natural
coastal features: Implications for storm damage reduction”.
David Sedarsky i fysik: ”Ballistic imaging
of transient phenomena in turbid media”.
Ylva Ericsson i ortopedi: ”Knee function,
physical activity and perceived after meniscectomy in the middle-aged”.
Kari Nielsen i dermatologi: ”Malignant
melanoma-risk factors and the CDKN2A mutation in relation to phenotypes and other cancers”.

10 BAND!
5 SCENER!

• BALLROOM •

AF-BORGEN • LUND
LÖRDAGEN 23/1, 2010
KL 18.00-02.00

Pris: 300 kr för hela huset,

Damn!

Jump4Joy

Flashback
Big Band
Klezmofobia

Thorbjørn Risaager
Blues Band

Paul Harrison Band
Jordans Drive
Biljetter: AF´s reception, Gleerups,
Swing
al Dente
Stadshallen, Ticnet.
m fl
www.jazzpar ty.se
hela kvällen och halva natten.

Årets Julklapp till ”den som har allt”

38

Helena Persson i klinisk medicin: ”Small
non-coding RNAs in cancer”.
Therese Lindvall i medicinsk inflammationsforskning: ”From disease to genes
in animal models of rheumatoid arthritis and
multiple scierosis”.
Gokul Kesavan i funktionell genetik:
”Cdc42 and Rac1 in pancreatic tubulogenesis
and islet formation”.
Carsten Metzsch i anestesiologi och intensivvård: ”Myocardial ischemia-reperfusion and cardioprotection. A study with microdialysis in a porcine model”.
Per-Olof Hedvall i rehabiliteringsteknik: ”The activity diamond – Modeling an enhanced accessibility”.
Tobias Persson i kemisk apparatteknik: ”Extraction and isolation of hemicelluloses from agricultural and forestry waste
streams”.
Josef Davidsson i laboratoriemedicin:
”Genetic and epigenetic characterization of
pediatric high hyperdiloid acute lymphoblastic
leukemia”.
Hanna Bengtsson i livsmedelsteknik:
”The physicohemical and sensory properties of
fruit and vegetable fibre suspensions – the effect of processing and its addition to low-fat
sausages”.
Carl Wilhelmsson i förbränningsmotorer: ”Embedded systems and FPGAs for implementation of control oriented models – applied to combustion engines”.
Hanna Bengtsson i livsmedelsteknik:
”The physicochemical and sensory properties
of fruit and vegetable fibre suspensions – the
effect of processing and its addistion to lowfat sausages”.
Anders Ranegaard Clausen i biologi:
”Deoxyribonucleoside kinases in bacteria,
plants and humans”.
Johanna Nilsson i mänskliga rättigheter: ”Implementation of international human
rights law – a discourse theoretical study illustrated by the right to family planning in Indonesian law”.
Ing-Marie Nilsson i historisk arkeologi:
”Mellan makten och himmelriket. Perspektiv
på Hallands medeltida kyrkor”.
Gilbert Ambrazaitis i fonetik: ”Nuclear
intonation in Swedish. Evidence from experimental-phonetic studies and a comparison
with German”.
Maria Larsson i kognitionsvetenskap:
”Learning systems thinking. The role of semiotic and cognitive resources”.
Tor Olof Strandberg i fysik: ”Quantum mechanical models of nanomagnetism in
transition metal clusters and diluted magnetic
semiconductors”.
Nicodemus Mandere Mandere i giobiosfärsvetenskap: ”Alternativ agriculture

and rural development: a case study of suger
beet cultivation in Kenya”.
Thuoc Doan Van i bioteknik: ”Production of poly(3-hydroxybutyrate) and ectoines
using a halophilic bacterium”.
Marcus Abrahamsson i brandteknik:
”Analytic input to societal emergency management – on the design of methods”.
Niels Thomsen i handkirurgi: ”Carpal
tunnel syndrome and diabetes. Surgical outcome and nerve pathology”.
Tomas Björklund i biomedicin:
”Gene therapy by enzyme replacement for
Parkinson´s disease optimization of continuous
DOPA delivery and development of a candidate vector for clinical application”.
Jessica M. Fuller i klinisk medicin: ”Genetic loci contributing to spontaneous autoimmune diabetes”.
Annika Welinder i klinisk fysiologi: ”Alternative lead systems for diagnostic electrocardiography: validation and clinical applicability”.
Andreas Weibull i klinisk medicin:
”fMRI for mapping the plastic somatotopy of
primary somatosensory cortex. Development
and clinical applications”.
Ylva Ranebo i medicinsk strålningsfysik: ”Physical characterization of actinide particles- a study on novel techniques for radiological and nuclear safeguard investigations”.
Karolina Haberska i kemi: ”Protein and
polyelectrolyte layer-by-layer films: asembly
and electron transfer”.
Karin Grundström i byggande och arkitektur: ”Periferins micrópolis – genus, rum
och fattigdom i Costa Rica”.
Henrik Pålsson i förpackningslogistik:
”Logistics value of using tracking data from
uniquely labelled goods”.
José Mauricio Peñarrieta Loria i livsmedelsteknologi: ”Antioxidants in Bolivian
plant foods – Antioxidant capacity, flavonoids
and other phenolic compounds”.
Emeli Adell i trafik och väg: ”Driver experience and acceptance of driver support systems – a case of speed adaption”.
Jon Bertilsson i företagsekonomi: ”The
way brands work: Consumers´understanding
of the creation and usage of brands”.

Tjänster
Personalansvarig vid Juridiska fakulteten.
Ref nr PA 2009/4348, ans 16 dec. Info 0462221025.
Forskningsingenjör med inriktning
mätteknik. Ref nr PA 2009/4408, ans 17 dec.
Info 046-2220474.
Forskningsingenjör alt. laboratorieas-
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hänt!
AUGUSTPRIS. Susanne
Åkesson, professor i zooekologi, har tillsammans
med fotografen Brutus
Östling fått Augustpriset
för fågelboken ”Att överleva dagen”. Priset fick de
i kategorin Bästa fackbok
2009.
TOBIASPRIS. Professor och överläkare Stefan

Karlsson, molekylärmedicin och genterapi,
har fått årets upplaga av Tobiaspriset av Kungliga Vetenskapsakademien.
PERSONLIGHET. Cancerforskaren Stina

Oredsson på Institutionen för cell- och organismbiologi har utsetts till ”Årets personlighet” i Helsingborg. Juryn motiverar med:
”Med varmt hjärta och skarp hjärna ger denna
engagerade professor från Ramlösa ökad kunskap och nytt hopp inför framtiden.”
HEDERSTITLAD. Anders Jarlert, professor i
kyrkohistoria vid CTR, har av biskop Carl-Axel
Aurelius fått hederstiteln, prost honoris causa, för sin forskning om Göteborgs stift.
SULF-PRIS. Sveriges universitetslärarförbunds pris
för främjande av akademisk frihet tilldelas professor emerita Eva Österberg som i skrift och
debatt på ett insiktsfullt sätt och ur historikerns långa tidsperspektiv
har pläderat för de akademiska värdena.

sistent. Ref nr PA 2009/4410, ans 17 dec. Info
046-2223743.
Programmerare. Ref nr PA 2009/4411,
ans 17 dec. Info 046-2224354.
Utbildningsbidrag i kemi, inriktning
mot biokemi. Ref nr N 2009/725, ans 16 dec.
Info 046-2228252.
Doktorand med inriktning mot tillverkningsprocesser för mjukmagnetiska kompositstrukturer. Ref nr Pa 2009/4414, ans 18
dec. Info 046-2224361.
Doktorand i geobiosfärsvetenskap
med inriktning berggrundsgeologi. Ref nr
LUM nr 10 | 2009

TEGGERSTIPENDIATER. Fyra unga cancerforskare har fått stipendier från Teggerstiftelsen på sammanlagt en miljon kronor för
postdoc-studier utomlands. Det är David Ullmert, prostatacancer, Gabriella Honeth,
cancerstamceller, Karl Bacos, multipelt myelom, och Malin Pedersen, malignt melanom.
FYSIKPRIS. Sten von Friesens pris i fysik på

80.000 kronor gick i år till docent Johan
Mauritsson vid atomfysik. Det delades ut vid
Kungliga fysiografiska sällskapets årshögtid på
Grand i Lund i december.
ADJUNGERAD. Klas

Eklund, Senior Economist på SEB, har utnämnts till adjungerad
professor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund.
SPRÅKPRIS. Marie Källkvist, lektor i engelska vid SOL har fått Einar Hansens legat för
framstående humanistisk forskning.
FÖRBRÄNNINGSANSLAG. Marcus Aldén,

professor i förbränningsfysik vid LTH, har fått
en ansökan på nästan 25 miljoner kronor beviljad från Europeiska forskningsrådet. Anslaget, som går till ”etablerade forskare i världsklass”, ska användas för att bättre förstå de
oerhört komplicerade förbränningsprocesser
som sker i t.ex. motorer, gasturbiner och storskaliga brännare.
FÖRETAGSPRIS. BioInvent, ett av företagen
i LUs portfölj vann de prestigfyllda Scrip priserna Licensing Deal of the Year och Management Team of the Year.

PA 2009/4416, ans 21 dec. Info 046-2221716.
Biträdande fältarkeologi och landskapsanalys. Ref nr 4234, ans 11 jan. Info
046-2229475.
Tvåårig postdoktorsanställning i digitala kulturer: förutsättningar och uttrycksformer. Ref nr 4235, ans 11 jan. Info
046-2220958.
Tvåårig postdoktorsanställning i psykolingvistik. Ref nr 4236, ans 11 jan. Info
Marianne.Gullberg@mpi.nl.
Tvåårig postdoktorsanställning inom
projektet Baltic Borderlands. Ref nr 4237,

Nytt avtal med
Hangzhou i Kina
Lunds kommun och Lunds universitet
undertecknade i början av november
ett avtal med staden Hangzhou i Kina
som har en högteknologisk forskningsby och ett framstående universitet – Zhejiang University. Avtalet gäller samarbete kring innovation och
entreprenörskap. Det öppnar för samarbetsinitiativ mellan olika parter och
olika nivåer i Lund och Kina. Bland annat finns planer på att starta ett Joint
Centre of Innovation and Entrepreneurship.
Avtalet undertecknades i Hangzhou av Lunds universitets prorektor
Eva Åkesson och Lunds kommundirektör Jan-Inge Alhfrid.
Med i delegationen från Lund
fanns också LTHs rektor Anders Axelsson och LUs förvaltningschef Marianne Granfelt. Gruppen passade även på att besöka LTH-studenter
som läser en termin vid Zhejiang som
en del av sin ingenjörsutbildning.

ans 11 jan. Info 046-2228379.
Biträdande universitetslektor i kvartärgeologi med inriktning mot marin geologi och forskning kring miljörekonstruktioner. Ref nr PA 2009/3904, ans 4 jan.
Doktorand i geobiosfärsvetenskap, inriktning mot naturgeografi och ekosystemanalys. Ref nr P 2009/4285, ans 31 jan.
Info 046-2224082.
Biträdande universitetslektor i acceleratorfysik vid MAX-lab. Ref nr PA
2009/3899, ans 28 febr. Info 046-0709323334.
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hallå Thomas brante...
foto : kennet ruona

professor i sociologi, som nyligen fått fyra miljoner
kronor av FAS för att studera professionella yrkens villkor och värderingar.

Vad är intressant med
professionsforskning?
– Antalet professioner, det vill säga de yrken som vilar på
vetenskaplig grund, ökar ständigt. Idag utgör de ca 15 pro
cent av den totala arbetskraften. Det är grupper som har
stor betydelse i samhället men som det hittills har forskats
lite kring. De är vana att fatta egna beslut och vill gärna
styra sig själva. Man kan eventuellt hävda att när professi
onerna fungerar och mår bra så fungerar också samhället
bra, och vice versa.
Får det några konsekvenser när professionerna blir allt
fler?

– Ja, man kan anta det blir allt vanligare med konflik
ter när flera yrkesgrupper ska spela på samma arena. Ett ex
empel just nu är sammanslagningen av sjukhusen i Malmö
och Lund. Läkarna går i taket när byråkrater och ekono
mer gör om organisationen efter vad de tycker är idealmo
dellen. Professioner anser sig veta bäst själva hur deras egen
verksamhet ska organiseras. De kräver autonomi.
– Ett annat exempel är den infekterade debatten kring
vissa psykiatriska diagnoser, som t ex ADHD. Här har olika
professioner helt olika uppfattningar om hur de skall upp
fattas och hur de bör behandlas, beroende på om man ger
biomedicinska eller psykosociala förklaringar.
Vad finns det för nya professioner?

– Det växer fram nya internationella yrkeskategorier och
det ges alltmer utbildningar med inriktning mot en arbets
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marknad utanför Sverige. Det är ekonomer, jurister och by
råkrater m fl, ofta med hög utbildning som är inriktade mot
EU och andra överstatliga organisationer. På hemmaplan
finns det massor av professioner i vardande, se bara lärosä
tenas kurskataloger som exploderar av program i design, da
torteknik, media osv.
Hur ska forskningen gå till?

– Jag ingår i ett nätverk av professionsforskare som fi
nansieras av FAS. Det är första gången som Lund är med.
Tillsammans med kolleger från Växjö och Göteborgs uni
versitet kommer vi att skicka ut en enkät till 8000 personer
som tillhör olika professioner. När vi presenterar arbetet blir
det som uppföljning av en likadan enkät som skickades ut
för drygt tio år sedan.
Vad är det för nytta med denna typ av forskning?

– Det finns många svar. Ett är att professioner tillsam
mans med forskare utgör samhällets organiserade nytän
kare och innovatörer. De är bärare av det s.k. kunskaps
samhället. Det skall bli intressant att försöka identifiera de
allmänna och specifika samhälleliga villkoren för innova
tivt tänkande, handlande och organiserande. Sådana resul
tat kan vara mycket användbara. Här i Lund är Socialhög
skolan och de hemlösa ett av de senaste exemplen på vad
man kan kalla innovativt socialt tänkande.

												

Ulrika Oredsson
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