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III Tar flera sinnen till hjälp
På Handkirurgen i Malmö använder man flera sinnen för att
hjälpa patienter att återfå så normal känsel i händerna som
möjligt. Med hjälp av en speciell handske med mikrofoner
kan hörseln lura hjärnan att känna rätt.

VI Med sommarhus i Nepal
När Leif Bjellin inte undervisar vid LU beger han sig till sitt
sommarhus vid foten av Mount Everest i Nepal. Där ägnar
han sig åt höghöjdsfysiologisk forskning, och tar gärna med
sig kolleger på gruppresor.

IX Söker rättens rötter
Kjell Åke Modéer är professor i rättshistoria och har alltmer
tagit intryck av teologi i sin forskning. Nu har denne gränsöverskridare belönats med ett hedersdoktorat vid Teologiska
fakulteten.

XIII Hälsorisker försvann

ISSN: 0345-7354

Kommunikationsforskaren Helena Sandberg har studerat
närmare 2.000 dagstidningsartiklar om övervikt från åren
1997–2001. Hon har funnit att hälsoriskerna ofta har tappats
bort. Varken journalister eller forskare har tagit sitt ansvar.

Omslag: Professor Göran Lundborg på
Handkirurgen i Malmö. Foto: Kennet Ruona.

XVI Hallå Carl Magnus Pålsson…

Tryck: Wallin & Dalholm Boktryckeri AB, Lund
Nästa LUM: 19 mars. Manusstopp: 8 mars.

… idéhistoriker som nyligen disputerat på en avhandling om
LTHs historia och ingenjörsrollens förändring.
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”Vi vet idag att sinnena inte är
lika klart åtskilda i hjärnan som
man tidigare trott.”

LYSSNAR

På Handkirurgen
i Malmö tar man flera
sinnen till hjälp för att
träna upp känseln i skadade
händer. Hörlurar och en handske
med mikrofoner på varje finger är ett
verktyg där hörseln hjälper hjärnan att
känna ”rätt”.

fram känseln i skadad hand
I alla kontakter människor emellan använder vi
händerna. För att hälsa på en ny bekantskap,
klappa en gammal släkting på kinden, smeka
en älskad partner eller stryka över en babys
duniga huvud behöver vi känsel i fingrar och
händer. Även praktiska uppgifter som att skriva, sy i en knapp och salta lagom mycket i maten kräver känslighet.

▲

Skärsår och krossår som skadat handens nerver
må vara ofarliga för överlevnaden, men kan få
allvarliga följder för livskvaliteten. Därför försöker man på Handkirurgen i Malmö hitta nya sätt
att hjälpa sina patienter att återfå så mycket normal känsel som möjligt.
Här handlar det minst lika mycket om att påverka hjärnan som att behandla själva händerna. Inte ens avancerad mikrokirurgi kan nämligen hindra att många nerver växer fel efter operationen. Och när de växer fel stämmer inte hjärnans gamla kroppskarta – en beröring av tummen kan kännas i pekfingret i stället. Hjärnan
behöver helt enkelt omskolas, och det kräver nya
metoder.
– Den neurologiska och kognitionsvetenskapliga forskningen har gett oss mängder av ny kun-

skap om hjärnan. Men dessa rön märks inte alls
i behandlingen av handskadade patienter. Rehabiliteringsprogrammen är i princip oförändrade
sedan 70-talet, säger Birgitta Rosén på Handkirurgen i Malmö.
Hon är arbetsterapeut och har disputerat på en
avhandling om nervskador. Nu har hon ett kliniskt lektorat på halvtid, som hon delar med en
sjukgymnast (det första i Malmö som gått till en
icke-läkare). På den andra halvtiden forskar hon,
med anslag från Hjärnfonden, om förbättrad rehabilitering för handskadade.
Hörlurar och en handske med mikrofoner
på varje finger är ett av hennes verktyg.
Stryker man med fingrarna över en
skrovlig yta hörs ett rasslande ljud,
stryker man över något lent hörs ett
mjukt ljud.
– Vi vet idag att sinnena inte är lika
klart åtskilda i hjärnan som man tidigare trott, säger forskargruppens
ledare professor Göran Lundborg.
Dels samverkar sinnena en hel del,
dels finns det vissa nervceller som tar
emot signaler inte bara från ett från utan
flera sinnen.
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Därför är det inte så konstigt att faktiskt ”känna” med hörseln. Tanken är ändå inte att patienten ska ha en mikrofonhandske på sig hela livet.
Hörselintrycken ska bara under en tid fungera
som ”andrahandshyresgäst” i hjärnan och bevaka rätten till de delar som känselsignalerna tillfälligt lämnat.

▲

Birgitta Rosén visar
spegelmetoden, där man
genom beröring av den
friska handen kan få
patienten – som tittar på
spegelns bild – att
känna det som om den
skadade handen blivit
berörd. Metoden kan också
användas på patienter med
fantomsmärtor i en
amputerad hand
(nedan).

Hård konkurrens
I den mänskliga hjärnan är nämligen konkurrensen hård mellan de olika delarna. Så fort någon
del upphör att få in signaler utifrån, t.ex. efter en
nervskada, flyttar genast någon annan verksamhet in. Faller tummens nervsignaler bort är det
kanske signalerna från de andra fingrarna som
breder ut sig.
– När sedan tumnerverna växt ut igen
kan det bli svårt för dem att få tillbaka sin
gamla plats. Men handsken gör att signalerna från den skadade delen aldrig
helt upphör. Om man börjar träna
med handsken så fort som möjligt efter operationen går rehabiliteringen
lättare när nerverna väl växt ut, förklarar Birgitta Rosén.
Handsken, kallad Sensory Glove System, studeras nu i ett riksomfattande
projekt med patienter som följs under ett
års tid. Halvårssiffrorna är redan klara, och
visar att handsken verkligen är till god hjälp.

Den prövas också i Australien samt på italienska
patienter som blivit handtransplanterade, dvs. fått
en hand från en död människa.
– En sådan patient kan få fungerande muskler,
men bara delvis fungerande nerver. Med MRkamera kan vi se hur hjärnan återfår upplevelsen
av känsel i handen. Detta går fortare för dem som
använder handsken, säger Göran Lundborg.
Han tror att mikrofonhandsken också skulle
kunna användas i träningen av strokepatienter.
Den kanske även kunde ge ”känsel” åt patienter
med handprotes, och tränga undan smärtimpulserna hos patienter med kronisk smärta. Det senare har testats i en pilotstudie av en av avdelningens sjukgymnaster, Anita Brunkwall.

Spegel ”lurar” hjärnan
Medan mikrofonhandsken ska låta hörseln hjälpa känseln är spegeln ett verktyg som ska låta den
ena handen hjälpa den andra. Patienten har sin
skadade hand bakom spegeln, och ser bara sin
friska hand plus dess spegelbild.
– Spegelmetoden infördes av dr Ramachandran i Californien som en behandling av patienter med fantomsmärtor i en amputerad arm eller
hand. Om man strök en sådan patient över den
friska handen såg det i spegelbilden ut som om
den icke-existerande handen också blev berörd.
Hos många patienter fick behandlingen fantomsmärtorna att försvinna, berättar Birgitta Rosén.

Handkirurgens rehab-avdelning har använt
spegelbehandling med goda resultat. När man
tränar den friska handen, och det ser ut som om
den skadade handen också deltog, så kan hjärnan
faktiskt luras att göra illusionen till verklighet.

Bedövar den friska handen
En annan metod, som handkirurgen Anders
Björkman beskriver i sitt pågående avhandlingsarbete, är att göra precis tvärtom: koppla bort den
friska handen genom bedövning. Märkligt nog
blir känseln i den skadade handen bättre på bara
några minuter, när den får vara ensam om hjärnans uppmärksamhet.
– Hur länge förbättringen sitter i är för tidigt
att säga. Men den kan ha psykologisk betydelse
även om den är kortvarig. Patienten får en chans
att känna hur det kan vara, och vart man skulle
kunna nå, säger Birgitta Rosén.
Hon vill få sina patienter att förstå hjärnans
betydelse vid rehabiliteringen – att det handlar om
om att skapa nya mönster i hjärnan. Till det uppmuntrar hon dem att utnyttja alla sinnen och alla
vardagliga situationer. När patienten t.ex. skalar
en apelsin hemma i köket kan fruktens färg, smak
och doft ge känselsinnet draghjälp i att uppleva
”apelsinkänslan”.
Samarbetar inom universitetet
Forskningen om händer och känsel vetter åt
många olika håll. Malmögruppen samarbetar
med forskare från flera andra områden inom
universitetet, bl.a. kognitionsvetaren Christian
Balkenius, neuropsykologen Björn Karlson och
LTH-forskaren Fredrik Sebelius från elektrisk
mätteknik. Birgitta Rosén tar också hjälp av pedagogikexperten Hans Nilsson för att förbättra
rehabiliteringen.
– Vi vet att återvinnandet av förlorad känsel är
en process som liknar inlärningen av ett andraspråk. Fram till tio års ålder går inlärningen utan
problem, sedan blir det gradvis svårare. När man
har fyllt tjugo lär sig människor sällan tala ett nytt
språk utan brytning, och återfår sällan full känsel efter en nervskada, säger hon.
Birgitta Rosén har funnit samband mellan olika patienters språkinlärningsförmåga respektive
förmåga att bedöma former, och hur det går för
dem i handrehabiliteringen. Det kanske innebär
att det för språkligt begåvade patienter är viktigt
med samtal under träningen, medan visuellt lagda patienter ska öva mycket med former och färger? Och eftersom inlärning generellt sett anses bli
bättre av en stimulerande miljö, så kanske musik
under träningen också hjälper? Här finns gott om
spår att följa upp för den fortsatta forskningen.
T E X T:

I N G E L A

F O T O :

K E N N E T

– Mikrokirurgin är idag
så väl utvecklad som
det går. Det vi nu kan
förändra är rehabiliteringen, menar Göran
Lundborg, professor
i handkirurgi .

Teckningen (av Penfield, 1939) visar
hur stor del av hjärnbarken som
ägnas åt händernas och ansiktets
känsel – mycket mer än åt de
ytmässigt större armarna, benen
och fötterna.

B J Ö R C K
R U O N A
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Fångad
av Nepal
Man bör leva som man lär. Forskar man i höghöjdsfysiologi är
det inte fel att ha sommarstugan vid foten av Mount Everest
på 2.800 meters höjd. Leif Bjellin, studierektor i zoofysiologi
och zoologi, trivs bra i den tunna luft som enligt legenderna
företrädesvis gudar och heliga män andas.
– Jag har sett mycket av världen, säger han, men inget som
Nepal. Det är ett land jag ständigt måste återvända till.

D

en 57-årige Bjellin delar gärna med sig
av kärleken till Nepal till vänner och
bekanta. Han har organiserat och lett
gruppresor med trekking och andra
attraktioner.
– Vi var sjuttio personer som firade millennieskiftet i Nepal. De flesta fick inhysas i byns tempel och hos våra nepalesiska grannar. Vi fick låna
jättegrytor från byns utvecklingskommitté för
matlagningen, och det krävdes 50 bärarlaster med
öl, cocacola och andra förnödenheter som inte
kunde anskaffas lokalt, berättar Leif Bjellin.
– Somliga kommer hit för naturens skull, andra därför att de är kulturintresserade. Jag försummar aldrig att visa besökarna en eller annan
sida av u-landsproblematiken. Jag är glad om jag
kan engagera människor i sådana frågor. Men jag
vill också visa hur mycket det finns att se i Nepal
– inte bara fattigdom.
Det finns många etniska minoriteter i Nepal.
Sina bästa vänner har Leif Bjellin funnit bland
bergsfolket sherpas som sägs härstamma från
östra Tibet och är lamaistiska buddhister.
– De är rätt sekulariserade och dessutom relativt väl utbildade. När Edmund Hillary som den
förste besteg Mount Everest hade han stor hjälp
VI

av sherpas. Som tack la han sedan mycket tid på
att se till att sherpas fick tillgång till sjukhus och
fri utbildning. Sherpas är underbara människor,
öppna, toleranta och glada. I det värsta elände
möter de en med ett bländande leende, berättar
Leif Bjellin.
I samband med ett pågående jordskifte blev
Leif Bjellin varse att det fanns land att köpa i sherpabyn Serga. Byn ligger på en terrasserad sluttning där man odlar potatis och vete. Leif Bjellin
köpte en tomt för 2 000 svenska kronor och lät
uppföra ett trevåningshus. Det mesta material i
form av trävirke och sten kunde man hitta i
grannskapet, men det krävdes också bärartransporter från Kathmandu.

Tundra och regnskog
– På en dagsmarsch från huset finns tropisk regnskog åt ena hållet och arktisk tundra åt det andra.
Och inom en radie av en dagsmarsch stöter man
på tio olika etniska grupper, konstaterar Leif Bjellin.
Leif Bjellin är organiserad syndikalist och har
varit det sedan sin allra första anställning. Det fackliga intresset har lett till att han engagerat sig i nepalesisk fackföreningsrörelse och bl.a. hjälpt Ge-

Leif Bjellins hus vid foten av Mount Everest.
Observera majstången!

Leif Bjellin
har hjärtat
i Nepal.

font (General Federation of Nepalese Trade Unions) med Sida-understödda utbildningsinsatser.
Det första omskakande mötet med Nepal ägde
rum 1981. Han hade alltid älskat att varandra i
den svenska fjällvärlden. Nu ville han ha lite omväxling och sökte sig till Nepal. Där blev han
fångad av landskapets skönhet och dramatik från
första stunden. Och på den vägen är det.

moment där Leif Bjellin brukar bjuda in djurförsöksmotståndare från Förbundet Djurens Rätt –
ett initiativ som han tror sig vara ensam om på
universiteten. Han har också suttit med som forskarrepresentant i försöksdjursetiska nämnder och
i en stiftelse som delar ut anslag till forskning utan
djurförsök.
Under de senaste femton åren har Bjellin framför allt undervisat. Men de tjugo procent av tjänsten som är avsatta för ”kompetenshöjande forskning” nyttjas numera för höghöjdsfysiologisk
forskning.
– Jag har inte bara arbetat med egna projekt
utan också hjälpt examensabetare och doktorander att genomföra sådan forskning i Nepal. Ja,
inte bara där, jag har ju ett stort internationellt
kontaktnät. Andra har kunnat åka till Singapore, Bangkok, Hanoi…

UD avråder från Nepalresor
Tyvärr är den politiska situationen i dagens Nepal turbulent. Sedan kungahuset nästan utrotats
i ett uppseendeväckande blodbad för några år
sedan har en maoistisk gerilla skaffat sig kontroll
över stora delar av landet. Svenska UD avråder
från resor i Nepal och det betyder att de flesta för-

▲

Försöksdjursetiska frågor
Samtidigt var Leif Bjellin mitt uppe i forskarkarriären. Han studerade blodflödet i moderkakan
och hur detta påverkades av läkemedel och andra
substanser. Det ledde också tidigt till ett intresse
för försöksdjursetiska frågor.
– Jag anser att vi har rätt att utnyttja djur för
mänsklighetens bästa, men jag har bestämda åsikter om vad man kan göra och inte göra, säger han.
I grundutbildningen kan man i de flesta sammanhang arbeta med alternativ till djurförsök, eftersom det vanligen bara är en minoritet som kan
tänkas arbeta med försöksdjur i sin framtida profession. Men det finns också utbildningar där man
vet att en stor procent kommer att arbeta med försöksdjur, och då bör det också ingå i läroplanen.
I kurserna i försöksdjurskunskap ingår ett etik-

Leif Bjellin har organiserat
och lett gruppresor med
trekking och andra attraktioner. FOTO: BO WALLÉN.
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▲

Stor humanist
En av dem som följt med Leif Bjellin på nepalesisk trekking är Bo Wallén på Naturvetenskapliga fakultetens kansli.
– Leif är en stor humanist. Han har medkänsla med de små och marginaliserade människorna.
Han är också mycket kunnig och handlingskraftig. Han står aldrig rådvill inför alla de problem
som kan drabba en i vildmarken, menar Bo Wallén.

Leif Bjellin
tillsammans med
nepalesiska
bekanta.

G Ö R A N

Annons
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säkringsbolag inte heller ersätter skador och förluster i samband med en sådan vistelse.
– Oroligheterna har drabbat lokalbefolkningen hårt. 70 procent av turisterna har försvunnit.
Jag hoppas att människor inte ska avskräckas
från att åka till Nepal. Mina egna möten med
gerillan har förlöpt fredligt. De vill inte skrämma
turisterna.

F R A N K E L

INSIDORNA

INSIDORNA • INSIDORNA • INSIDORNA • INSIDORNA • INSIDORNA • INSIDORNA

Här handlar det om grundforskning! Bilden som visar ett frilagt rotsystem av björk är från Acta Forestalia Fenicae 1934.

Rotdjupet spelar stor roll
– I skogsbruket fortsätter vi
att trampa på gasen och har
blivit fartblinda. Våra jägmästare är duktiga på att få skogen att växa, men det är inte
alltid på sikt bärkraftigt, säger
LTH-forskaren Harald Sverdrup. För fartblindheten varnade han i förra veckan såväl
skogsägare som forskare på
en konferens på Örenäs slott
utanför Glumslöv.

Konferensen arrangerades av
SUFOR, ett forskningsprogram för uthålligt skogsbruk i
södra Sverige som nu inlett sitt
åttonde och sista år. Det handlar alltså om att utveckla ett
skogsbruk som är ekonomiskt
lönsamt även på lång sikt och
samtidigt miljövänligt. Många
LU-forskare är engagerade i
SUFOR.
Temat för konferensen var
”Gå på djupet – om rotdjup
och rotproduktion i olika
skogstyper” och professor
Sverdrup och Ingrid Stjerquist
från Institutionen för Miljöstrategi vid Campus Helsingborg, ställde frågan huruvida

rotdjupet spelar någon roll.
– En fråga som vi obetingat
måste svara ja på, säger Harald Sverdrup. Skogens bärkraft hänger ihop med hur
djupt den sätter rötter och var
i marken näringsupptaget
sker. Ta som exempel gran
som har ytliga rötter. Om granen växer på bördig mark frodas den men näringsupptaget
sker ju omkring rötterna.
Marken i ytskiktet kan utarmas trots att det finns gott om
näring längre ner. Allt har
länge handlat om att plantera
gran, gran, gran. Men ädellövskogen har rötter som går
mer på djupet och om man
blandar sådana träd med gran
kan dessa ”hämta upp” näring även åt granen.
– Ett annat problem är att
skogsägarna till skillnad från
jordbrukare har dålig kontroll
på hur bördig marken är. Det
finns inte bara exempel på att
man tar ut för mycket näring
ur marken utan också på att
man underutnyttjar mark som
skulle kunna producera ännu
mer skog.

Ytterligare ett inslag från
Lund presenterades av ekologen Ulrika Rosengen från
Ekologiska institutionen och
Ingrid Stjernquist. De har
gjort en analyserande litteraturöversikt över det vetande
som finns om hur träds rotsystem ser ut och hur de utvecklas – framför allt med tonvikten på hur markmiljön påverkar rötterna.
G Ö R A N
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Treårig
forskarutbildning?
sid 2
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Skogsforskare Harald Sverdrup varnar för fartblindhet inom skogsnäringen. FOTO: MATS NYGREN
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Förslag om treårig
forskarutbildning
De flesta handledare tycker att dagens
fyraåriga forskarutbildning är för kort
(se separat artikel). Men i framtiden får
doktoranderna bara tre år på sig, om ett
nytt utredningsförslag går igenom.
– Totalt förlängs ändå utbildningstiden jämfört med i dag, eftersom vi föreslår en obligatorisk tvåårig mastersutbildning mellan grundexamen och forskarutbildning, säger Wanda Klintberg,
huvudsekreterare i forskarutbildningsutredningen.

Forskarutbildningsutredningen presenteras för regeringen den 1 mars, och
skickas sedan ut på remiss. Utredaren
professor Margareta Norell Bergendahl
från KTH redogjorde dock kortfattat
för en del av innehållet redan i början av
februari. Det skedde på Högskoleverkets konferens i Stockholm, ”Forskarutbildning för framtiden”, som
lockade 260 deltagare.
Utredaren vill alltså förkorta den tid
som doktoranderna arbetar med sin avhandling, men förlänga tiden innan de
påbörjar forskarutbildningen genom att
lägga till en 80-poängs mastersutbildning. På det viset blir doktoranderna betydligt bättre förberedda än i
dag då de i princip kan gå direkt från
fil.kand-nivån över på forskarnivå, resonerar hon. Utredaren har tagit hänsyn
till den ambition att harmonisera
utbildningsnivåerna i Europa, som kommer till uttryck i den s.k. Bolognadeklarationen.
Fler forskarskolor
Andra utredningsförslag är fler forskarskolor och en ny tvåårig anställningsform för dem som just har tagit doktorsexamen. Syftet är att snabbt få in
nydisputerade i akademin och göra det
möjligt för dem att forska vidare.
Christina Moberg, professor i organisk kemi på KTH, menade vid konferensen att det finns en risk att forskarutbildningens kvalitet försämras med en
treårig utbildning. Dagens fyraåriga utbildning är i realiteten ofta fem år, p.g.a.
att den förlängs med institutions2

tjänstgöring och undervisning. Inom de
områden hon hade möjlighet att överblicka håller forskarutbildningen i
Sverige hög kvalitet.
Det är kanske inte i västeuropeiska
länder med deras treåriga utbildningar
vi bör söka våra förebilder, utan snarare
i USA, menade Christina Moberg.
Framstående amerikanska universitet
har t.o.m. längre forskarutbildning än vi
– från bachelor- till doktorsexamen tar
det normalt mer än sex år. Här bedrivs
också spetsforskning av doktorander,
påpekade hon.
Vad vill statsmakterna?
Bengt Hansson, filosofiprofessor vid LU
och huvudsekreterare vid Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och
samhällsvetenskap frågade sig vad statsmakterna vill med forskarutbildningen.
Ska den vara en kvalificerad yrkesutbildning med syfte att höja kompetensen
inom näringsliv och förvaltning, eller en
förberedelse för en forskarkarriär? Problemet är att man kanske vill det förra,
eller bådadera, men att utbildningen är
utformad enbart speciellt för forskarkarriären.
Båda typerna av utbildning behövs.
De har mycket gemensamt, men i grunden olika mål och kräver olika attityder,
menade Hansson. Risken är att universiteten går in för kvalificerad yrkesutbildning, under rubriken forskarutbildning, och att ”forskningsvolymen” ökar,
trots att det knappast längre handlar om
forskning. Det enda raka är att renodla
och inrätta två särskilda examina, menade Bengt Hansson.
Cecilia Gagné, doktorand i historia
vid Lunds universitet och f.d. doktorandombudsman talade om bristen på
rättssäkerhet för doktorander. Själva
universitetskulturen är problemet, menade hon. Den innebär oklara beslutsoch arbetsledningsstrukturer, som lämnar stort utrymme för informella och
godtyckliga processer. De regler som
finns kringgås ofta.
– Jag uppfattar det som att universitetet ibland utnyttjar bristerna i lagstift-

Cecilia Gagné är positiv till den nya forskarutbildningsutredningen. FOTO: ULRIKA OREDSSON

ningen till att öka sin egen handlingsfrihet på bekostnad av doktorandernas
rättssäkerhet, sa Cecilia Gagné och efterlyste tydligare regler för forskarutbildningen från statsmakternas sida.
Beträffande den nya forskarutbildningsutredningen är Cecilia Gagné huvudsakligen positiv efter de signaler som
gavs vid konferensen.
– Jag tycker att man i flera avseenden
tagit stor hänsyn till de synpunkter som
doktoranderna framfört, säger hon till
LUM.
Däremot finns från visst doktorandhåll en kritik mot en enbart treårig forskarutbildning.
B R I T TA
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Bengt Hansson undrar vad statsmakterna egentligen vill med forskarutbildningen.

För kort utbildning
eller för höga krav?
Forskarutbildningen har expanderat
starkt på senare år. Det handlar om stordrift. Hela systemet verkar moget för en
stödkorsett, säger Gunilla Jacobsson,
utredare vid Högskoleverket.
I höstas intervjuade hon 52 forskarhandledare från Umeå, Uppsala, Linköping och Växjö, som en uppföljning av
Doktorandspegeln som kom i september.

Doktorandspegeln visade att doktoranderna ger gott betyg åt sin forskarutbildning, men att en stor majoritet är missnöjda med introduktionen.
Och även om de flesta tycker att
handledningen fungerar bra så anser en
fjärdedel att handledaren visat ringa intresse för deras studier, och ännu fler
saknar konstruktiv kritik på forskningsarbetet. Närmare hälften hade velat diskuterar metodfrågor och teori mer, de
har inte fått så mycket handledning som
de velat och mer än var fjärde tycker att
brister i handledningen hindrat dem i
forskningsarbetet.
För höga krav
Många uppgav också att forskarutbildningen innebär för höga krav i förhållande till den tid som står till förfogande,
och kvinnor känner sig mer utsatta än
män.
Handledarnas bild är inte densamma,
och de flesta ställer sig frågande till kritiken. Dock pekar de på svagheter som
oklar ansvarsfördelning och bristande
rutiner.
De tycker också det är ett problem att
handledare och doktorander har olika
syn på forskarutbildningens syfte och
doktorandens roll.
Och medan doktoranderna säger att
kraven är för stora i förhållande till utbildningstiden så anser handledarna generellt att fyra år är för kort utbildningstid – det är med andra ord inte kraven
som det är fel på.
Handledarna har också mycket olika
syn sinsemellan, både på vad de förväntar av doktoranden och av sig själva. En
del menar att de doktorander som inte

klarar av ett självständigt arbete inte är
lämpade att vara forskare, medan andra
anser att handledaren också ska vara
delaktig i avhandlingsarbetet.
För doktoranden har det stor betydelse om handledaren ser forskarutbildning primärt som en utbildning eller
som forskning. Om jag var doktorand
skulle jag vara noga med att ta reda på
vad min handledare tycker, säger Gunilla Jacobsson.
De intervjuade uppfattar inte heller
att de gör skillnad i behandlingen av
kvinnliga respektive manliga doktorander.
Många handledare klagar på tidsbrist, de har t.ex. fler administrativa och
arbetsledande funktioner än förr. Men
de menar ändå att doktoranderna underskattar den tid som handledarna lägger ner på att läsa in texter, förbereda
osv. De efterlyser ökad tydlighet om vilket arbetssätt som är möjligt. Generellt
arbetar dagens doktorander mindre
självständigt och är mer beroende av
miljön, samtidigt som det är svårare att
bygga upp bra forskningsmiljöer, anser
handledarna.
Gunilla Jacobsson ser också tydliga
skillnader mellan ämnesområden. I de
”våta” ämnena förväntas doktorander
omedelbart fungera i ett forskningsprojekt. Inom samhällsvetenskap och humaniora betonas mer sökprocessen för
avhandlingsämnet och den sociala introduktionen.
B R I T TA
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Ny rapport om
forskarhandledning
”Forskarhandledning. Möte med vandrare och
medvandrare på vetenskapens vägar” heter en
skrift som bygger på en enkät- och intervjuundersökning vid Umeå universitet, och är skriven
av Monika Appel, doktorand vid institutionen
för folkhälsa och klinisk medicin i Umeå. Utifrån
ett doktorand- och handledarperspektiv studeras doktoranders och handledares upplevelser
av sina respektive roller. Rapporten kan beställas på Högskoleverket och ingår i verkets skriftserie (2003:26 R).

Alla handledare
ska gå på kurs
Nu ska alla som handleder doktorander gå på kurs. Från och med
1 januari nästa år inträder nya
behörighetskrav för forskarhandledare.

Strax före jul fattade rektor Göran Bexell beslut om nya behörighetskrav både för huvudhandledare och biträdande handledare
och nu ökar trycket på UCLUs
kurser.
– Vårens kurser håller på fyllas, men vi är beredda att möta
efterfrågan med nya kursstarter,
säger Heléne Lundkvist, som är
chef på UCLU, universitetets
utvecklingscentrum för lärande
och undervisning,
En mötesplats
Kurserna är upplagda för att ge
utrymme åt workshops och
gruppdiskussioner.
– De ska fungera som en mötesplats där äldre och yngre
handledare ska kunna byta erfarenheter med varandra, säger
Heléne Lundkvist.
Kursen är två dagar lång och
för programmet står de pedagogiska konsulterna Jan Hellberg
och Gunilla Amnér.
Förutom forskarutbildningens
ramverk och universitetets policy
för utbildningen diskuteras hur
man lägger grunden till ett gott
och konstruktivt samarbetsklimat. Handledningens dynamik
och handledning i uppförsbacke
är andra ämnen som tas upp till
diskussion.
En forskarstuderande är både
studerande och kollega. Under
andra kursdagen problematiseras
situationer som kan uppstå i relationen mellan doktoranden och
handledaren. Bland annat kommer doktorandkåren och informerar om sin verksamhet.
Kursen har tidigare getts två
gånger och nästa kurstillfälle är
den 3 till 4 mars.
Anmälan sker via UCLUs
hemsida www.uclu.lu.se
U L R I K A
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Internrevisionen
kräver bättre rutiner

LUs förlust ökar...

Inköpsrutiner, arvodering och
informationssäkerhet är områden som universitetet bör förbättra framöver. Det skriver Internrevisionen, IR, i sin årsrapport.

Lunds universitet har ett underskott på
63 miljoner kronor. Det visar årsredovisningen som presenterades för universitetsstyrelsen i mitten av februari.

IR koncentrerade förra årets granskningar till institutionerna, och ger i årsrapporten rekommendationer till förbättringar på vissa områden.
Inköp är t.ex. besvärligt. Eftersom
de flesta institutioner gör sina egna inköp är det svårt att följa bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling.
IR rekommenderar mer samordning
och utbildning av beställarna.
LU:s betalningsrutiner fungerar generellt bra, men många leverantörsfakturor har kortare kredittid än 30 dagar.
En ändring här skulle medföra en årlig
besparing för universitetet på mellan
300.000 och 500.000 kronor, beräknar
Internrevisionen.

En handledning
Rutinerna för arvoden fungerar, men i
vissa fall borde lön ses som ett naturligare alternativ, menar IR, som bl.a.
tycker att det borde göras en handledning som reder ut reglerna på området.
Informationssäkerheten på institutionerna har många brister, framför allt
av formell karaktär. Det saknas ofta
riskanalyser och säkerhetsplaner. Institutionerna skulle behöva mer centralt
stöd här, påpekar IR.
IR har också granskat upphandling
av tjänster av företag där anställda vid
LU är delägare eller på annat sätt har
inflytande i. Detta är inget stort problem, men det förekommer. Fem företag med kopplingar till anställda har
identifierats och ska nu följas upp. Reglerna för köp av tjänster från den här
typen av företag är tämligen klara, och
IR påpekar att det är viktigt att reglerna
blir lika tydliga när det gäller köp av
varor.
Förvaltningschef Peter Honeth påpekar i en kommentar till årsrapporten
att man redan arbetar på olika sätt med
de problemområden som IR identifierat, och att ytterligare insatser kommer
att göras.
P E T R A
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Underskottet, som ska ses mot universitetets totala omslutning på närmare 5
miljarder kronor, innebär att en trend av
stadigt förbättrade resultat har brutits.
Men eftersom det sammanlagda myndighetskapitalet är tillfredsställande
bedöms universitetets totala ekonomi,
trots underskottet, som sund i botten.
Under förra året fortsatte grundutbildningen att öka för tredje året i rad.
Antalet helårsstudenter ökade med
1.300. Sammanlagt är 41.000 individer
inskrivna vid universitetet vilket motsvaras av 27.150 helårsstudenter.
Men trots att universitetet uppfyller
sitt utbildningsuppdrag går grundutbildningen med en förlust på 31 miljoner
kronor.
– Kostnaderna för grundutbildningen
har ökat väsentligt under 2003, säger
Gunilla Norberg, controller på Planeringsenheten.
Forskningssidan brottas med ett underskott på 32 miljoner kronor och
detta beror delvis på att de externa intäkterna i form av bidrag inte har ökat
i samma takt som tidigare år.
Mest känsliga för förändringar i inflödet av externa bidragsintäkter är

LTH, Medicinska fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten. Dessa fakulteter brottas nu med underskott på cirka
43, 28 respektive 19 miljoner kronor.
Juridiska fakulteten har ett litet underskott på 0,8 miljoner kronor medan
samhällsvetarna, Ekonomihögskolan,
Området för humaniora och teologi och
det Konstnärliga området visar överskott på 16, 6, 4 respektive 4 miljoner
kronor. Universitetets särskilda verksamheter (f.d. tionde området) har ett
överskott på cirka 16 miljoner kronor.
Universitetets totala kostnader uppgår till nästan fem miljarder kronor vilket är en ökning med knappt sex procent jämfört med 2002. Den största procentuella ökningen avser lokalkostnaderna som har ökat med nio procent.
Lokalkostnadernas andel i den totala
verksamheten är idag 13 procent. Ökningen beror på att flera stora byggprojekt nu står klara. Detta har lett till
hyreshöjningar men också ökade kostnader för tomma lokaler i samband med
omflyttningar.
Ytterligare en viktig orsak till universitetets underskott är de ökade personalkostnaderna som inte kompenserades
fullt ut i den statliga pris- och löneomräkningen.
Läs hela årsredovisningen på
www.plan.lu.se
U L R I K A
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...men expansionen fortsätter
Universitetet håller fast vid en utbyggnad med 1.500 helårsstudenter under
den närmaste treårsperioden. Det framgår av det budgetunderlag som universitetsstyrelsen nu lämnat till regeringen.

Utbyggnaden ska framför allt ske vid
Campus Helsingborg och inom Nätuniversitetet. Under åren 2003 och 2004
får Nätuniversitetet extra pengar per utbildningsplats för att hitta bra tekniska
och pedagogiska lösningar för undervisning på nätet.
Universitetet vill också fortsätta arbeta med breddad rekrytering under den
kommande treårsperioden, men efterlyser ett mer reguljärt ekonomiskt stöd.
– Ett system där verksamheten finan-

sieras med projektmedel som söks för
varje särskilt sammanhang är både tungrott och svårhanterligt, skriver man.
Beträffande forskningen hänvisas till
underlaget för den kommande forskningspropositionen. Det förslaget innebär en ökning av de direkta forskningsanslagen med 350 miljoner kronor per år.
Universitetet vill också möta studenternas efterfrågan på forskarutbildning.
En ny forskarskola föreslås inom språkområdet, och man förordar också en ny
forskarskola tillsammans med universitetet i Göteborg inom det vårdvetenskapliga området.
Läs hela universitetets budgetunderlag
till regeringen på www.plan.lu.se/
U L R I K A
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Ekonomer gör affär
av stamcellsforskning
Stamcellsforskningen i Sverige är i huvudsak grundforskning utan kliniska tillämpningar. Ändå har företagsekonomen Lars Bengtsson vid Ekonomihögskolan fått 1.6 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för ett projekt kallat ”kommersialisering av den svenska stamcellsforskningen”.

– Även om stamcellsforskningen inte
gett några kommersiella tillämpningar
ännu, så finns det ju väldigt stora förhoppningar på framtida resultat, säger
han.
– Därför är det intressant att vara
med just i ett så här tidigt skede. Vi kommer kanske inte att hinna se några genomförda kommersialiseringar, men vi
kan nog se hur företagen positionerar
sig för att vara med i samarbetet när och
om det kommer några genombrott.
Lars Bengtsson och hans medarbetare Annika Rikne (teknolog vid Ingvar
Kamprad Designcentrum, LTH) och
Anna Nilsson (ekonom vid Karolinska

Institutet, KI) ska följa stamcellsforskningen vid BMC i Lund, Sahlgrenska i Göteborg och KI i Stockholm i tre
år. Man vill studera samspelet mellan
forskare, företag och institutioner samt
jämföra forskningsmiljöer, tillgång till
riskkapital m.m. på de tre orterna.
Resultaten ska förhoppningsvis ge en
ökad förståelse för hur biotekniska
innovationer kommer fram eller blir
bromsade. Detta kan i sin tur användas
i diskussionen om vad universiteten och
staten kan göra för att hjälpa den
svenska forskningen att nå ut från
akademin till industrin.
Att stora förhoppningar knyts till
stamcellsforskningen gäller för övrigt
inte bara i Sverige utan inom hela EU.
Nyligen startade det stora europeiska
stamcellssamarbete som döpts till
EuroStemCell, och där bland andra
Stamcellscentrum i Lund deltar. EuroStemCell har ett anslag på nära 12 miljoner euro och representerar universitet,
forskningsinstitut och bioteknikföretag

Lars Bengtsson vid Ekonomihögskolan tror på
kommersialisering av stamcellsforskning.

i åtta europeiska länder.
Ett av projektets mål är att utveckla
en europeisk stamcellsbaserad bioindustri som kan konkurrera med USA
och Japan.
I N G E L A
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En kraftsamling för Swegene på BMC
LU har gett klartecken för ett nytt tvärvetenskapligt centrum kallat SCIBLU.
Det står för Swegene Centre for Integrative Biology at Lund University. SCIBLU
ingår alltså i Swegene, d.v.s. det forskningskonsortium för funktionell genomik där Lunds universitet, Göteborgs
universitet och Chalmers är partners.
SCIBLU blir ett resurscentrum för samordning av experimentella spetsteknologier och analytiska metoder i utforskningen av hur cellernas arvsmassa och
proteiner växelverkar.

Bakgrunden är att BMC, Biomedicinskt
Centrum, inom kort får en tillbyggnad.
Det har då fallit sig naturligt att de båda
resurscentrumen, ledda av Peter James
och Carl Borrebaeck, som Swegene har
på Wallenberglaboratoriet flyttas över
dit, likaså ett onkologiskt laboratorium
på BMC som leds av Åke Borg. Vidare
ingår nanoproteomikgruppen runt Tho-

mas Laurell samt Carsten Petersons
forskningsgrupp kring bioinformatik
och systembiologi.
– En samlokalisering i nära anslutning till den biomedicinska forskningen
kommer att förstärka och stimulera
Swegenes forskningsarbete, säger Sture
Forsén, vetenskaplig rådgivare och styrelseledamot i Swegene.
Sammantaget blir detta SCIBLU som
beräknas stå färdigt inom ett år.
De avdelningar som deltar i centrumet är onkologi vid Medicinska fakulteten, elektrisk mätteknik (proteinteknologi och mikroteknologi) och
i m m u n t e k n o l o g i v i d LT H s a m t
komplexa system (beräkningsbiologi)
vid Naturvetenskapliga fakulteten. Organisatoriskt ska centrumet höra till
LTH. Bland de teknologier man ska
arbeta med återfinns masspektrometri
för studier och karakterisering av stora
biomolekyler, ämnesomsättnings-

produkter och signalsubstanser. Vidare
bioinformatik, systembiologiska metoder för att tolka komplicerade biologiska data och för att förstå hur cellen
fungerar i sin helhet.
Man ska också fortsätta arbetet med
att utveckla morgondagens s.k. mikromatriser. Det är en analysteknik med ett
chip preparerat med olika antikroppar
eller DNA-bitar i nanoskala. Gener och
proteiner som är aktiva i en lösning kan
”fiskas upp” och identifieras med hjälp
av chippet. Detta innebär att man får en
totalbild av hur DNA och proteiner i en
cell samverkar vid en viss sjukdom.
SCIBLU är inte bara ett resurscentrum för Swegene-forskarna. Andra
forskare inom landet och även näringslivet kan nyttja resurscentrumet under
förutsättning att deras projekt bedöms
vara av tillräckligt hög kvalitet.
G Ö R A N
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Chockhöjning av
medicinsk tidskrift
Att de kommersiella vetenskapliga tidskrifterna tar ut allt högre
priser är väl känt (se LUM 10/03).
Nu finns ett nytt slående exempel: den stora medicintidskriften
JAMA som velat höja priset från
knappt 5.000 till nära 45.000 kronor för en prenumeration på både
pappers- och nättidskriften.
JAMA är Journal of the American Medical Association, en viktig tidskrift i
medicinska forskningssammanhang.
Förra året betalade LU 4.570 kr för en
prenumeration på den tryckta tidskriften samt full tillgång till dess elektroniska version.
– I januari fick vi så höra att forskare
som sökt efter JAMA hade mötts av
nätmeddelandet ”Er prenumeration
har löpt ut”. Man hade inte ens gett oss
någon övergångsperiod, säger Ingegerd Rabow på Biblioteksdirektionen.
Bakgrunden visade sig vara att
JAMA gått över till s.k. campuslicenser,
baserade på antalet lärare vid varje
universitets medicinska fakultet. En sådan licens för LU, som bara omfattar
den elektroniska tidskriften, skulle enligt JAMA:s första bud kosta mer än
40.500 kr.
Biblioteksdirektionen har efter den
första chocken lyckats förhandla ner
priset, men det slutar ändå på nära
25.000 kronor. Dessutom betalar man
fortfarande nära 4.400 kronor för
pappersprenumerationen.
– Vi kan inte sluta prenumerera på
papperstidskriften. Den måste vi ha av
arkivskäl eftersom arkivrättigheter inte
ingår i licensavtalet. Upphör vi med den
elektroniska prenumerationen kommer
vi inte längre åt de elektroniska årgångar vi betalat för, säger Ingegerd
Rabow lite uppgivet.
I slutändan är det Medicinska fakulteten som betalar prenumerationerna.
Hur man väljer att göra där är i skrivande stund inte bestämt. Ett alternativ kan vara att fakultetens bibliotek på
beställning skickar JAMA-artiklar i pdfform via sin vanliga fjärrlåneservice.
Detta skulle i så fall göras utan kostnad.
I N G E L A
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Varför fuskar
studenterna?
Är det fusk att samarbeta under hemtentor? Är det fusk att lämna in i princip samma uppsats i två olika ämnen?
Åsikterna går isär beroende på om man
frågar en student eller en lärare.

I slutet av januari träffade professor
Håkan Hult från Linköpings universitet
ett antal lärare i Lund för att diskutera
hans rapport om fusk och plagiat.
– Det har blivit lättare att fuska och
plagiera andras texter under de senaste
åren, konstaterar han. Däremot vill han
vill inte uttala sig om huruvida fusket
har blivit mer utbrett. Visserligen har
antalet ärenden i disciplinnämnden ökat
både i Lund och i Linköping under de
senaste åren, men det har också antalet
studenter gjort.
Via nätet
Håkan Hult har försökt kartlägga vad
det är som driver studenter till att fuska
och plagiera. Som exempel ger han den
ökade tillgången till material via nätet,
stora undervisningsgrupper som gör att
kontakten mellan lärare och studenter
minskar, att samhället ställer krav på
pappersmeriter och att alltfler yrken
kräver akademisk utbildning.
I skolan har studenterna blivit duktiga på att hämta information från nätet och Håkan Hult menar att studenter
ibland har svårt att skilja på kunskap
och information.
Håkan Hult tror också att ”tillfället
gör fuskaren”. Idag finns flera typer av
examensformer som öppnar för nya
möjligheter för den som vill fuska och
plagiera.
– Jag har intervjuat både lärare och
studenter och det visar sig att det inte
finns någon riktig samsyn om vad fusk
är. Lärare och studenter tycker olika och
även bland lärarna går bedömningarna
isär.
Är det till exempel fusk att skriva om
en text med egna ord och sedan använda
den utan att ange källa? Här ställer sig
de flesta lärare och studenter tveksamma.
Är det fusk att referera till källor i en
bok utan att själv ha läst original-

Forskare har försökt kartlägga vad det är som driver studenter till att fuska och plagiera. Under senare år har antalet ärenden i disciplinnämnden
ökat både i Lund och Linköping. FOTO: KENNET
RUONA

källorna? Hälften av de tillfrågade studenterna tycker inte att det är fusk och
drygt hälften av lärarna ställer sig tveksamma.
– Avvikelserna mellan lärarnas och
studenternas svar visar att man måste
vara mycket tydlig i den information
som ges till studenterna, säger Håkan
Hult.
Han ger lundalärarna lite tips om vad
man kan göra för att minska fusket:
• Undervisa i att skriva vetenskaplig
text redan på ett tidigt stadium
• Diskutera fusk och ge exempel.
•Be studenterna att lämna in även reviderade upplagor vid hemtentor.
•Låt studenterna skriva ett stilprov
som kan användas i jämförelse.
• Låt inlämningsuppgifter följas av
ett kortare samtal.
• Ställ rimliga krav.
• Ge tydliga instruktioner vid examination.
U L R I K A
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F A K TA O M F U S K
Fuskärenden i disciplinnämnden
vid Lunds universitet:

2003
2002
2001
2000
1999

Totalt
26
36
17
14
19

Friade
4
17
8
4
6

Fällda
22
19
9
10
13

Från ”curlinglärare”
till ångestskapare
Är det rätt att få studenterna att känna
ångest? Vad riskerar man? Vad kan man
vinna? Dessa frågor diskuterade universitetslektorn i psykologi, Pirjo Birgerstam, på ett välfyllt idéseminarium om
”Ångest som pedagogiskt hjälpmedel”
vid UCLU.

Pirjo Birgerstam inledde med att berätta
om ett omskakande besök på Umeå
universitet för några år sedan. Upplevelsen bestod i hur designstudenterna togs
emot när de började sin utbildning. De
blev i princip bara presenterade för sina
lärare och därefter förväntades de sätta
igång med eget skapande arbete.
– Studenterna blev oerhört ångestfyllda och det tog ofta lång tid innan de
kom igång med någonting, berättar
Pirjo Birgerstam. Vissa studenter avvek
från utbildningen, men de som stannade
kvar, tog sig en rejäl funderare och
åstadkom så småningom fantastiska
projekt.
En annan avgörande händelse var när
en student som hon uppfattat som
mycket skör och bräcklig fick en krävande praktikplats med en mycket tuff
handledare. Pirjo oroade sig för hur studenten skulle klara sig. Men det visade
sig att den sköra studenten både hade
klarat och vuxit med uppgiften.
Ifrågasatte sin undervisning
Dessa och andra liknande exempel
sådde ett frö. Pirjo Birgerstam började
ifrågasätta sin egen undervisning
– Jag insåg att jag hade blivit en
”curlinglärare”, säger hon. Jag var en
snäll liten tant som ville hjälpa studenterna genom utbildningen, men på ett
sätt som i realiteten minskade deras
möjlighet att lära sig att hantera den
icke-tillrättalagda verklighet de möter
utanför universitetet.
Idag har Pirjo Birgerstam ändrat
upplägget på sin 12-poängskurs på
psykologprogrammet. När hon träffar
sina studenter första gången delar hon
ut utdrag ur Högskoleförordningen,
Statens mål för psykologutbildningen,

Lunds universitets pedagogiska mål och
Institutionens kursplaner. Därefter ber
hon var och en av studenterna att skriva
ned sitt mål med kursen.
– Detta första möte brukar skapa
både ångest och ibland ilska hos studenterna, berättar Pirjo. Istället för att få
veta exakt vilka böcker de måste läsa
och hur för att klara kursen, får de fundera över målet med sin utbildning.
– Det som nu skapar ångest är att ansvaret över meningen med kursen är
flyttad till studenten själv. De flesta
åstadkommer också fantastiskt insiktsfulla och kravfulla måldokument. Och
i slutet av kursen får de skriva om sin
färd genom kursen och vart de har landat. Studenten får alltså även ansvar för
sin läroprocess och frukterna av den.
Personlighetsbedömning
Kursens allmänna idé är att ge studenten möjlighet till komplexa och professionellt meningsfulla arbetsuppgifter där
generella teorier och metoder används
som verktyg. Ett exempel på detta är att
studenten får göra en personlighetsbedömning av en främmande person.
Studenterna är i början av sin utbildning
och uppgiften är svår, men Pirjo Birgerstam brukar slås av häpnad över studenternas allvar och resultat när de utmanas till gränserna för sitt kunnande.
– Tänk vilken björntjänst jag skulle
ha gjort dem om jag satt ett lägre tak för
deras prestation!
Pirjo Birgerstam arbetar medvetet
med att försöka skapa en ångest av det
konstruktiva slaget hos studenterna.
Ångesten är riktad mot den egna möjligheten att skapa kunskap och kontroll i
en okänd men meningsfull situation.
Samtidigt försöker hon minska den
destruktiva typen av studentångest som
är riktad mot skenmål (läraren och
examinationen) genom att vara mycket
tydlig med vad hon vill och med de ramar som är kursens förutsättning.
– Det är klart att det finns stora variationer i hur mycket ångest var och en
av studenterna tål för att kunna arbeta

Pirjo Birgerstam slutade med att hjälpa studenterna igenom utbildningen och började istället
ge dem eget ansvar – och ångest. FOTO: ULRIKA
OREDSSON

konstruktivt. Det gäller att hitta en någorlunda lagom nivå för de flesta, att
lugna en och annan och kanske även att
ytterligare sparka igång någon enstaka,
berättar Pirjo Birgerstam.
– Att förvärva kunskap inom universitetet måste vara en skapande aktivitet,
säger hon. Och all skapande aktivitet
har ångesten som en följd eftersom man
involverar sig själv. Kunskap på universitetsnivå är inga färdiga produkter som
man stoppar i sig, utan något som man
hela tiden söker efter och skapar i förhållande till den aktuella uppgift man
har och i de omständigheter där man
står säger Pirjo Birgerstam, som tror att
universitetspedagogiken har mycket att
lära av de konstnärliga utbildningarna.
Har du inte fått kritik för att du kör
för hårt med studenterna?
– Kursen ligger i topp på kursutvärderingar. Studenterna utmanas och
tycker att kursen är jättejobbig, men
mödan värd. Ändra inget, brukar de
säga.
U L R I K A
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Överklaganden
tar för lång tid
Lunds universitet har tagit orimligt lång tid på sig att handlägga
sex överklaganden i antagningsärenden inför höstterminen
2003. Det menar Högskoleverket
som ifrågasätter rutinerna i en
skrivelse till universitetet.
Antagningsavdelningens ansvarige,
Michael Olofsson, hävdar dock att
skälet är personalbrist.
– Redan i somras påtalade jag detta.
Och vi ska också få en extra tjänst, säger han.
Det är sex överklaganden från studenter som inte blivit antagna inför
höstterminen som fått Högskoleverket,
HSV, och Överklagandenämnden för
högskolan att reagera. Trots att överklagandena kom under sommaren, de
flesta under juni–juli, så har de inte nått
Överklagandenämnden förrän i oktober. Ett överklagande som behandlas så
långt in på terminen riskerar att förlora
mening för den enskilde, menar HSV.
Normalt ska handläggningen inte ta
mer än en vecka.
Michael Olofsson beklagar att det
blivit så här, men hävdar att problemet
är att Antagningsavdelningen fått allt
mer att göra på senare år utan motsvarande personalförstärkning.
– Vi förväntas klara alla extra arbetsuppgifter inom befintliga ekonomiska
ramar. Men till slut håller det inte
längre. I Lund sparar man på förvaltningen, men tyvärr tar studenterna inte
hänsyn till det. De skickar lika många
ansökningar som tidigare. Men vi är sex
heltidsanställda här. Bemanningen på
andra universitet är större att döma av
deras hemsidor, säger Michael Olofsson.
– I någon mån kan det ha handlat
om bristande rutiner, medger han.
Man funderar nu på att förenkla
rutinerna och låta vissa överklaganden
gå direkt till HSV. Ansökningsbilden är
betydligt mer komplex än tidigare, vilket gör att svåra ärenden kan dra ut på
tiden.
– Detta liksom handläggningstiden
på Högskoleverket sinkar hanteringen,
säger Michael Olofsson.
B R I T TA

8

C O L L B E R G

Hemsidan
är basen
för SASNET

De nya lokalerna i Ideon är ett lyft för SASNET, tycker Staffan Lindberg (stående) och Lars Eklund som
lagt ner mycket tid på att samla all svensk Sydasien-forskning på hemsidan. FOTO: ULRIKA OREDSSON

SASNET har lämnat de kulturhistoriska
delarna av Lunds universitet och befinner sig numera i en av Ideons vindlande korridorer.
– Flytten till Alfa-huset är ett lyft, säger Lars Eklund, nätverkets webbmaster och biträdande föreståndare. Nu är
vi grannar med Centrum för Öst- och
Sydöstasienstudier och snart kan det bli
tal om ett enda Asien-centrum i Lund.

SASNET betyder Swedish South Asian
Studies Network och bildades 2001 på
uppdrag av Sida.
– Det har länge funnits en slagsida
mot Kina, Japan och Sydöstasien i den
svenska Asien-forskningen, säger Lars
Eklund. Utrikesdepartementet ville råda
bot på detta och SASNET bildades på
förslag från forskare i Lund.
– Istället för att koncentrera forskningen i en centrumbildning valde vi att
arbeta i ett nätverk med en hemsida som
bas, berättar Lars Eklund.
Även om SASNETs uppdrag är att
stötta Sydasien-forskning på nationell
nivå, så innebär den fysiska närheten till
Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier ett ökat samarbete även lokalt.
Sedan i höstas driver Centrum för Östoch Sydöstasien ett nytt mastersprogram
i Asian Studies där studenterna har
möjlighet att specialisera sig på Sydasien
alternativt Öst- och Sydöstasien.
SASNET har medverkat till att planera
Sydasien-kursen.

Man diskuterar också möjligheten
att slå samman all Asien-forskning vid
universitetet till ett enda stort Asien-centrum, berättar Staffan Lindberg, som
delar sin tid mellan föreståndarskapet
på SASNET och en professur på Sociologen.
Lars Eklund har lagt ner mycket tid
på att samla all svensk Sydasien-forskning på hemsidan. Idag har han hittat ett
stort antal forskare på 108 institutioner
runt om i landet.
Inom nätverkets mandat ligger också
att knyta kontakter med olika samarbetspartners i Sydasien. Lars Eklund och
Staffan Lindberg har precis kommit hem
från en kontaktresa i Afganistan och
Pakistan.
– Vi inkluderade Afganistan bland de
länder vi forskar om i och med att landets relationer till övriga Sydasien har
ökat efter terrorattacken den 11 september 2001, säger Staffan Lindberg.
Men nätverket är inte bara ett redskap för vetenskaplig korsbefruktning.
SASNET har också möjlighet att distribuera Sida-pengar för planering av nya
projekt. Hittills har 40 forskare fått
planeringsbidrag.
Nu har man anställt en tredje person,
Elna Andersson, som arbetar med förberedelserna av en jättekonferens för europeiska Sydasienforskare som äger rum i
juli med cirka 300 konferensdeltagare.
Läs mer på hemsidan www.sasnet.lu.se
U L R I K A
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Etiska frågor är svåra

ESS-projekt får
stöd av industrin

– Finns det någon gemensam etik som
förenar alla kulturer, undrade rektor Göran Bexell vid ett förvaltningsseminarium häromveckan. Den frågan delar landets etiker. Själv tror han på den gränsöverskridande etikeneftersom den
kommer nära de mänskliga relationerna.
– Ta exempelvis de tio budorden som
universellt reglerar hur människan ska
leva.

– Svenskt Näringsliv och Dansk
Industri har i ett brev till de danska och de svenska forskningsoch näringsministrarna rekommenderat regeringarna att agera
för värdskap för neutronkällan
ESS och dess placering i Lund.
Det säger Patrik Carlsson, vetenskaplig projektledare för ESS
Scandinavia.

Det var ett stort ämne som avhandlades
inför ett 80-tal intresserade på LTHs
kårhus. Göran Bexell, som även är professor i etik, var inbjuden av Personalenheten för att prata om ”Universiteten,
samhället och etiken”. Han inledde med
att reda ut begreppen etik och moral
som ofta blandas ihop.
– Etik är ämnet och moralen det vi
studerar, sa han. Etiken studerar moralen.
Göran Bexell menade att moral är
något positivt och sa att den goda moralen ska skydda och befrämja det
mänskliga livet.
– Men moral uppfattas ofta som negativt. Som något som är till för att hindra det lilla roliga man kan ha i livet –
tänk bara på uttrycket moraltant.
Maximerar lyckan
Det blev svåra problemställningar när
Göran Bexell kom in på vilka handlingar som är moraliskt riktiga eller
oriktiga.
– Man ska handla så att man maximerar lyckan för ett maximalt antal
människor. Och man ska inte ljuga –
men tänk om man räddar livet på ett
antal människor om man ljuger? Vad
väljer man?
Lite mer konkret blev det då Göran
Bexell kom in på universiteten och hur
det bör vara här med intellektuell frihet
och autonomi och lika värde som
grundläggande begrepp.
– Det viktigaste är vad som sägs och
inte vem som säger det, sa han. Samhället är intressestyrt av näringsliv, ekonomi, politik och andra intressen. Vi ska
vara en frizon. Lyckas vi inte med det så
blir vi som ett dåligt företag eller en
politisk organisation.

Göran Bexell har
många funderingar
kring universiteten,
samhället och etiken.
FOTO: KENNET RUONA

– Men å andra sidan – visst ska vi
värna om friheten men inte vara så naiva
och tro att vi är helt fria. Universiteten
styrs också av pengar och även av lagar.
– Den akademiska friheten är alltid
relativ – men den akademiska integriteten ska vara absolut. Ger vi efter för
den så tappar vi förtroendet och det tar
lång tid att ta igen det.
Påverka samhället
Göran Bexell betonade också att universitetet inte bara ska spegla samhället
utan även påverka det. Han nämnde
miljövetenskap och mänskliga rättigheter som exempel på områden inom vilka
det kan krävas civilkurage ibland av
dem som sysslar med det.
Förvaltningsseminariet avslutades
med en frågestund och första frågan
handlade om djurförsök. Är det verkligen moraliskt riktigt att syssla med det?
– Den klassiska humanistiska inställningen till detta är att det är skillnad
mellan djur och människor, men det
innebär inte att man får behandla djuren hur som helst.
Makt och maktutövning var en annan fråga som diskuterades liksom diskriminering.
– Det är inte lätt, sa Göran Bexell.
Och vem har sagt att det ska vara lätt
med den här typen av frågor. Det är
svårt och ska få vara svårt.
M A R I A

L I N D H

Troligtvis kommer även Vetenskapsrådet att anordna en hearing angående
företagens intresse för att använda ESS
och samarbeta med forskare som besöker och arbetar vid anläggningen.
– Detta ser vi som mycket positivt,
säger Patrik Carlsson, och vi har även
initierat en socioekonomisk studie av
den tillväxt som ESS kommer att generera i Sverige.
ESS blir också riksdagsärende. Två
motioner som manar den svenska regeringen att stödja ett ESS i Lund har
lagts – den ena av Bo Bernhardsson
(s), den andra av Lars Lindblad (m).
Motionerna är under behandling i
näringsutskottet.

Nästa generation
Just nu förbereder sig ESS-Scandinaviakonsortiet för ett möte i Storbritannien
om satsningar på en nästa generations
neutronkälla i Europa.
Storbritannien arrangerade tidigt i
januari ett slutet möte där endast de
stora ländera i Europa – Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien – var inbjudna.
– Vi har protesterat mot denna
handläggning och svenska representanter har blivit inbjudna till en nytt möte i
ämnet i Storbritannien i mars månad,
säger Patrik Carlsson och tillägger:
– Det finns ett förslag att som ersättning för ESS uppgradera ISIS – en redan
existerande neutronkälla i Storbritannien. En vetenskaplig granskning ger
dock vid handen att en uppgradering av
ISIS inte är en bra idé.
– Det är inte kostnadseffektivt, man
kommer aldrig att vara världsledande,
och man får betydligt mindre vetenskap
för pengarna även på kort sikt.
G Ö R A N
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Nytt bildcentrum
invigt på UMAS
Allt fler sjukdomsdiagnoser ställs
numera genom bilder – inte bara
vanlig röntgen, utan också datortomografi, ultraljud med mera.
Dessa undersökningar samlas nu
i Malmö i nybyggda Diagnostiskt
Centrum på UMAS.

Idén med Diagnostiskt Centrum
är att sammanföra alla specialister och all utrustning som behövs
för att framställa medicinska bilder.
Bilddiagnostiken är idag så
vanlig att varje patient i Sydvästskåne undersöks med någon bildgivande teknik en gång var artonde månad.
Det verksamheter som flyttat
in eller snart kommer att flytta in
i det nybyggda huset är röntgendiagnostik, klinisk fysiologi, cellprovtagning, medicinsk strålningsfysik och endoskopi (bilder
tagna från kroppens inre med
hjälp av fiberoptik).
Även kardiologiska klinikens
vårdavdelning finns i huset, i en
femte våning som tillkommit
under planeringens gång.
Bättre arbetsmiljö
För patienterna innebär Diagnostiskt Centrum att det kan bli
möjligt att göra fler undersökningar vid ett och samma besök,
och att väntetiderna till olika
undersökningar förhoppningsvis
blir kortare.
För personalen innebär nybygget en bättre arbetsmiljö, och
för forskarna ger samlingen av
den bilddiagnostiska verksamheten nya möjligheter till anknytning mellan sjukvård och forskning. En förhoppning är också
att Diagnostiskt Centrum ska
öppna nya möjligheter till samordnad forskning och patientverksamhet.
Byggnaden är på 21 000 kvadratmeter och har kostat nära
700 miljoner kronor.
I N G E L A
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”Mördarbakterien”
på väg att ringas in
Nu öppnas nya möjligheter att komma
till rätta med den så kallade ”mördarbakterien”. En forskargrupp ledd av
forskarassistent Heiko Herwald och professor Lars Björck vid Avdelningen för
molekylär patogenes har lyckats beskriva en kedja av mekanismer som kan
förklara bakterieinfektionernas våldsamma förlopp. Deras resultat har publicerats i tidskriften Cell.

Bakteriernas rätta namn är grupp Astreptokocker. Det är en vanlig bakterie
som i regel ger rätt harmlösa och alls
inte mördande hals- och hudinfektioner.
Men ibland, hos 3–400 patienter om
året i Sverige, utvecklas infektionerna till
svåra och livshotande tillstånd.
En variant av infektionen är att
streptokockerna ger en hudinfektion
som går på djupet och ”äter upp” musklerna. Enda sättet att hejda infektionen
är att ta bort all infekterad vävnad, vilket betyder stor muskelförlust eller amputation.
En annan variant – som också följer
i det förra fallet, om infektionen inte
hejdas – är att kroppens små blodkärl
börjar läcka vätska. Följden kan bli att
blodtrycket rasar, livsviktiga organ slutar fungera och patienten hamnar i s.k.
toxisk chock. Även unga och hittills
friska personer kan dö på bara några
timmar genom det här förloppet.
Vad som får infektionen att ibland ta
denna våldsamma form har hittills inte
varit känt. Det Heiko Herwald, Lars
Björck och deras medarbetare gjort är
att på cell- och molekylnivå beskriva de

Lars Björck och hans kollegor är på väg att lösa
”mördarbakteriens” mysterium. FOTO: KENNET RUONA

speciella omständigheter och den kedja
av händelser som leder till att vätskeläckaget sätter igång.
Processen börjar med att bakterien
släpper ut ett visst protein från sin yta,
och slutar med att en viss sorts vita blodkroppar ger ifrån sig ett ämne som får
blodkärlen att börja läcka. Med hjälp av
dessa nya kunskaper kan det bli möjligt
att gå in och bryta förloppet vid något
steg i kedjan, vilket är målet för forskarnas fortsatta arbete.
I N G E L A
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Crafoordpris till inflammationsforskare
Årets Crafoordpris har delats ut inom området
ledgångsreumatism. Två amerikanska forskare
– Eugene C Butcher från Stanford och Timothy A.Springer från Harvard – får dela på prissumman 500 000 dollar. Forskarna får priset för
sina studier av de vita blodkropparnas vandring
från blodkärlen till andra vävnader i kroppen.
De vita blodkropparna har till uppgift att

angripa bakterier som gett upphov till en infektion. Men de kan också överreagera och angripa kroppens egen vävnad, vilket är vad som
sker vid t.ex. reumatiska sjukdomar och MS.
De amerikanska pristagarna väntas komma
till Sverige i september för prisutdelningen på
Vetenskapsakademien samt det sedvanliga
Crafoordsymposiet i Lund.

Karriärhjälp för forskare i vården
Inte ens de som avlagt en doktorsexamen är alltid insatta i alla dolda regler
och värderingar som gäller inom den
akademiska världen. Det kan leda till
tidiga vägval som i efterhand visar sig
ha varit mindre lyckade. Men de nyblivna doktorer som vill forska inom vård
och omsorg ska nu få hjälp på vägen.

– Om man inte känner till alla de spelregler som gäller för att söka forskningsanslag, söka tjänster, skaffa sig doktorander m.m. blir den akademiska karriären onödigt mödosam, säger Vårdalinstitutets koordinator professor Ingalill
Rahm Hallberg.
Detta gäller för nydisputerade doktorer inom många områden, menar hon.
Men eftersom vård och omsorg är Vårdalinstitutets intresseområde ska institutet nu genomföra tre flerdagarssemin-

arier för nya doktorer inom detta fält.
Det första seminariet äger rum utanför Stockholm i mars, och börjar med
att deltagarna gruppvis får diskutera
vart de skulle vilja komma i sin akademiska karriär och hur de tänkt nå sina
mål. Senare får de också gruppvis läsa
och diskutera varandras CV. De får
lyssna på föreläsningar om den akademiska kulturen ur ett genusperspektiv
och framväxten av de nya vård- och
omsorgsämnena, de får möta seniora
forskare som ger egna erfarenheter av
framgångsfaktorer och misstag, och de
får höra forskningsfinansiärer berätta
om hur de värderar en forskningsansökan.
Seminarium nummer två, som ska
äga rum i Göteborg, handlar bland annat om att hitta mentorer och nätverk
som kan hjälpa till med den fortsatta

karriären, samt om rekrytering och
handledning av doktorander. Seminarium nummer tre i Lund blir ett ”uppsamlingsheat” där deltagarnas kvarvarande frågor kommer att tas upp.
Seminarieserien har väckt stort intresse. De 24 platserna hade 65 sökande
med olika ämnesbakgrund – allt från
humanister och samhällsvetare till tandläkare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter – men en gemensam önskan att
bli seniora forskare inom vård och omsorg. Eftersom antalet sökande var så
stort kommer serien troligen att upprepas.
Vårdalinstitutet är ett nationellt institut som finansieras av Vårdalstiftelsen,
Göteborgs och Lunds universitet, Västra
Götalandsregionen och Region Skåne.
Mer info: www.vardalinstitutet.net.
I N G E L A
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Lundaforskare anlitades om folkmord
I slutet av januari träffades högt uppsatta statsmän från hela världen i Stockholm för att diskutera hur folkmord ska
förhindras. Två lundaprofessorer hade
satt samman det bakgrundsmaterial
som delades ut inför konferensen.

nom att just skylla på offren.
Folkmord är ett komplicerat begrepp.
Gerner och Karlsson menar att ordet
ändrar innebörd beroende på om det
används av en jurist, en historiker eller
av någon som har ett politiskt syfte.

Kristian Gerner och Klas Göran Karlsson från Historiska institutionen hade
definierat begreppet folkmord och försett deltagarna med en rad exempel ur
historien: armenierna i Turkiet, Sovjetunionen, Kambodja och BosnienHerzegovina.
Vad har ni fått för reaktioner på er
rapport?
– Tyvärr blev vi inte inbjudna för att
presentera vårt material och diskutera
det med konferensdeltagarna, säger
Kristian Gerner. Men alla vet att Turkiets ambassadör protesterade mot att
massakern på armenierna fanns med på
listan över folkmord. Turkiet anför att
det fanns andra skäl till att en miljon armenier dödades i det osmanska riket under första världskriget.
– Det är klassiskt att förövarna kastar skulden på offren. Försvaret blir ofta
ologiskt. Först förnekar de att någonting
har hänt och därefter försvarar de sig ge-

En intention bakom
Enligt den juridiska definitionen handlar det om att kunna ställa individer till
svars för det som inträffat. Då måste det
ha funnits en intention bakom handlandet.
Politiskt används ordet för att skapa
opinion och påkalla det internationella
samfundets uppmärksamhet. I den historievetenskapliga definitionen ser man
till vad som utmynnat i folkmord och
försöker hitta de bakomliggande strukturerna.
Tror du att folkmordskonferensen
kommer att kunna förebygga framtida
folkmord?
– Det är jag osäker på. Det kändes
som mycket politisk retorik och lite politisk vilja med tanke på att varken
Tjetjenien eller situationen i Mellanöstern kom upp på dagordningen. Både
det tjetjenska och det israeliska samhället är hotat till sin existens. Tittar man

på de bakomliggande strukturerna i
dessa fall kan man se att risken för folkmord är överhängande.
U L R I K A

O R E D S S O N

Gerner fördelar
miljoner i Danmark
Kristian Gerner ska tillsammans med en
dansk och en norsk professorskollega
fördela 4,9 miljoner kronor till forskning om inhemska konflikter i Danmark
under det kalla kriget.
Man valde att ta in
två utländska
kallakrigsforskare i bedömningskommittén för
att höja besluten över de upphetsade politiska
diskussionerna i
Danmark.
Kristian
Gerner.
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Lundaforskare
i Vietnamprojekt
SIDA har signerat ett avtal på 100 miljoner kronor med Vietnam. Avtalet
innebär ett omfattande forskningssamarbete under fyra år. De olika projekten involverar universiteten i Lund,
Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg
och Sveriges lantbruksuniversitet, samt
forskningsinstituten SkogForsk, Stockholm Environment Institute och Karolinska Institutet. Forskare som deltar
från Lund är bl.a. Bo Mattiasson,
Charles Edqvist, Magnus Larson och
Anne Jerneck.
Stödet går ut på att stärka Vietnamns egen forskning och fokuserar på
bioteknik, hälsa, landsbygdsutveckling
och miljö. Samtidigt arbetar man med
att bygga upp det ministerium som ska
sköta förvaltning och administration av
forskningen.

Från laboratoriet
till sjukvården
Ett 30-tal föreläsningar och andra arrangemang, riktade till sjukhuspersonal
och studerande vid Medicinska fakulteten, blir det vid Den translationella
forskningens dag den 19 mars på
Universitetssjukhuset i Lund.
”Translationell” är ett nytt medicinskt inneord som står för kunskap
som ”translates”, går från grundforskning i laboratoriet till behandling inom
sjukvården.
Den translationella forskningens
dag handlar alltså om forskning som
utgår från patienternas sjukdomar och
bygger på en samverkan mellan preklinik (grundforskning) och klinik (användande i vården).
Både sjukhusaulan och de närliggande föreläsningssalarna kommer att
utnyttjas så att aktiviteter kan äga rum
parallellt hela dagen. Professorn i neurokirurgi Leif G. Salford är ansvarig för
programmet.
Inbjudna är dels alla studerande vid
Medicinska fakultetens grundutbildningar, dels samtliga medarbetare vid
USiL, UMAS och Medicinska fakulteten.
I N G E L A
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Handläggare utbildas
i personlig utveckling
Snart startar ett program för yngre kvalificerade handläggare vid Lunds universitet. Kursen vänder sig i första hand till
dem som ännu inte fyllt 40 år och som
har någon typ av högskoleexamen.
– Det är viktigt att överföra kunskapen till de yngre när nu en stor grupp
fyrtiotalister snart går i pension, säger
programansvariga Ingrid Estrada-Magnusson vid Personalenheten.

Programmet beräknas omfatta ungefär
tio procent av arbetstiden under en tvåårsperiod och deltagarantalet ska ligga
kring 16 personer. Man har även erbjudit de mindre högskolorna i regionen att
deltaga med någon representant.
– Dels samarbetar vi med dem inom
andra områden, dels tror jag att de kan
ha något att lära oss också. De är ju
både yngre och modernare än vi är, i
många fall, säger Ingrid EstradaMagnusson.
Fem års erfarenhet
För att få vara med på kursen måste
man också ha minst fem års yrkeserfarenhet varav minst ett års anställning vid
Lunds universitet. Kursen är upplagd
kring personlig utveckling, förståelse för
den egna organisationen och nätverksbyggande. Det ingår teoretiska moment
i förvaltningskunskap och förvaltningsrätt. Mycket av deltagarnas egen kompetens och kunskap kommer att tas till
vara och de ska själva ansvara för att
deras kunskaper kommer de övriga i
gruppen till godo. Gästföreläsare och
konsulter kommer att tas in endast för
de moment som deltagarna själva inte
kan förmedla.
– Jag vill hellre lägga pengarna på
personlig utveckling, säger Ingrid Estrada-Magnusson och berättar om en
metod som kallas UGL.
Metoden är utvecklad inom det militära men används nu i hela näringslivet.
Den går ut på att lära sig hur man fungerar i en grupp, och man måste träna på
detta bland människor man aldrig har
träffat.
– Det innebär att jag måste hitta

Ingrdi Estrada-Magnusson är ansvarig för det nya
programmet för kvalificerade yngre handläggare.

minst 16 grupper, som helst arbetar parallellt så att alla våra deltagare kan göra
detta moment samtidigt.
Ingrid Estrada–Magnussom vill
också få pengarna att räcka till studiebesök, exempelvis till Högskoleverket,
Utbildningsdepartementet och andra
viktiga organisationer för Lunds universitet.
– Men även till andra högskolor och
universitet – gärna utomlands, säger
hon.
En del av programmomenten kommer att plockas ur som enskilda mindre
kurser och erbjudas andra kvalificerade
handläggare oberoende av ålder. Personalenheten har redan märkt av ett
stort intresse för den nya utbildningen
och planerar att ge ytterligare kurser
efter den första som inleds med ett internat i slutet av april. Sista ansökningsdag
till kursen är den 27 februari och mer
information finns på www.pers.lu.se
M A R I A

L I N D H

FOTNOT: Personalenheten planerar

också att starta ett mentorsprogram
med samma syfte, dvs, att överföra kunskap från en generation till en annan.

GIS-magister på distans
Denna vår startar en ny magisterutbildning i GIS, geografiska informationssystem. Det är en distansutbildning, ett
begrepp som kan betyda mycket. Men
den här gången har GIS-centrum och
UCLU, som utbildar lärare och utvecklar
pedagogik vid LU, tagit steget fullt ut.
Det är verkligen distansutbildning ända
fram till den dag då examensarbetet ska
presenteras och försvaras. Detta har
intresserat Vetenskapsrådet som satsat
pengar på en vetenskaplig uppföljning
av projektet i Lärande Lunds regi.

Det rör sig om en tvåårig magisterutbildning på 80 poäng, varav de sista
20 utgörs av en magisteruppsats. I
denna första omgång tar man in 40 sökande. Ansökningstiden går ut 1 mars
och utbildningen börjar en månad senare. Till hösten antas ytterligare en kull
om 40 studerande.
– Intresset har varit stort. Något mer
än hälften av de sökande bor i u-länder.
Ungefär tio procent är svenskar, säger
GIS-centrums föreståndare Petter Pilesjö.
– En poäng med den här uppläggningen är att det inte bara är utbildning
utan faktiskt också en form av bistånd.
Normalt innebär distansutbildningar
ändå att man brukar ha obligatoriska
träffar några gånger per termin. Här
behöver man inte träffas förrän magisteruppsatsen läggs fram. Och våra lärare
är t.o.m. beredda att åka ut till de studerande när det är aktuellt. Det är naturligtvis mycket viktigt för den som har
små resurser att utbildningen är avgiftsfri och att vederbörande inte heller behöver lägga pengar på resor.

Petter Pilesjö är föreståndare för GIS-centrum.
FOTO: BRITTA COLLBERG

Vid utformningen har man också
varit medveten om att de tekniska förutsättningarna ser olika ut från land till
land och från person till person.
– Det är klart att man måste ha en dator för att kunna tillgodogöra sig denna
utbildning. Men inte nödvändigtvis uppkoppling till Internet – i princip ska man
kunna sköta sådana kontakter från det
lokala internetkafeet! Dessa finns ju numera nästan överallt, säger Petter Pilesjö.

Petter Pilesjö och Lotty Larson på
UCLU tycker det är naturligt att man
ger avancerad distansutbildning i just
GIS – d.v.s. tekniken att arbeta med geografiska informationssystem och kartdatabaser, ämnet är i sig IT-baserat. GIS
står också för en tvärvetenskaplig metodik att nyttjas av alla från samhällsvetare och humanister till tekniker. Därför
måste man utgå från att de som vill lära
sig GIS har olika bakgrund och behov.
– Flexibilitet är ett nyckelord för en
sådan här utbildning, säger Lotty
Larson. Man måste kunna läsa i sitt eget
tempo. Man har kanske ett jobb att
sköta och kan inte ägna sig åt studier
förrän efter ett par månader. Och det
måste finnas möjligheter att välja den
studieteknik som bäst passar en. Med
distansutbildning gör vi oss mindre beroende av tid och rum. För lärarna är
det en utmaning; deras roll blir delvis
annorlunda än i ett vanligt magisterprogram. Samtidigt måste det finnas
obligatoriska moment och en viss kontroll så att ingen halkar efter.
Utbildningen är organiserad i moduler. Av 20 kurser måste de studerande
välja 12 varav några är obligatoriska,
t.e.x. grundläggande GIS och
forskningsmetodik. De kan också moment för moment välja vilken presentation de föredrar: text/bild, ljud/bild,
ljud/video och interaktiva verktyg.
Mer information om utbildningen
på: www.giscentrum.lu.se/luma-gis och
om forskningsprojektet i anslutning till
programmet på www.ll.lu.se/forskning/
LiEU.htm
G Ö R A N

F R A N K E L

Nytt program i språkteknologi
Lunds universitet startar i höst ett utbildningsprogram i språkteknologi på
sammanlagt 80 poäng. Språkteknologi
kan vara huvudämne i kandidat- eller
magisterexamen.
Det finns en efterfrågan på språkteknologer
både nationellt och internationellt . Näringslivet
saknar personer med kunskap i både teknik och
humaniora. Språkbaserade system
blir COLLBERG
allt vanFOTO: BRITTA
ligare t.ex. vid biljettförsäljning, översättning

m.m., och utvecklingen kräver en bred kunskap.
Även forskningen behöver personer som kan
utveckla databaserade språkanalysverktyg.
Inom IT-branschen kan språkteknologer fungera
som gränssnittet mellan tekniker och användare.
Lund är i dag det enda svenska universitet
med livaktig språkforskning som saknar utbildning i språkteknologi. Att man startar utbildningen nu har också att göra med det nya
Språk- och litteraturcentrum.

Målgruppen är studenter med bakgrund i
språk eller teknik, t.e.x. lingvistik, datavetenskap
och informatik. En viktig del av utbildningen blir
att de byter erfarenheter och samarbetar med
varandra.
Avsikten är att rekrytera jämnt antal studenter från respektive bakgrund. Tjugo studenter
antas första terminen och därefter antas tjugo
varje höst.
BC
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Image och verklighet, del II:
Trots höga ambitioner verkar Lunds universitet fortfarande vara
bättre på att ta emot utbytesstudenter från Frankrike och Australien än studenter från Rosengård, skriver Rakel Chukri, biträdande
redaktör för studenternas tidning Lundagård.
LUMs gästkrönikörer fortsätter granskningen av bilden av Lunds
universitet – image och vision kontra verklighet.

Gästkrönikan

Storebror kan lära av
uppstickaren Malmö!
NÄR GÖRAN PERSSON var på besök
i Lund för några år sedan fick jag tillfälle
att prata med honom efter ett föredrag.
Bland hundratalet studenter i salen var
jag den enda invandraren. Statsministerns reaktion på det var lite överraskande: ”Nja, så dåligt var det väl inte.
Jag tror minsann att jag såg en till här
framme”, svarade han.
Situationen var inte ny. Undantaget
den termin då jag läste arabiska har jag
vant mig vid att vara en av få eller till
och med den enda invandraren på kursen. Jag har heller inte stött på många
vars föräldrar saknar högre utbildning.
ATT DEN SOCIALA snedrekryteringen
är ett problem har konstaterats många
gånger om. Lunds universitet är givetvis
inte sent att hoppa på mångfaldståget. I
strategiplanen för 2002–2006 slås det
fast att ”den etniska och sociala mångfalden bland universitetets studenter”
ska ökas väsentligt. Men det går trögt.
Universitetet verkar fortfarande vara
bättre på att ta emot utbytesstudenter
från Frankrike och Australien än studenter från Rosengård. Samtidigt som
universitetets goda rykte sträcker sig
långt utanför Sveriges gränser och varje
år lockar drygt tusen utbytesstudenter,
reser sig någonstans mellan Lund och
invandrartäta Malmö en mental barriär
– för många oöverstiglig.
Dåvarande rektor Boel Flodgren
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medgav att strategiplanen inte skulle
göra Lunds universitetet till den bästa av
världar, men konstaterade att den skulle
sätta ribban.
Vissa skulle kanske säga att ribban
sattes för högt. Lunds universitet är inte
särskilt känt för att locka till sig studenter från studieovana miljöer. Snarare
tvärtom – trots att goda idéer verkar finnas i överflöd.

I universitetets mångfaldsplan för år
2002–2004 finns flera konstruktiva förslag på hur den negativa spiralen kan
brytas. Man vill inrätta en språkverkstad, utbilda lärare i mångfaldsfrågor
och stödja studenter från studieovana
miljöer under deras första år. Många
projekt har varit framgångsrika. Det så
kallade folkhögskoleprojektet, en ettårig
högskoleförberedande utbildning för
underrepresenterade grupper, blev så
lyckat att det nu är utökat till tretton
skolor.
MEN AMBITIONERNA har alltför
ofta varit större än kapaciteten. Mycket
i mångfaldsplanen har inte genomförts

och det är framförallt de åtgärder som
riktar sig till universitetets anställda som
fått stryka på foten. Kanske är det inte
så konstigt. Universitetets enda mångfaldshandläggare är bara anställd på
halvtid. Dessutom är en stor del av ansvaret utspritt på institutionerna. Faran
med att på detta sätt delegera för mycket
ansvar till institutionerna är att prefekterna får ännu ett ansvarsområde – men
varken mer tid eller pengar.
DET FINNS ALL ANLEDNING för
universitetet att vara självkritiskt, särskilt i år när en ny mångfaldsplan ska utarbetas. Resultatet av det arbetet kommer vara en indikator på hur mycket
universitetet är villigt att satsa. Ett problem som jag hoppas ska uppmärksammas mer är det utanförskap som många
studenter med invandrarbakgrund upplever. Oftast är det muslimska studenter,
speciellt kvinnor med huvudduk, som
känner sig isolerade. Vad kan Lunds
universitet göra för att de ska känna sig
mer välkomna? Vad behövs för att
skapa en social kultur där fler känner sig
inkluderade?
TROTS SVÅRIGHETERNA är den här
uppgiften långt ifrån omöjlig att lösa.
Det faktum att en tredjedel av Malmö
högskolas 21 000 studenter har invandrarbakgrund visar att det är möjligt att
nå ut till nya grupper. Skillnaden ligger
bland annat i skolornas profilering, som
kan vara en indikator på hur frågan
prioriteras. På Lunds universitets hemsida möts man förvisso av en leende
Göran Bexell, men det krävs mycket
letande innan formuleringarna om breddad rekrytering dyker upp. I Malmö
högskolas presentation behöver man
inte läsa mer än fyra meningar innan det
står att skolan anstränger sig för att
”locka studenter från miljöer där högskolestudier inte är tradition”. I Lunds
universitets presentation lär vi oss istället att ”Lärdomstraditionen i Lund går
tillbaka till medeltiden, då det fanns en
klosterskola i staden”. Det är inte svårt
att räkna ut vilken skola som vinner
första matchen i mångfaldsprofileringen.
Äldst vet inte alltid bäst. Storebror
har en del att lära sig av regionens uppstickare. Om man verkligen vill.
R A K E L
B I T R

R E D A K T Ö R ,

C H U K R I

L U N D A G Å R D

Homosexuella utanför
studentgemenskapen
Riskerar homosexuella att uteslutas ur
studentgemenskapen, att mista sin
praktikplats eller att bli tråkade av sin
lärare?
– Ja, säger Karl Axel Nilsson, utvärderingschef vid Lunds universitet. Risken
är liten, men den finns där.

Vid ett välbesökt seminarium på Gamla
biskopshuset presenterades en rapport
om homo- och bisexuella studenters erfarenheter av att studera vid Lunds universitet. Närmare 50 studenter har
djupintervjuats och 3.000 studenter har
via studentbarometrar svarat på frågor
om hur sexuell identitet behandlas i utbildningen. Dessutom har denna tidning, LUM, och universitetets informationsmaterial granskats ingående.
Karl Axel Nilsson jämför en statlig
utredning om de homosexuellas situation i början av 80-talet och dagens situation vid Lunds universitet.
– Situationen för homosexuella är i
stort sett likadan idag som den var då,
säger Karl Axel Nilsson. Huvudstrategin
är att tiga om sin sexuella läggning eftersom risken finns att bli diskriminerad.
– Det kanske skulle missgynna mig så
därför är det säkrare att inte vara öppen,
resonerar en homosexuell student.
Många av Utvärderingsenhetens
intervjupersoner kände sig ensamma
och utanför i studentlivet. De menade
att detta hängde samman med att de inte
kunde vara sig själva i universitetsvärlden.
– Det är svårt att prestera maximalt
och vara kreativ i en miljö där man hela
tiden måste dölja sin identitet för att inte
bli mobbad, säger en manlig juriststudent.
Många lärare verkar idag helt omedvetna om att det statistiskt sett måste
finnas homosexuella representerade i
nästan alla undervisningsgrupper. En
student berättar om en lärare som använde bananflugor som förklaringsmodell till homosexualitet.
– Jag blev inte kränkt däremot förvånad över att universitetet håller sig med
så okunniga lärare.

Studentlivet har inte mycket att erbjuda de homosexuella som istället ofta
väljer att roa sig i Malmö eller att träffas via internet. En student från Kalmar
nation som är åhörare vid seminariet
frågar vad man kan göra för att de homosexuella ska känna sig välkomna.
– Fråga dem! uppmanar Niklas
Eriksson från RFSL, som inbjudits att
tala vid seminariet. De homosexuella
måste synliggöras om det ska bli en accepterande miljö.
Karl Axel Nilsson har granskat universitetets informationsmaterial och
LUM och kommit fram till att tystnaden
kring homosexualitet är total.
– Det står ingenting om den här gruppen i universitetets personaltidning och
inte i något annat universitetsmaterial
heller, säger han upprört.
Han får medhåll av Niklas Eriksson
från RFSL. Informationsmaterialet visar
prov på politisk korrekthet när det gäller etnisk mångfald och kvinnor på LTH
men inte när det gäller öppenhet mot
homosexuella.
Alltför krångligt
Daniel Hjalmarsson från Sveriges Gaystudenter gläder sig åt att det börjar
hända saker vid Lunds universitet och
att man försöker sprida information om
lagen om likabehandling. Däremot
tycker han fortfarande att det är alltför
krångligt för den student som vill göra
en anmälan om diskriminering.
– Det är ett stort steg för en student
att ta steget att våga anmäla en lärare för
kränkande särbehandling, säger Dan
Hjalmarsson.
Men han får inte medhåll av prorektor Ann Numhauser-Henning.
– Bekväma vägar att göra en anmälan är en illusion, säger hon, som praktiskt arbetar med hur lagen om likabehandling praktiskt ska tillämpas vid
universitetet.
U L R I K A

O R E D S S O N

FOTNOT:Läs hela rapporten på
www.evaluat.lu.se
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Grundtvig – nyckeln
till det danska?
Grundtvig – psalmdiktare, filosof, folkbildare, kyrkoman och
något av ett nationalhelgon i
Danmark. Inte särskilt demokratisk med dagens mått och inspiratör av politiska ytterlighetsgrupper både till höger och vänster. När Centrum för Danmarksstudier i Lund nyligen kom med
sin första bok så var det antologin
Grundtvig – nyckeln till det danska?
Antologin innehåller ett tiotal bidrag
och bygger på den första svenskdanska konferensen som centrumet
arrangerade. Grundtvigs lära och betydelse granskas ingående i antologin –
helgonets insatser omvärderas på flera
punkter.
Grundtvig dog 1872 och var då 90
år gammal. Han levde och verkade under det århundrade som var demokratins första – men också nationalismens.
Filosofen Ole Vind som tillsammans
med Hanne Sanders är redaktör för
antologin, påpekar att Grundtvig arbetade inom en religiös och historiefilosofisk världsbild som helt skiljer sig
från dagens sekulariserade uppfattning.
Etnologen Tine Damsholt har analyserat Grundtvigs uppfattning om demokrati och visar att den skilde sig
mycket från moderna idéer om demokrati. Grundtvig ville se det danska folket upplyst – men han ansåg inte att
folket var moget att själv bestämma
vilka kunskaper de behövde
Grundtvig är också känd som den
store folkbildaren och särskilt för att ha
grundat den danska folkhögskolan.
Han var utvecklingsoptimist och han
ansåg att danskarna var ett utvalt folk
och att de hade en särskild mission i
världen – att driva den folkliga och den
vetenskapliga upplysningen.
– Svenskar uppfattar ofta Grundtvig
som ganska särpräglad, något som inte
finns i det svenska och som är svår att
förstå. Därför var det naturligt att vår
första forskarkonferens skulle handla
om Grundtvig. Även 130 år efter sin
död skapar han debatter, säger Hanne
Sanders, föreståndare för Centrum för
Danmarksstudier.
S O LV E I G
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Journalister och forskare
möter varandra på nätet
– Finns det någon svensk fredsforskare
eller teolog som studerat begreppet altruism?
– Jag ska göra ett radioinslag om
myggor, finns det några experter på
området?
– Vilka forskare kan uttala sig om
den svenska adeln och dess historia?

Expertsvar, Vetenskapsrådets nationella
frågeservice för journalister, får in mängder av frågor av alla möjliga slag. Frågorna skickas ut till Expertsvars kontaktpersoner vid universitet, högskolor
och forskande myndigheter, som förmedlar namn på de experter som kan
tänkas ha kunskaper på området.
Just frågorna ovan fick svar från LUs
informationsenhet, som under förra året
besvarade nära 230 frågor. Det blir sedan den frågeställande journalistens sak
att ta kontakt med de forskare han eller
hon fått tips om.
– Det är en utmärkt service, tycker
Lotta Lannebo från TV-programmet
Hjärnkontoret. Hon har haft användning för många av de tips hon fått, och
bland annat talat med Expertsvars-förmedlade lundaforskare om både energisystem, kartornas historia, nanoteknik
och historiska rädslor.
En enkät förra året bland Expertsvars
nu snart 3000 registrerade journalister
visar också att de flesta är mycket nöjda.
Det enda man önskar sig är större
snabbhet. Här kolliderar journalisternas
korta deadlines med dels informationsenheternas arbetsbelastning, dels forskarnas upptagenhet och längre tidsperspektiv.
Publicera pressmeddelanden
På Expertsvars hemsida med adressen:
www.expertsvar.nu, finns också plats
för de deltagande organisationerna att
lägga ut pressmeddelanden. Det innebär
ett ytterligare sätt att nå ut med pressmeddelanden, förutom de traditionella
vägarna med riktade utskick och den
egna webbplatsen.
LU hade förra året 64 pressmeddelanden ute på Expertsvar, varav
många också publicerades på Veten-

skapsrådets populärvetenskapliga
webbsida för allmänheten www.forskning.se.
Nå ut internationellt
Via Expertsvar kan de svenska universiteten också nå ut till internationella
vetenskapsjournalister. Vetenskapsrådet
har slutit avtal med både europeiska
AlphaGalileo, www.alphagalileo.org,
och den amerikanska vetenskapsorganisationen AAAS’ nyhetstjänst
EurekAlert, www.eurekalert.org.
Svenska pressmeddelanden av internationellt intresse översätts och publiceras
numera på båda dessa webbplatser.
– Vi blev alldeles överväldigade av responsen, säger Aftab Jasir, forskare i
medicinsk mikrobiologi. Hon, kollegan
Claes Schalén och professorn i klinisk
kemi Anders Grubb berättade i december förra året i ett pressmeddelande om
sitt fynd av ett ämne som kan bita på
antibiotikaresistenta bakterier.
En given ”hit”
Statistiken visar att den engelska versionen av detta pressmeddelande bara på
en dag lästes av ca 190 internationella
vetenskapsjournalister på EurekAlert.
Den var också ett av de mest lästa
svenska pressmeddelandena på AlphaGalileo under hösten. Via dessa nyhetsförmedlingar hamnade nyheten i både
tryckta media och på en lång rad
webbplatser – BreakThrough Digest,
Chemslash, Medical News Today,
Medica.De, HindustanTimes (!) med
flera.
Möjligheten att komma till rätta med
sjukhussjuka och antibiotikaresistens är
förstås en given ”hit” hos massmedia.
Det är inte alla forskningsnyheter som
har motsvarande chans att bli mediala
succéer. Men ju fler publiceringsmöjligheter nationellt och internationellt som ges, desto större är ändå möjligheten att en nyhet blir läst av och förmedlad till dem som är intresserade av
just detta område.
I N G E L A

B J Ö R C K

Datatjejerna fick bl.a. höra på föredrag av
Gertrud Bohlin-Ottosson i universitesaulan.
FOTO: PETRA FRANCKE.

Mängder av tjejer...
– Det är kul att träffa tjejer som håller på
med samma saker som en själv. Vi är ju
tyvärr inte så många.
Det säger studenten Karin Wanhainen, en av medlemmarna i tjejklubben
D-chip som arrangerade konferensen
Datatjej 2004 i Lund häromveckan.

Under tre dagar samlades 111 kvinnliga
datastudenter från åtta svenska universitet och högskolor. Datatjej är en årlig

konferens för tjejer som läser en datautbildning på minst 160 poäng. I år var
det sjunde gången den anordnades och
temat var ”Tillbaka till framtiden”.
– Tanken med temat var att visa att
marknaden för dataingenjörer håller på
att vända. Sony Ericsson har t.ex. börjat anställa igen, säger Karin Wanhainen.
Genom inbjuda föreläsare som
Framfabs grundare Jonas Birgersson,

professor Bodil Jönsson och en rad
kvinnliga representanter från olika företag ville arrangörerna visa vad man kan
göra med en gedigen utbildning inom
data. De ordnade också en företagskväll, där ett tjugotal företag presenterade sig och uttryckte sitt intresse av att
anställa tjejerna i framtiden.
Det har varit trögt att få jobb i databranschen ett tag, men det är lättare om
man är tjej, eftersom det är förhållandevis få tjejer som läser data och företagen
gärna vill ha en jämn könsfördelning.
– Vi ser det bara på dem som nyss har
gått ut. Fem av sju tjejer har redan jobb,
medan killarna har det svårare, säger
Karin Wanhainen.
Fast hon tycker dock att fler tjejer
borde välja att läsa data. Bland höstens
nyantagna studenter på datateknikutbildningen i Lund var bara 6 procent
tjejer, och på InfoCom-utbildningen var
de drygt 15 procent.
Konferensen ser Karin Wanhainen
som ett bra sätt att få kontakt med andra datatjejer och bli peppad i sitt val.
Och hon tror att årets konferens var
uppskattad.
– Vi håller just på att sammanställa
utvärderingarna och det verkar som att
tjejerna var nöjda med föreläsarna.
P E T R A

F R A N C K E

Ytterligare miljoner till biståndsprojekt
Biståndsländernas ekonomiska utveckling är ämnet för ett forskningsprojekt
som pågått sedan slutet av 1980-talet
vid Nationalekonomiska institutionen.
Nu har projektet fått förnyat förtroende från Sida som anslagit totalt ca 5,5
miljoner till 2007, berättar ledaren för
lundagruppen, professor Göte Hansson.
Han var fram till årsskiftet dekan för
samhällsvetarna men har hela tiden
forskat och undervisat parallellt, på
halvtid.

Projektet har flera syften. Sida vill genom samarbetet skaffa ett bättre beslutsunderlag för biståndsarbetet, få
större kunskap om respektive land och
inte bara vara hänvisade till Världsbankens, Internationella valutafondens och
andra internationella organisationers
rapporter. Man vill också bygga upp en
akademisk svensk expertkompetens på

området och främja ämnet utvecklingsekonomi vid de svenska universiteten.
De länder som studeras av lundaforskare är Moçambique, Västafrika
med Cap Verde, Burkina Faso samt
Etiopien. Projektet finansierar en kvarts
forskartjänst per land.
Som ett resultat av projektet har intresset för utvecklingsekonomi ökat vid
institutionen och många studenter har
skrivit sina examensarbeten om problem i världens fattiga länder. Ett antal
studenter har efter examen också blivit
handläggare på Sida.
Göte Hansson har sedan starten följt
utvecklingen på Afrikas Horn, numera
enbart Etiopien men tidigare även
Eritrea. Som fri och oberoende forskare
har han knutit kontakter i inflytelserika
kretsar.
– Det har utvecklats till en fri och öppen diskussion, och jag har också kun-

nat fungera som mer informell kontakt
med svenska myndigheter, berättar Göte
Hansson.
Han menar att ett modernt regelverk
är viktigt för att ett u-land ska kunna
utvecklas ekonomiskt och samtidigt demokratiskt, och undvika framväxten av
organiserad brottslighet. Under sina vistelser i Etiopien har han bland annat
argumenterat för att Etiopien ska skaffa
sig en modern konkurrenslagstiftning,
något som nu håller på att genomföras.
För lärargärningen hemma i Lund
har u-landsforskningen spelat en viktig
roll:
– Den befruktar undervisningen. Jag
har ju alltid kunnat ta exempel från
verkligheten. Det ger liv åt kurserna,
säger Göte Hansson, som var i Etiopien
strax före jul och återvänder dit igen i
februari.
B R I T TA

C O L L B E R G
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Hundratalet trotjänare belönade
I år belönades 118 anställda vid Lunds universitet för nit och redlighet i rikets tjänst. LUM valde ut sex av
trotjänarna och frågade vad de tyckte var bäst och sämst med Lunds universitet som arbetsplats. Namnen på årets samtliga trotjänare finns på http://www.lu.se/info/lum/Lum.html

Anita Håkansson,
byråassistent
vid Romanska
institutionen.

Den främsta anledningen till att
du har stannat kvar på universitetet i 30 år?
– Jag har trivts för det mesta.
Vad är det bästa med Lunds universitet som arbetsplats?
– Det är ständigt liv och rörelse
i universitetsmiljön. Man träffar nya
människor hela tiden.
Vad är sämst med Lunds universitet som arbetsplats?
– Jag tycker att personalpolitiken är dålig. Prefekterna har ingen
psykologisk utbildning för att ta
hand om sin personal.

.

Jitka Lindén,
universitetslektor och
prefekt på
Institutionen
för psykologi.

Den främsta anledningen till att
du har stannat kvar på universitetet i 30 år?
– Jag trivs här och har aldrig på
allvar övervägt att byta arbetsplats.
Vad är det bästa med Lunds universitet som arbetsplats?
– Traditionen som ger ett historiskt och kulturellt sammanhang.
Det är bra att det är ett stort och
komplett universitet. Eftersom jag
kommer från Centraleuropa är närheten till kontinenten viktig för
mig.
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Jerker
Blomkvist,
professor i grekiska.

Den främsta anledningen till
att du har stannat kvar på universitetet i 20 år?
– Jag har även arbetat vid universiteten i Uppsala och i Köpenhamn och det har jag haft stor
nytta av. Men jag trivs bäst i Lund
på grund av stämningen vid fakulteten och i staden.
Vad är det bästa med Lunds universitet som arbetsplats?
– Vår fakultet är en lagom stor
inrättning vilket gör att man känner
en stor del av kollegerna. Som dekanus lärde jag känna många
doktorander och grundstudenter.
Vad är sämst med Lunds universitet som arbetsplats?
– Det är långt till makthavarna
och det märks i medelsfördelningen.
T E X T
U L R I K A

&

F O T O

O R E D S S O N

Vad är sämst med Lunds universitet som arbetsplats?
– Samma saker som ovan fast
sett ur en annan synvinkel. Traditionerna gör att universitetet är trögt
när det gäller förändringar. Det är
svårt att samordna ett stort universitet med så många studenter. Vi
känner inte varandra vid de olika
fakulteterna och universitetet är
dåligt på att ta tillvara synergieffekter. Avståndet till Stockholm
och anslagsgivarna är också negativt.

Klas-Göran
Klang, ingenjör på
UB.

Den främsta anledningen till att
du stannat kvar på universitetet
i 30 år?
– Trivsel, bra arbetskamrater och
intressant arbete.
Vad är det bästa med LU som arbetsplats?
– Om man tycker om böcker
och datorer är ett universitetsbibliotek en intressant arbetsplats. Vi lever nu i informationssamhället och
här har IT-utvecklingen verkligen
haft en betydande roll.
Det sämsta med LU som arbetsplats?
– Att man envisas med att
bygga nya hus på alla ”lediga”
platser trots att behovet av fler parkeringsplatser är stort. Universitetet
som arbetsplats blir allt mera otillgängligt. Vi är många anställda
med bostad utanför de allmänna
kommunikationernas räckvidd och
därför måste använda egen bil.

Staffan
Lindgren,
professor,
Sociologiska institutionen.
Den främsta anledningen till att
du har stannat kvar på universitetet i 30 år?
–Tiden går snabbt. Det har varit en bra bas för att få arbeta med

Gerd Bucht,
universitetsadjunkt och
studierektor
vid Företagsekonomiska institutionen

Den främsta anledningen till att
du stannat kvar på universitetet
i 30 år?
– Jag uppskattar att arbeta på
en stor institution där det händer
mycket. Det är också roligt att alltid ha ungdomar runt omkring sig.
Vad är det bästa med Lunds universitet som arbetsplats?
– Det är svårt at säga något generellt om Lunds universitet. Det
beror helt på var man arbetar.
Vad är sämst med Lunds universitet som arbetsplats?
– Det finns en tröghet som i och
för sig är positiv ur en rättssäkerhetsaspekt. Maktstrukturer och
prestigetänkande kan utgöra
låsningar, men det är i och för sig
inte något specifikt för LU. Här
finns åtminstone klarare regler för
tjänstetillsättningar än vid många
andra arbetsplatser.
det jag vill. Fast det var tufft de första nio åren då jag var vikarie. När
barnen blir större blir det mindre
attraktivt att flytta.
Vad är det bästa med Lunds universitet som arbetsplats?
– Det är ett tryggt universitet.
Det är stort, det är gammalt och
det har tradition. Dessutom är det
brett och ger arbete åt många
människor.
Vad är sämst med Lunds universitet som arbetsplats?
– Vi fastnar lätt i vissa banor och
har svårt för att förnya oss.

Doktorand i medicinsk strålningsfysik, ssk röntgenfysik. Ref nr 428,
ans 22 febr. Info 040-331374.
Utbildningsbidrag i kemi, inriktning
mot analytisk kemi. Ref nr 79, ans
23 febr. Info 046-2224820.
Universitetsadjunkt i fastighetsvetenskap, särskilt fastighetsekonomi. Ref nr 165, ans 23 febr.
Info 046-2229855.
Doktorandanställning i allmän
språkvetenskap med inriktning på
ECHO-projektet. Ref nr 363, ans 23
febr. Info 046-2220389.
Utbildningsbidrag för dok-torander:
ett (1) i engelska litteraturvetenskaplig inriktning. Ref nr 364, ans
23 febr. Info 046-2227558, 2229624.
Ett (1) i latin. Ref nr 365, ans 23
febr. Info 046-2228376. Ett (1) i litteraturvetenskap. Ref nr 366, ans
23 febr. Info 046-2228475. Ett (1)
i spanska med språkvetenskaplig inriktning. Ref nr 365, ans 23
febr. Info 046-2220317. Ett (1) i tyska.
Ref nr 368. Info 046-2229162.

Doktorand i programvarusystem
med inriktning mot säkerhetskritiska automationssystem med
placering vid Institutionen för
telekommunikationssystem. Ref
nr 115, ans 24 febr. Info 046-2229325.
Forskarassistent i teoretisk filosofi.
Ref nr 510, ans 25 febr. Info 0462227594.
Forskarassistent i slaviska språk,
särskilt ryska, med språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig
inriktning. Ref nr 511, ans 25 febr.
Info 046-2228821.
Högskolesekreterare. Ref nr 795,
ans 26 febr. Info 046-171179.

20 feb:
R a c h e l M u h e i m i z o o e k o l o g i:
”Magnetic Orientation in Migratory
Birds”. Kl 09.30 i Blå Hallen, Ekologihuset, Lund. Per-Eric Betzholtz i
zoologi: ”Ecology and conservation
of the moth Dysauxes ancilla”. Kl 13.00
Institutionen för cell och organismbiologi, Helgonav 3, Lund. Peter Olivius
i matematisk fysik: ”Extending the
Nuclear Cranking Model to tilted axis

rotation and alternative field potentials”.
Kl 13.15 i sal F, Fysiska institutionen,
Sölvegatan 14 A, LTH, Lund. Aylin
Ahadi i mekanik: ”Modelling of
Granular Materials”. Kl 10.15 i sal M:B,
M-huset, LTH, Lund. Rongguang Jia
i värmeöverföring: ”Turbulence
Modelling and Parallel Solver
Development Relevant for Investigation
of Gas Turbine Colling Processes”. Kl
13.15 i hörsal M:A, M-huset, LTH, Lund.
26 febr:
Erika Jörensen i sociologi: ”Hållbar utveckling, samhällsstruktur och
kommunal identitet. En jämförelse
mellan Västervik och Varberg”. Kl 10.15
i Carolinasalen, Kungshuset, Lundagård.
Marie Pettersson i mikrobiologisk
ekologi: ”Factors Affecting Rates of
Change in Soil Bacterial Communities”.
Kl 10.00 i Blå Hallen, Ekologihuset,
Lund. Agneta Hedblom i socialt arbete: ”Aktiveringspolitikens Janusansikte. En studie av differentiering,
inklusion och marginalisering”. Kl 10.15
i Edebalksalen, Socialhögskolan, Lund.
27 febr:
Parisa Abedinpour i biokemi: ”Isolation of caveolae using affinity twophase partitioning”. Kl 10.30 i hörsal B, KC, Lund. Ulf Persson i trafik och väg: ”Valuing Reductions in
the Risk of Traffic Accidents Based on
Empirical Studies in Sweden”. Kl 13.15

i hörsal V:B, V-huset, Lund. Lina Pettersson i neurovetenskap: ”PACAP
and orphanin FQ/nociceptin – Distribution, importance and regulation
in sensory neurons and spinal cord”.
Kl 09.15 i Segerfalksalen, Wallenberg
Neurocentrum, Lund. Anders Hansson
i molekylär medicin: ”Transcriptional
Regulation and Effects on Differentiation
by LMO Proteins and the Basic HelixLoop-Helix Factors TAL1 and HEN1”.
Kl 09.15 i föreläsningssalen, Avd för
patologi, MAS, Malmö Aikaterini
Barbouti i klinisk genetik:
”Characterization of Genetic Abnormalities at Disease Progression of
Chronic Myeloid Leukemia”. Kl 13.00
Föreläsningssal F3, Universitetssjukhuset
i Lund.
28 febr:
Tomas Olsson i experimentell
hjärnforskning: ”Development and
Characterization of a Global Brain
Ischemia Model in the Mouse – A
Genetic and Pharmacological Approach”. Kl 09.00 i Segerfalksalen,
Wallenberg Neurocentrum, Lund.
Fernando Sampaio Amaro i konstvetenskap: ”Mexican Mural
Movement: Myths and Mythmakers”..
Kl 10.00 i hörsal 314, Institutionen

Annons
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för konst- och musikvetenskap, Biskopsgatan 5, Lund. Peter Ullgren i historia:
”Lantadel. Adliga godsägare i Östergötland och Skåne vid 1600-talets
slut”. Kl 10.15 i sal 3, Historiska
institutionen, Magle Stora Kyrkogata
12 A, Lund. Richard Davidsson i
analytisk kemi: ”Microfluidic biosensing systems based on enzymes,
antibodies and cells”. Kl 10.15 i hörsal
B, KC, Sölvegatan 39, Lund. Martin
P. Andersson i kemisk fysik: ”Surface
Vibrational and Electron Spectroscopy
Experiments and First-Principle
Calculations”. Kl 13.15 i på Kemicentrum, sal A, Lund.

binding to gastric mucins and host
glycosylation changes after inoculation”.
Torun Elsrud i sociologi: ”Taking Time
and Making Journeys. Narratives on
Self and the Other among Backpackers”.
Richard Ottvall i zooekologi: ”Population ecology and management
o f w a d e r s b re e d i n g o n c o a s t a l
meadows”.

4 mars:
Loay Wady i medicinsk mikrobiologi:
”Microorganisms in Indoor
Environments. A Search for HealthRelated Measurements”. Kl 13.00 Rune
Grubb salen, Sölvegatan 23, Lund.

20-21 april: 9:e Forskningskonferensen.
”Funktionshinder, vardagsliv, habiliering”. Inbjudan till dig som vill presentera ett forsknings- eller utvecklingsprojekt. Plats: Örebro. För mer
information Lars-Olov Lundqvist (larsolov.lundqvist@orebroll.se) tel 0196025819.

6 mars: Lina Carls i historia: ”Våp
eller nucka? Kvinnors högre studier
och genusdiskursen 1930-1970”. Kl
10.15 i sal 3, Historiska institutionen,
Lund.
Följande disputationer har ägt rum:
Göran Bergsten i medicinsk mikrobiologi: ”Escherichia coli, Fimbriae,
Bacterial Persistence and Host Response
Induction in the Human Urinary Tract”.
S a r a L i n d é n i c e l l - o c h m o l ekylärbiologi: ”Helicobacter pylori

23-24 april: Årsmöte ”Studiedagar
i kemi”. Plats: Karlstad. För mer information, se www.chemsoc.se/sidor/
KK/studiedag/studiedag.htm
26-28 april: NCSC 2004 (Second Nordic
Conference on Scholarly
Communication). ”Towards a New
Publishing Environment”. Plats: Lund.
För mer information, se www.lub.lu.se/
ncsc2004

Professorsinstallation
Universitetsaulan 12 mars kl 16.00
Chrys C. Caragounis
nya testamentets exegetik

Stacey Ristinmaa-Sörensen
synkrontronljusfysik

Sten Andréasson
klinisk oftalmologi

Knut Deppert
aerosolvetenskap

Lars Edvinsson
medicin, ssk kärlforskning

Charles Edquist
innovation

Susanne Iwarsson
arbetsterapi

Claus Führer
beräkningsmatematik

Gunnar Juliusson
klinisk hematologi

Jörgen Larsson
atomfysik

Agneta Öjehagen
psykosocial forskning

Annika Mårtensson
konstruktionsteknik

Lena Ekberg
nordiska språk

Hongqi Xu
fasta tillståndets fysik med inr
mot teori inom nanoelektronik
och nanovetenskap

Arne Jönsson
latin
Olle Anderbrant
kemisk ekologi med inr mot
kemisk kommunikation
Anders Irbäck
teoretisk fysik

Annons
Annons

Annons
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Per Ödling
telekommunikation
Helge Albin
jazzimprovisation med inr mot
träblås/ensemble

24/2 Mänsklighetens största utmaning – Är en hållbar utveckling
möjlig? After the Green Revolution
– India facing major challenges in
agriculture and water resources. Claes
Book, Svalor na Lund. Arr Miljövetenskapligt centrum, Hållbart universitet, Greenpeace volontärgrupp i
Lund. Kl 19.00-21.00 Geocentrum 1,
Sölvegatan 10, 1:a vån, Lund.
24/2 Filosoficirkeln. ”Moralen –
betvingare eller befriare av den mänskliga
naturen”, Lena Halldenius. Kl 19.30
i Lunds universitets aula.
25/2 Lunchseminarium. ”Kan man
på ett bra sätt förena kontinuerlig
bedömning”. Kl 12.15-13.00 UCLUs
seminarierum, Tornavägen 9 B, 2 vån,
Lund.
2/3 Filosoficirkeln. ”Det mänskliga
hos djuren och det djuriska hos människan”, Sverre Sjölander. Kl 19.30 i
Lunds universitets aula.
3/3 IVA Syd inbjuder till möte. Tema:
”Kommer IP-telefoni att revolutionera
telefonen?”. Kl 17.00-20.00 på Ideon,
Betahuset, Lund. Info 08-7912993.
8-12/3 Naturvetenskap & teknikdagar för gymnasieelever. Gymnasieelever och lärare hälsas välkomna till
studiedagar på Lunds universitet.
Programmet under dagarna omfattar
en mångfald av populära föreläsningar
och demonstrationer. Information 0462 2 2 9 3 1 0 . I n f o : w w w. l t h . s e /
www.naturvetenskap.lu.se/ samt
www.naturvetenskap.lu.se/aktuellt/
natdag04/

8/3 Seminarium. ”Genus, makt och
medier”. Arr Centrum för genusvetenskap och Avd för medie- och
kommunikationsvetenskap vid Lunds
universitet. Kl 10.00-15.30 hörsalen
i Palaestra.
8/3 Möte. Universitetshistoriska sällskapet. Lennart Nilsson reflekterar över
sina sex år som ordförande i styrelsen
för Lunds universitet 1998-2003. L Nilsson
intervjuas av Håkan Westling, rektor
och ordförande i samma styrelse 19831992. Kl 19.00 i Palaestra, Lund.
9/3 Mänsklighetens största utmaning
– Är en hållbar utveckling möjlig?
Oljebolagens utmaning – Framtidens
miljövänliga drivmedel. Arr Miljövetenskapligt centrum, Hållbart universitet, Greenpeace volontärgrupp i
Lund. Kl 19.00-21.00 Geocentrum 1,
Sölvegatan 10, 1:vån, Lund.
9/3 Filosoficirkeln. ”Naturvetenskaplig
människosyn och viljans frihet”, Germund
Hesslow. Kl 19.30 i Universitetshusets
aula.
10/3 Lunchseminarium. ”Berättandets
renässans i upplevelsebaserat lärande”.
Kl 12.15-13.00 i UCLUs seminarierum,
Tornavägen 9 B, 2 vån.
12/3 Seminarium. ”Bleka medier i
mångfärgat samhälle”. Ett seminarium
om journalistik, etnicitet och demokrati. Studenter, lärare, forskare samt
alla övriga som är intresserade av ämnet
medier, mångfald, integration och
demokrati hälsas välkomna. Kl 10.0016.00 i Palaestra, Lund. Info
Gunilla.Jarlbro@soc.lu.se

12/3 Föreläsningsserie ”För en bättre
arbetsmiljö på Lunds universitet”. Serien
riktar sig till universitetets anställda.
Kl 12.00-15.00 LTH:s aula Kårhuset,
Göran Bexell, Bodil Jönsson och Håkan Hydén. För information och anmälan Lilian Dahl 046-2228810 eller
lilian.dahl@kanslis.lu.se.
16/3 Filosoficirkeln. ”Antaganden
om den mänskliga naturen hos politiska ideologier”, Göran Dahl. Kl 19.30
Lunds universitets aula.
19/3 Idéseminarium. ”Användarcentrerade lärmiljöer – att vända ut
och in på lärandet”. Kl 13.15-16.00
i UCLUs utbildningslokal, Tornavägen
11, Lund.

Föreningsstämma. Pensionsföreningen mellan yngre lärare och
tjänstemän vid Lunds universitet kallas
till ord. föreningsstämma onsdagen
den 24 mars kl 17.00 på Historiska
institutionen, Magle St. Kyrkog. 12
A, rum 206.
Öresundsuniversitetet utlyser
400.000 SEK till nya pilotprojekt.
Pilotprojektmedlen är till för att främja
utbildningssatsningar som kan förverkliga och utveckla Öresundsuniversitetets visioner om regional
integration och mobilitet, innovation,
användandet av komplementära kunskaper, synergi och optimering av
knappa resurser och synliggörande
av den kunskapspotential som finns
i Öresundsregionen. För mer information Sara Stavås, Öresundsuniversitetet, Box 117, 221 00 Lund, 0462220939, sara.stavas@oresund.lu.se

26/2 Seminarium. Om stress och
stresshantering för medarbetare.
Seminariet vänder sig till dig som
medarbetare och som känner att du
vill lära dig mer om stress och stresshantering. Kl 09.00-12.00. För mer
information 046-2224786.
9/3 Seminarium om stress och stresshantering för arbetsledare. Seminariet vänder sig till dig som chef och
arbetsledare och som känner att du
vill lära dig mer om stress och stresshantering. Kl 09.00-12.00. Arr Personalenheten vid LU. För mer information
046-2224786.
10-12/3 Kurs i arbetsledning. Utbildningen vänder sig till personer med
arbetsledande uppgifter t.ex dekaner, prefekter, forskare, chefer inom
förvaltningen, enhets- eller avd.chefer
vid UB och LDC. Plats: Ringsjö Värdshus.
För mer information 046-2227151.
16/3 Personalutbildning. ”Konflikthantering och svåra samtal”. Utbildningen vänder sig till personer i
arbetsledande ställning – prefekter,
dekaner, projektledare, kansli- och
enhetschefer m.fl. För mer information
046-2224786.

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

Annons
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Hedersdoktorer

LU ska leva som det lär

En kvinna och två män i medicin
O x f o rd p s y k o l o g e n D o ro t h y
Bishop, diabetesforskaren professor Claes Wollheim från Génève
och lundaprofessorn i medicinsk
radiofysik Bertil Persson har utsetts till Medicinska fakultetens
hedersdoktorer för året. Promoveringen sker den 28 maj.
Professor Dorothy Bishop leder
ett centrum för forskning om barn
med neuropsykiatriska störningar
vid Oxford University. Hennes arbete har haft stor betydelse för den
kliniska barnspråksforskning som
bedrivs vid Institutionen för logopedi, foniatri och audiologi i Lund,
som hon haft ett mångårigt samarbete med.
Claes Wollheim kommer från
Lund, där han tog studentexamen
1962 och läkarexamen 1970. Trots
ett svårt synhandikapp har han

publicerat många arbeten om de
störningar i betacellens funktion
som ligger till grund för uppkomsten av diabetes. Wollheim leder
också Institut de Biochimie Clinique
i Génève, en viktig institution inom
den internationella diabetesforskningen.
Bertil Persson är professor i
medicinsk radiofysik samt stf chef
för Rausinglaboratoriet vid Biomedicinskt centrum i Lund. Persson
var först i Skandinavien med att
utveckla magnetkameratekniken,
MR. Han har forskat bland annat
om s.k. hypertermibehandling av
vissa tumörsjukdomar, om mobiltelefonins effekter på nervcellerna
i hjärnan samt om elektroporation,
ett sätt att med en kort elektrisk
puls öppna tumörcellers membran
så att cellgifter kan tränga in.

En svensk, en dansk och en holländare
En svensk meteorolog, en dansk
kemist och en holländsk astronom
hur utsetts till hedersdoktorer vid
Naturvetenskapliga fakulteten. De
har på ett värdefullt sätt bidragit till
olika forskningsinriktningar vid universitetet, nämligen inom flyttfågelforskning, proteinkristallografi
och teleskopkonstruktion.
Meteorologen Bertil Larsson
tjänstgjorde vid Krigsflygskolan i
Ljungbyhed fram till nedläggningen av F5. I nästan trettio år har
han varit en nyckelperson i den
forskning om hur fåglar flyttar och
orienterar sig som bedrivs vid universitetets ekologiska institution.
Tack vare honom har det varit möjligt att studera hur fåglar förflyttar
sig med hjälp av radar. Resultaten
av dessa studier omsatte Larsson till
ett ”fågelvarningssystem” som användes av Flygvapnet i tjugo år och
ledde till drastiskt minskad kollisionsrisk mellan flygplan och fåglar.
Professor Sine Larsen är strukturell kemist med bakgrund i
röntgenkristallografi och fysikalisk
kemi. 1997 utnämndes hon till pro-
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fessor i strukturell kemi vid Köpenhamns universitet. Sedan juni 2003
är Sine Larsen forskningsdirektör
vid det europeiska synkrotronforskningsinstitutet ESFR i Grenoble. Hennes kanske största bidrag till
en svensk-dansk samverkan är att
få fram utrustning för makromolekylär kristallografi vid MAXlab, det nationella synktrotronljuslaboratoriet i Lund.
Astronomen Jacques Becker
föddes 1934 i Nederländerna och
är f.n. astrofysiker, knuten till University of Chicago. Han uppmärksammas för sina insatser när det
gäller att förstå solens och andra
stjärnors fysik. Becker har också
blivit känd för all avancerad instrumentering som han utvecklat för
olika astronomiska observationer.
När teleskopgruppen vid Institutionen för astronomi i Lund i början
på 1990-talet började arbeta med
projekteringen av en ny generation
teleskop med mycket stora huvudspeglar var Becker en regelbundet
återkommande rådgivare och idéspruta.

Affischmakare Måns Svensson (doktorand i rättssociologi), Kerstin Gustafsson
och Per Wickenberg. FOTO: ULRIKA OREDSSON

I vår bjuds universitetets anställda på hälsoluncher,
stresstester och seminarier
om hälsa och arbetsmiljö.
– Om vi ska sälja det goda
ledarskapet till andra måste
vi själva föregå med gott exempel, säger Per Wickenberg,
föreståndare på Arbetsmiljöhögskolan.
Arbetsmiljöhögskolan, Byggnadsenheten, Företagshälsovården,
och Personalenheten har beslutat
att gå samman och göra en gemensam satsning på arbetsmiljön
och hälsa vid universitetet.
Satsningen kör igång med tre
seminarier på fredagseftermiddagar under våren. Först ut, fredagen den 12 mars, är rektor Göran
Bexell och professorerna Bodil
Jönsson och Håkan Hydén som
föreläser under rubriken ”Lever vi
som vi lär? Etiken i praktiken”.
– Vi riktar oss framför allt till
prefekter, avdelningsföreståndare
och arbetsmiljö- och skyddsombud,
men även till annan universitets-

personal, säger universitetets miljöchef Kerstin Gustafsson. Tanken
är att inspirera till en bättre arbetsmiljö och samtidigt erbjuda avkoppling.
Seminariefredagarna inleds
med en gratis hälsolunch och musikunderhållning. Företagshälsan
ska finnas på plats för den som vill
genomgå en stresstest. Därefter
följer en föreläsning.
Fredagen den 16 april kommer
universitetslektorn i psykologi Jitka
Lindén, prorektor Ann-Numhauser-Henning och historielektorn Lars Edgren att föreläsa
om doktorandernas arbetsmiljö.
Fredagen den 14 maj är temat
Belastningssjukdomar och (o)hälsa
– Priset för (o)hälsan.
Professorn i hälsoekonomi CarlHampus Lyttkens, professorn i yrkesmedicin Staffan Skerfving och
universitetslektorn i sjukgymnastik
Eva Holmström föreläser.
I höst fortsätter satsningarna
med kompetenshöjande kurser och
ledarskaputbildningar med fokus
på arbetsmiljö och hälsa.

Studieverkstad med språkservice
De akademiska studierna och det
akademiska skrivandet ställer krav
som ibland kan vara svåra att uppfylla för studenten. Studieverkstaden med språkservice är en resurs vid Lunds universitet dit studenten kan vända sig med frågor
kring det akademiska skrivandet,

studieteknik och muntliga framträdanden.
Verkstaden är öppen vardagar
11.00 – 13.00 i Gamla Kirurgen,
rum 144. Övriga tider kan man kontakta Studieverkstaden på telefon
046-2243 92 eller via e-post med
adressen studieverkstad@stu.lu.se

Forskningen
som ledde till
MAX-lab fyller 50

HÄNT

– Den märkliga historien om
svenska elektronacceleratorer började 1944 i Hannes Alfvéns professorsrum i teoretisk elektronik på KTH. Här
läste han ett några år gammalt häfte av Physical Review, försenat på grund av
oregelbunden postgång under kriget. I häftet fanns en artikel om en induktionsaccelerator för elektroner och lyckade experiment med denna.

FLER STYRELSEUPPDRAG.Boel
Flodgren, tidigare LU-rektor, tar
nu plats i ännu en
universitetetsstyrelse. Från 1 januari nästa år blir
hon en av sex externa representanter i den nya styrelsen för Köpenhamns universitet.
Boel Flodgren sitter redan i styrelsen för Oslo universitet.

Så beskriver professor em Bengt
Forkman upprinnelsen till forskningen vid MAX-lab, som kan sägas 50-årsjubilera i februari i år.
Hannes Alfvén startade liknande experiment tillsammans
med sin assistent Olle Wernholm,
och kunde snart reproducera den
amerikanska maskinen och accelerera elektroner till 2 MeV (millioner
elektronvolt) i en glasring med diametern 13 cm.

PARET ANDERSÉN, Kerstin och
Bertil, som ansvarar för Gerdahallens verksamhet, har utsetts till årets
lundensare av Grandiosa sällskapet.
Anledningen är deras många år i
folkhälsans tjänst.

Till Fysikum
Bengt Forkman berättar vidare hur
framgången sporrade Olle Wernholm att i rask takt bygga först en
5 MeV accelerator och sedan en 35
MeV accelerator.
– Snart började acceleratorerna
att hopa sig på laboratoriet. Detta
ledde till att den största av dem hamnade i Lund på Fysikum till glädje för
radiofysiker och kärnfysiker.
Under 1953 byggdes 35 MeVs
acceleratorn upp och stod driftsklar
i januari 1954. Den 20 februari anställdes ingenjör Lars Hansson som
ingenjör och forskningen med
elektronacceleratorer i Lund kunde
börja.
Därefter startade ett mellanspel
med lundaacceleratorn LUSY som
inte gick så bra.
– Men ur askan efter LUSY
växte MAX-projektet upp. Till en
början enbart för kärnfysik men i
slutet på 70-talet med prioritet för
synkrotronljusforskning, säger
Bengt Forkman.

FILOSOFIPROFESSORN
Wlodek Rabinowiz har valts
in i Kungliga Vetenskapsakademien som ny ledamot av tionde
klassen (humanistiska och övriga vetenskaper).
Han är född 1947, i Polen, och kom
till Sverige i slutet av 1960-talet.
Han disputerade i Uppsala och blev
professor i Lund 1995. Det är främst
inom områdena moralfilosofi, besluts-, spel- och kunskapsteori som
han verkat. Vid sidan av forskningen
har Rabinowics varit redaktör för
svenska och internationella tidskrifter samt varit gästprofessor i Tyskland och Australien.
Lärostolen i praktisk filosofi har
anor – den har funnits med sedan
universitetet grundades 1666 och
den andre innehavaren var Samuel
Pufendorff som kallades hit 1668.

PRESSTIPENDIUM. Patrik
Lundell, forskare
i i d é - o c h l ä rdomshistoria vid
LU, har tilldelats
Sven Gerentz
presshistoriska stipendium för nyutexaminerade forskare. Stipendiet är
generöst och finansierar forskning
under sex år. Patrik Lundell ska studera hur pressens historia har skrivits under 200 år. I samband med
detta lämnar han Lund och knyter
sin forskning till Tema Kommunikation vid Linköpings universitet.

BENGT K JOHANSSON, tidigare
civilminister och statssekreterare,
blir ny ordförande för Centrum för
Europaforskning. Han efterträder
Allan Larsson som sedan årsskiftet är ordförande för Lunds universitets styrelse.

Samhällsvetenskapligt mingel
Det var trångt om saligheten
i Pelarsalen och stämningen
god när den halverade samhällsvetenskapliga fakulteten
invigde sin nya tillvaro utan
Ekonomihögskolan som blivit
egen fakultet.
Personal av alla kategorier och från
samtliga sju samhällsvetenskapliga
institutioner hade mött upp.
Nye dekanen Sune Sunesson
och prodekanen Paula Uddman
tog tillfället i akt och markerade
den nya eran, och presenterade
samtidigt en förändrad fakultetsorganisation.
– Med en mindre fakultet blir
det närmare mellan institutionerna.
Vår detaljkunskap ökar och vi kan
förhoppningsvis ge bättre service,
menade nya kanslichefen Torun
Forslid.
Tre nya kommittéer har skapats:
grundutbildningsrådet med Paula
Uddman som ordförande och en
representant från varje institution.
– Uppgiften blir att driva grundutbildningsfrågorna, främja den
pedagogiska utvecklingen, initiera

större seminarier etc, sa Sune
Sunesson.
Själv leder han det nya forskarutbildningsrådet som ska hantera
doktorandernas intressen, handledningsfrågor och främja samarbete, t.ex. genom fakultetsövergripande kurser.
En ny forskningskommitté startas för bevakning av forskningspolitiska frågor, för att främja
forskningssamarbete och utveckla
forskningsstrategier samt få överblick av finansieringen.
Sune Sunesson var från början
emot att fakulteten delades, men
ser nu positivt på möjligheterna till
samarbete.
– En fas av tjat och missförstånd
är över, och nu går vi vidare, sa han.
Den uppfattningen verkade delas av många närvarande. Även om
man beklagar förlusten av ekonomerna, ser man också nya samarbetsmöjligheter hos en mindre
fakultet, med många närbesläktade ämnen.
B R I T TA

C O L L B E R G

T E X T

&

F O T O

1:e bibliotekarie Catta Torhell flankerad
av professorerna Rosmari Eliasson-Lappalainen och Staffan Lindberg.

Fakultetens nya utbildningssamordnare
och informatör Elisabeth Axell (t v)
samt nya kanslichefen Torun Forslid.

Sociologen Hans-Edvard Roos skålade
med dekanen Sune Sunesson (t h ).
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Replik till
Elisabeth Gerle
Jag läser med stigande förvåning
intervjun med Pastoralinstitutets
rektor Elisabeth Gerle i senaste
numret av LUM (nr 1: 2004). Vad är
det egentligen Gerle syftar till, vill
hon göra Centrum för teologi och
religionsvetenskap till ett konfessionellt prästseminarium för
Svenska kyrkan? I så fall ett rätt
grovt angrepp på den vetenskapliga friheten.
Förvisso studerar många blivande svenskkyrkliga präster vid
Teologen, men de är inte ensamma. Många av studenterna väljer i stället att bli gymnasielärare
eller forskare. Några av dem är
svenskkyrkliga, andra katoliker, ortodoxa, frikyrkliga eller ateister, ytterligare några är agnostiker eller
tillhör andra religioner. Samma
mångfald finner vi bland lärarna på
Centrum för teologi och religionsvetenskap. Det är naturligt eftersom utbildningen vid Lunds universitet inte är konfessionell.
Jag har svårt att känna igen mig
i Gerles beskrivning av utbildningen
vid Teologen eftersom jag själv,
under min utbildning, aldrig har
mött något kvinnoprästmotstånd
från någon av universitetslärarna
där. Detta trots att jag aldrig har
”duckat” eller undvikit något ämne
av rädsla för att stöta på någon,
som har en annan uppfattning än
jag i ämbetsfrågan.
Däremot kan jag instämma i att
det behövs någon form av konfessionell utbildning för blivande präster i Svenska kyrkan. Men är det
inte snarare Svenska kyrkans
pastoralinstitut som skall stå för
den?
A N N A
D O K T O R A N D
I

L I N D É N

O C H

S V E N S K A

P R Ä S T

K Y R K A N

LUM RÄTTAR (nr 11/03). Den
nya LU-styrelseledamoten, länsöverdirektör Lise-Lotte Reitner, är
verksam vid Länsstyrelsen i Skåne
Län och ingenting annat.
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Dalai Lama Solveigs favorit
– Det här arbetet har varit
fruktansvärt roligt, och jag
har lärt mig så mycket!
Det säger Solveig Ståhl,
som efter 22 år som forskningsjournalist på Informationsenheten nu går i pension.

HÄNT

Solveig Ståhl hade arbetat ett tiotal år
på Arbetets lundaredaktion när hon
kom till LU 1982. Då var forskningsjournalistik ett ganska nytt fenomen.
– Det var tacksamt att jobba
med. Medierna visade ett stort intresse. Idag har konkurrensen om
utrymmet i medierna hårdnat och
forskarkontakterna är mer efterfrågestyrda, säger hon.
Solveig Ståhl har främst skrivit
om medicin, men även om humaniora, teologi, samhällsvetenskap
och juridik. Hon har producerat
tusentals pressmeddelanden, samt
agerat kontaktförmedlare mellan
medier och forskare.
– Jag har velat medverka till att
forskare och journalister lättare
skulle hitta varandra och har arbetat
för att forskare ska kunna berätta
om sin forskning så att alla förstår.
Solveig Ståhl har även varit en
uppskattad medarbetare i LUM.
– LUM har varit en möjlighet att
ta ut svängarna i reportageform och
även kunna ifrågasätta. Man är
språkligt friare, säger hon.

Solveig Ståhl intervjuar Dalai Lama. FOTO: PER LINDSTRÖM.

Den intervjuperson som har
gjort allra störst intryck på Solveig
Ståhl är Dalai Lama.
– Han var hitbjuden av Raoul
Wallenberginstitutet, och jag fick
en kort intervju. Det var stort! Han
var så personlig och direkt och
hade kloka och spännande reflektioner om många olika ämnen.
Förra året belönades Solveig
Ståhl för sina insatser med Medicinska fakultetens silvermedalj. Och
1999 fick hon Salviuspriset på
75.000 kronor som delas ut till en
framstående vetenskapsjournalist.
– Det var en enorm överraskning och uppmuntran, säger hon.
Solveig Ståhl är känd för sin nyfikenhet på spännande forskning.
– Jag beundrar forskarnas oerhörda och aldrig sinande arbets-

STÖRRE ÄN NÅGONSIN
Aldrig har Lunds universitet varit
större! Av årsredovisningen framgår
att hela 41 000 studenter under förra
året läst någonting vid något tillfälle.
Och omslutningen är "all time high"
dvs. nära 5 miljarder. Å andra sidan
är underskottet extra stort.
Studenter kan räknas på många
sätt. Omräknat till helårsstudenter
fanns det förra året 27 150 vid LU.
Men individerna är som sagt fler.
SCB redovisar helårsuppgifter,
medan Högskoleverket bestämt sig
för antalet studenter under höstterminen. När budgetåret lades om till
kalenderår ökade vissa lärosäten
sitt studentantal med 50 procent,

glädje. Fast ibland kan man undra
vad det har blivit av alla de ”möjliga
metoder” som man skrivit skulle
komma i framtiden…
De senaste två åren har Solveig
Ståhl ryckt in som informationschef.
– Det var en ny erfarenhet. Det
var också kul, men jag trivs bäst
med journalistiskt arbete.
Det första Solveig Ståhl ska göra
när hon blir pensionär är att återerövra sitt språk.
– Det låter kanske konstigt, men
om man jobbar för länge med
byråkrattexter påverkas språket inte
alltid till det bättre. Jag ska också
läsa mer och skriva om sådant som
jag själv väljer. Och så ska jag umgås
med mina fem barnbarn.
P E T R A

F R A N C K E

Osså vi på sladden

utan att någon reell ökning skett.
Detta beroende på att en större andel av studentpopulationen "byts
ut" mellan vårterminen och höstterminen än mellan höst och vår.
Så registrering i Ladok kan vara en
kreativ verksamhet. Studenter som
t.ex. bara gjort en omtenta räknas
också. För att inte tala om det
ökande antalet nätstudenter, som
kan finnas var som helst på jordklotet. Och Lunds universitet finns ju
också i Malmö, Helsingborg m.fl. orter. Så kommuner och byggare bör
analysera statistiken innan den används för att öka bostadsbyggandet.
Malmö högskola presenterar sig

som landet största. Innan Malmö
kom till, så annonserade Kristianstad att man var Skånes största
högskola. LU får väl fortsättningsvis kalla sig Skånes minsta universitet, "small is beatiful", som bekant.
PS. LU är således störst, bäst och
vackrast. Det måste naturligtvis avspegla sig i denna tidning. Den kallades en gång för Rekordmagasinet
av en tidigare dekanus vid LTH, känd
för sina bitska kommentarer. OSSÅ
VI PÅ SLADDEN har efter förmåga
försökt balansera bilden. Nu är det
dags dra ur kontakten, 28 år sedan
spalten gjorde entré i LUM. Hej då!

INSIDORNA • INSIDORNA • INSIDORNA • INSIDORNA • INSIDORNA • INSIDORNA

Insändare
På
gång

Gränsöverskridaren

Kjell Åke Modéer i sitt tjänsterum på Juridicum. FOTO: BRITTA COLLBERG.

På 70-talet var det lagens bokstav som gällde
inom den svenska juridiken, men i dag finns en
öppenhet för flera normsystem och tolkningar.
– Vi behöver yrkesverksamma jurister som
reflekterat över vad rättvisa och rättigheter är.
Då är det bra att känna rättens rötter. Mycket
föll på plats när jag närmade mig teologin, säger Kjell Åke Modéer, professor i rättshistoria
och nyutnämnd hedersdoktor vid Teologiska
fakulteten.

Svårfångad
Länge var Kjell Åke Modéer känd inom universitetet för att vara nästan omöjlig att få tag på –
detta trots att han dök upp som gubben i lådan i
de mest skilda sammanhang. Numera lyfter han
luren oftare, även andra tider på dygnet än i ottan, och påträffas vanligtvis i tjänsterummet på
Juridicum. I alla fall om man letar ordentligt
bland boktravarna.
Mängden böcker avslöjar teoretikern. Men

F A K TA K J E L L
ÅKE MODÉER:
• Professor i rättshistoria från 1978.
• Dekan för Juridiska
fakulteten 1980–83.
• Prorektor vid Lunds
universitet 1983–89.
• Hedersdoktor vid
universitetet i
Greifswald 2000.
• Ordf i Akademiska
föreningen i Lund
1983–88.
• Ledamot i styrelserna
för bl.a. Sydsvenska
Dagbladet och Max
Planck Institutet för
europeisk rättshistoria
i Frankfurt, ordförande i Einar Hansens
forskningsfond.

▲

”Äntligen stod professorn i predikstolen.”
Selma Lagerlöf får förlåta, men det är frestande att travestera Gösta Berlings saga. För en månad sedan debuterade nämligen Kjell Åke Modéer
som predikant i Allhelgonakyrkan.
Men den kristna tron och samarbetet med teologerna är bara en infallsvinkel när man ska presentera denne urlundensare, född i Malmö 1939.
Man kunde lika gärna börjat berätta om läraren Modéer som turnerade med historiska rättegångsspel bland tingsrätter i södra Sverige under
1980-talet och lät sina studenter spela upp hundra
år gamla rättsfall. Det blev något av en uppenbarelse för juristerna i publiken; spelen visade att
synen på vissa brott förändrats en hel del över tiden, men att mycket också var sig likt…

Man kunde skrivit om när Modéer var prorektor vid Lunds universitet, och tillsammans med
kollegan Skotte Mårtensson hemförde en Macintoshdator med flyget från USA. Det var den första Macen på europeisk jord, och bidrog till universitetets Apple-avtal, till fördel för lundastudenterna. Man kunde ha skrivit om forskaren,
AF-ordföranden och inspectorn på Malmö nation. Eller om den Modéer som på en affisch iförd
endast pyjamas hämtas av polis – det var när han
agerade politisk fånge i en Amnesty-kampanj…
Fast det är kanske inte nödvändigt att välja.
Mångfalden av perspektiv ger bästa kunskapen,
också om lagar och rättsskipning – detta senare
har han själv argumenterat för i många skrifter
och föredrag.
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… domstolarnas roll:
– Jag är rädd för den politisering av domstolarna som man ser i
USA, men också i Europa. Obekväma politiska beslut läggs över
på domstolarna. Syftet är att ge besluten större legitimitet, men
risken är att både demokratin och domstolarnas trovärdighet
urholkas.

… juristutbildningen:
– Även om det ljusnar för mitt ämne, så sitter teorin trångt i
dagens juristutbildning. Vi är alltför praktiskt inriktade och odlar
en amerikaniserad advokatkultur. Går det för långt kan utbildningen lika gärna överlåtas på Domstolsverket och Sveriges
Advokatsamfund. Universitetets styrka är just teorin och möjligheten att ge perspektiv och systematisera rättsliga problem. Vår
uppgift är att hjälpa studenterna reflektera och själva förhålla sig
till sin kunskap.

… rättsstaten:
– Jag tror inte rättsstaten är hotad i Sverige. Däremot finns djupa
sprickor i välfärden som drabbar de svagaste. Till exempel har den
allmänna rättshjälpen krympt till ett eländigt litet russin. Det
värmer mitt hjärta att det finns juriststudenter som ändå genom
sin gratisrådgivning bidrar till att de hemlösa och de sämst ställda
kan få viss juridisk hjälp.

… tiden som prorektor:
– En intressant och viktig period av mitt liv. Men det var tufft att
återvända till forskningen. Det tog två år att få bort gravrosten.

Annons
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KJELL ÅKE MODÉER OM…

Modéer är också praktiker med lång erfarenhet
som advokat inom civil- och familjerätt.
– Jag sprang i tings-, läns- och hovrätterna i
över tio år innan jag kom hit och blev professor
1978, berättar han. Det är jag otroligt glad för.
Den erfarenheten har legat som en fondmålning
till allt jag senare företagit mig som forskare och
jag har ju ägnat mig mycket åt just juristernas
kunskapsstrukturer och domarnas och advokaternas yrkesroller.
Han håller kontakt med praktiken och sitter
ibland som domare i hovrätten. Senast dömde
han i Sundsvall i konflikten mellan samerna och
markägarna om renarnas vinterbeten.
Många tyckte att han var dum när han övergav det välbetalda advokatyrket. På 70-talet var
ämnet rättshistoria nedläggningshotat. Juristerna
intresserade sig mest för sin egen tid och den egna
nationella rätten. Det var sällan tal om att jämföra med andra länder eller att titta bakåt, berättar Kjell Åke Modéer. Men han ångrar sig inte och
konstaterar att hans ämne genomgått en fantastisk utveckling.
– I en globaliserad värld behöver vi veta mer om
rättens ideologiska och kulturella rötter i olika länder, t.ex. för att förstå varför likadana normer och
regler tolkas och tillämpas olika. Det gäller inte
minst inom den europeiska gemenskapen.

Internationell forskning
De senaste åren har han ägnat allt mer tid åt jämförande rättskulturforskning. Han har studerat
rättskulturer i länder över hela världen, men särskilt i USA, Tyskland och Sverige, och kommer
snart att redovisa resultaten i en bok.
– Den stora revolutionen i mitt liv som forskare
inträffade när jag var gästprofessor i USA i mitten
av 80-talet. Där kom jag i kontakt med den öppna,
gränsöverskridande juridiska forskningen, så olik
den vetenskap som bedrevs i Lund, berättar han.
Det nya var just förhållningssättet till de många

Vänstra bilden: Under 80talet turnerade Kjell Åke
Modéer med rättegångsspel bland tingsrätter i
södra Sverige där han lät
sina studenter spela upp
hundra år gamla rättsfall.
Högra bilden: Kjell Åke
Modéer var tidigt ute
med att använda
Macintosh-datorer, och
låg bakom avtalet som
gjorde att macarna fick
stor spridning inom LU.
FOTO: PER LINDSTRÖM.

perspektiven. De amerikanska rättshistorikerna
hämtade inspiration och teorier från både humaniora och samhällsvetenskaperna, och kunde på
så sätt frilägga de mjuka värden som rätten bygger på, ett slags ideologisk undertext. Samarbetet
har fortsatt och varje vår besöker Kjell Åke
Modéer kollegerna i Berkeley och Stanford.
– Dagens rättshistoriker försöker också se de
långa historiska linjerna, berättar han. Det är den
kulturella kontexten, det sammanhang rätten
verkar i, som bestämmer hur lagarna och normerna tillämpas.
Många länders rättssystem är hybrider av olika traditioner, det gäller t.ex. det vietnamesiska
som Kjell Åke Modéer studerat inom ramen för
Juridicums SIDA-projekt. I Vietnam har rättskulturen inslag av traditionell asiatisk sedvanerätt, kinesisk konfucianism, 1800-talets franska
rätt, efterkrigstidens sovjetiska rätt och dagens
västorienterade rättsstatstänkande.

Historien betydelsefull
– Vi inser i dag att historien och traditionen har
betydelse, liksom att juristernas arbete präglas av
deras subjektiva värderingar. Det innebär inte att
vi är värderelativister – det finns normsystem vi
måste förhålla oss till – men rättens innehåll kan
diskuteras. Det existerar nödvändigtvis inte bara
en enda objektiv sanning.
Med den här utvecklingen har det blivit naturligt för Kjell Åke Modéer att intressera sig för religionens förhållande till rättsystemet. Han samarbetar med flera forskare på CTR; Centrum för
teologi och religionsvetenskap, både inom teologi och islamologi.
– Alltsedan upplysningstiden har man i europeisk rätt skilt mellan offentligt och privat, mellan
religion och politik. Men i dagens mångkulturella
samhälle har religionen krupit ut på den offentliga arenan igen. När andra religioner blir synliga

måste vi i vår sekulariserade kultur på nytt förhålla
oss till religionen, menar Kjell Åke Modéer.
Inom postmodern forskning talar man om en
desekularisering av samhället. Svenskarna är inga
utpräglade kyrkobesökare, men den rättsliga och
politiska kulturen genomsyras av både en osynlig kristen och en civil religion, som kommer till
uttryck inte minst i rättspolitiken.
– Det var ju det hela folkhemmet handlade om.
Och det som Olof Palme talade om – solidaritet –
är ju en i grunden religiös tanke. Rätten har tagit
djupa intryck av religionen, i vårt fall kristendomen.

Försoning viktig
I en tid där traditioner och ideal inte förnekas,
förändras alltså också juristernas roller och uppgifter. Att förlika och försona blir väl så viktigt
som att döma och utmäta straff.
– Jag har i mötet mellan juridik och teologi
försökt utveckla rättsteologin, tanken om rättens
teologiska dimensioner – både vad gäller normstrukturer och kulturfenomen. Mycket har fallit
på plats och jag har fått en djupare förståelse för
rättssystemet genom arbetet med teologerna, t.ex.
genom mina diskussioner om rättfärdighetsbegreppet med forskaren Bo Johnsson, eller om rättegångsgudstjänsten med kollegan Anders Jarlert.
Kjell Åke Modéer fyller 65 år under 2004, men
han kommer att arbeta ytterligare två år. Under
sitt dryga kvartssekel som professor har han, ofta
med okonventionella metoder, försökt återupprätta sitt ämnes status. Ansträngningarna har rönt
framgång, trots att de ibland avfärdats som jippon.
– Är det något jag skulle vilja innan jag slutar,
så är det att ändra synen på ämnet från rättshistoria till jämförande rättskulturforskning. Då får
det historiska perspektivet större relevans också
för morgondagens verksamma jurister.
B R I T TA

”Vi inser i dag
att historien
och traditionen
har betydelse,
liksom att
juristernas
arbete präglas
av deras subjektiva värderingar.”
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Medierna tar lätt på
hälsoriskerna med

fetma
Tänk er sagan om Askungen, fast Askungen är
tjock och kämpar mot kilona istället för mot
styvsystrarna. Då vet ni hur fetma skildras i
dagspressen. Överviktiga kvinnor som lyckas
banta belönas med ett nytt liv, berättelsen är
en saga med lyckligt slut.
– Hälsoriskerna tappas bort. Varken forskare eller journalister tar sitt ansvar, säger kommunikationsforskaren Helena Sandberg.

Helena Sandberg menar att
hälsoriskerna med fetma har
förringas i medierna, där det
mest handlat om utseende.

▲

”Fat is a feminist issue” heter en av den moderna kvinnorörelsens klassiker. Medie- och kommunikationsvetaren Helena Sandbergs doktorsavhandling bekräftar tesen. Övervikt är fortfarande framförallt ett kvinnligt problem, åtminstone
i dagspressen, berättar hon när vi träffas i hennes
hem på Väster i Lund.
Helena Sandberg har gjort en kvantitativ innehållsanalys av närmare 2.000 artiklar om övervikt
från åren 1997–2001 ur Dagens Nyheter, Aftonbladet, Helsingborgs Dagblad och Västerbottenskuriren. Den mediebild av fetma som hon analyserar är alltså ett par år gammal. I dag finns tecken på att medierna börjar få upp ögonen för det
stora folkhälsoproblem som fetma är, även om
mycket är sig likt.
– Män har gått ner i vikt för hälsans skull. Det
kan handla om ”taxichauffören Lasse” som känt
sig andfådd och fått ont i ett knä. ”Mamman
Katarina” däremot har bantat för att hennes barn
inte ska behöva skämmas för henne eller efter en
kommentar från en manlig kollega, berättar Helena Sandberg.
Kvinnor har slagits mot övervikten för att behaga omgivningen. Helena citerar en artikel där
en kvinna återkommer kraftigt nedbantad efter en
tid utomlands och släkten möter på flygplatsen:
”Det var den lyckligaste dagen i både mitt och

min mammas liv”.
Dagspressens allmänna
nyhetsartiklar behandlar
överviktiga kroppar som
projekt. Nedbantade
män har inte tyckt skillnaden mot förr var så
stor, medan kvinnorna
upplevt väldiga förändringar. De har fått nya karriärer
och bättre självförtroende. Ibland har artiklarna slutat
med bröllopsklockor.
Feta kvinnor uttryckte
också skam och skuld,
medan män inte tycktes
skämmas alls.
Vi sitter i Helena Sandbergs stora ljusa kök. I
knät har hon dottern Lovisa,
fyra månader gammal och
med runda,
välmatade kinder. Om vi hade levat för drygt
hundra år sedan kunde hon fortsatt att vara rundkindad, och stolt över det, högt upp i åren. Så inte
i dag.
Helena Sandberg har själv aldrig varit överviktig, men som många kvinnor i hennes 60-70-talsgeneration har hon ändå under en period haft
problem med maten:
– Det var på gymnasiet. Jag levde på groddar,
knäckebröd och vatten och sprang varenda dag.
Men min mamma var vaken och kontaktade skolsyster som kallade in mig för ett samtal. Det var
tur för mig.
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kortfattat om hälsa men övergick snabbt till de
kosmetiska vinsterna med att banta.
Sådana artiklar kanske peppar läsaren, men
samtidigt stigmatiseras de överviktiga, framför
allt kvinnorna, menar Helena Sandberg.
Vissa tidningarna spred också föreställningen
att det är ganska lätt att gå ner i vikt. Det aldrig
sinande flödet av mirakelkurer bidrog. Ändå visar all erfarenhet att det är svårt att gå ner och att
hålla vikten på sikt.

Medierna berättar ofta
om hur kvinnor som
bantat upplever väldiga
förändringar. De får nya
karriärer och bättre
självförtroende. Ibland
slutar artiklarna med
bröllopsklockor.
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Helena Sandberg med
dottern Lovisa hemma i
köket på Väster.
FOTO: BRITTA COLLBERG.

Helena Sandbergs huvudintresse är strategisk
kommunikation och hälsofrågor. Hon undervisar
i det, och har också deltagit i flera forskningsprojekt som handlat om hur man gör för att nå fram
med hälsobudskap, t.ex. om hur man kan undvika hiv/aids.
Valet av avhandlingsämne bottnar i en oro
över att västvärldens överviktsproblem inte tas på
tillräckligt allvar, trots alla larmartiklar.
– Sjukdomar med koppling till fetma, som t.ex.
typ 2 diabetes och hjärt-kärl-sjukdomar, tar fler
liv än både yttre våld och hiv/aids. Ändå får övervikt förhållandevis mindre utrymme.

Två typer
Helena Sandberg har stött på framför
allt två typer av dagspressartiklar:
dels kortare faktaartiklar, dels
längre berättande reportage.
Faktaartiklar om fetmans
hälsorisker under åren 1997–
2001 hade ofta ett akademiskt perspektiv och grundade sig på statistik och siffror
som inte når fram till läsaren
på samma sätt. Övervikt
kopplades till problem med
reproduktion när det gäller
kvinnor och kvinnors ansvar
som förebilder för barnen
framhävdes. Motsvarande
gällde inte män, och att män
kan bli impotenta av fetma
talades det ytterst sällan om.
– De dominerande, stort
uppslagna fetmareportagen
var alltså framgångssagorna
om enskilda. De kunde inleda

Råa skämt
Mest fördömande mot fetma är före detta överviktiga. Det är också tillåtet i tidningarna att öppet äcklas över fetma. Trots att allt fler drar på sig
för många kilon, är det inte mindre tabu att vara
tjock. I krönikor och kåserier kan det skämtas rått
om överviktiga människor.
– Det är inte så oskyldigt som det kan verka.
Stilmedel som ironi och humor kan bli förtäckta
sanningar.
I några av de fyra tidningarnas ledare framställs överviktiga som en grupp som ligger samhället till last.
– Fetma associeras till glupskhet och allmän
konsumism – de överviktiga ”äter upp” vårdplatser etc.
Helena Sandberg är mycket kritisk mot hur
både medicinare, journalister, politiker och hälsovårdande myndigheter i pressen mötte fetmautvecklingen under de fem år hon studerat. Medicinarna uttryckte sig illa och motsägelsefullt,
menar hon. Att forskarna inte är eniga om vad
som faktiskt orsakar fetma bidrar. Vissa talar om
fetma som vår tids digerdöd, andra anser att det
är lika farligt att banta som att vara för tjock.
Men det handlar inte bara om konkurrerande
forskningsrön utan också om dålig kommunikation och hälsoupplysning från experter och medier, hävdar Helena Sandberg.
Megafoner
Läkarna och forskarna rör sig på en makronivå.
– I dagspressartiklarna la de sig – med några
undantag – inte vinn om att uttrycka sig begripligt eller lära sig hur medierna fungerar. Journalisterna i sin tur har inte reflekterat över vilken roll
de ska spela när det gäller folkhälsan. De fungerar gärna som megafoner för experterna, istället
för att bearbeta och översätta forskningsrönen så
de blir begripliga.
– Även om marknadens logik driver fram en
viss typ av berättelser kvarstår ändå kravet att

Fetma är ett känsligt samtalsämne eftersom det ofta kopplas
till utseende. Men den som är överviktig behöver verkligen
inte vara ful, menar Helena Sandberg.

Annons

journalistiken ska ha ett visst mått av sanning och
relevans!
Fetma är ett stort folkhälsoproblem och riskerna måste förmedlas betydligt bättre än idag, är
Helena Sandbergs sammanfattande slutsats.
– Det kräver också att vi vågar prata om fetma, vilket är svårt eftersom det kopplas så mycket
till utseende. Det verkar ofta förutsättas att den
som är överviktig också är ful, vilket verkligen
inte stämmer.
– Följden blir att det är lättare att prata om
könssjukdomar och svart städhjälp t.ex. med
kollegerna på jobbet. Övervikt är tabu, men man
kan ju faktiskt vilja diskutera en arbetskamrats
övervikt av omsorg om hans eller hennes hälsa!

Omsvängning på gång
Kanske är det nu ändå på väg att svänga, hoppas
Helena Sandberg. Hälsoargumenten är vanligare
i dagspressen i dag än för två år sedan. Och kanske börjar också politikerna som varit märkligt
passiva i den här frågan, att intressera sig. Till
Helena Sandbergs glädje har vi i Sverige nyligen
beslutat arbeta fram en nationell handlingsplan
mot överviktsutvecklingen.
– Nu gäller bara att den blir realistisk också,
säger hon.
T E X T:
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Fotnot: Helena Sandberg disputerar den 15 maj. Hennes
avhandling heter ”En medieanalys av vikt. Föreställningar om
övervikt och fetma i dagspressen.”
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Hallå!
…Carl Magnus Pålsson, idéhistoriker som
nyligen disputerat på en avhandling om
LTHs historia och ingenjörsrollens förändring.
När det gäller ingenjörsrollen, så framgår det av
din avhandling att kritiken mot dess traditionella snäva perspektiv inte startade på studentrevoltens tid utan har mycket äldre anor?
– Ja, den hade faktiskt med en förbluffande
kontinuitet framförts ända sedan slutet av 1800talet, i närmast identiska termer! Kritiken kom vid
den tiden både från näringslivet och från ingenjörerna själva. Ordet ”fackidiot” myntades inte
av utomstående, utan av ingenjörer som var bekymrade över att de hade för smala kunskaper.
Man kände behov bland annat av sådant som
idag skulle kallats företagsekonomi och organisationsteori. Samma diskussion kom i gång igen på
50-talet bland näringslivsrepresentanterna inom
Chalmers och KTH. Och sedan, på 60-talet och
70-talet, var det studenterna som gjorde sig hörda.

FOTO: MATS NYGREN.

Med tanke på att diskussionen förts så länge kan
man undra varför inte LTH byggdes upp på ett
nytt sätt, när nu chansen fanns?
– Det var vad utbildningspolitikerna tänkt sig,
och ett skäl till att den nya högskolan lades i Lund
där det fanns ett universitet att samarbeta med. Men
de som hade huvudansvaret för LTHs uppbyggnad
kom själva från KTH och var formade av dess traditioner. Därför kom LTH att följa det gamla mönstret för hur en teknisk högskola skulle se ut.
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Vad innebar det för grundutbildningen?
– Det har varit närmast heligt att utbildningen bygger på en viss sekvens med inledande matematik och naturvetenskap som så småningom
tonar över i mer tillämpade ämnen. Det har präglat inte bara LTH och de gamla tekniska högskolorna, utan också nyare tekniska högskolor som

Linköping och Luleå. Hur mycket denna modell
än diskuterats och utretts, bland annat utifrån
teknologernas ibland dåliga studieresultat, så har
resultatet blivit mindre av en omdaning än av ett
tillägg av nya moment.
– Den här ”heliga sekvensen” är en grundbult
i civilingenjörsidentiteten, och därför en väldigt
tung faktor. Sedan har det också funnits en institutionell tröghet vid LTH: flera institutioner fick sin
identitet genom att leverera kurser till grundutbildningen, och motsatte sig därför en förändring.
Men civilingenjörsidentiteten har väl ändå förändrats?
– Den gamla civilingenjörsrollen byggde på en
upphöjd position i produktionen. Dagens civilingenjör arbetar däremot i team och projekt, och
har delvis andra färdigheter. Så identiteten är
kanske mer otydlig idag – men det viktiga är väl
inte heller själva civilingenjörsbegreppet, utan att
de tekniska högskolorna kan erbjuda utbildningar
som stämmer med näringslivets behov och studenternas livsprojekt!
De tidiga tekniska utbildningarna formades av
industrin – du talar till och med om en ”beställarutförarrelation” mellan näringslivet och högskolorna. Lokala och regionala initativ spelade då
ofta stor roll. När LTH startades var det däremot
på initiativ av nationella utbildningspolitiker och
under stark offentlig reglering. Är vi nu tillbaka
där det hela startade?
– Ja, det kan man säga. Idag lever ju hela den
akademiska världen under de villkor som satts av
avregleringen och de nyliberala marknadsmekanismerna. Både den statliga finansieringen och
den offentliga regleringen har minskat, och högskolorna söker stöd från näringslivet och sina
respektive regioner. Det är väl mindre ett val än
en nödvändighet, så som läget ser ut.
I N G E L A
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