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Kulturvetare planerar
treårigt program
i modevetenskap
Mode är per definition lika med det
flyktiga och lätt förgängliga. Men
man kan ändå ägna det ett seriöst
intresse, anser Pernilla Rasmussen
och Agneta Helmius på Institutionen för kulturvetenskaper. De arbetar för ett treårigt utbildningsprogram i modevetenskap vid Lunds
universitet.

– Just för att mode är en så flyktig företeelse finns det anledning att stanna upp
och reflektera över dess betydelse. Klädmode och andra sätt att uttrycka sin personlighet har ju numera en central plats i
västerländska medier och bloggar. Därför finns det verkligen skäl att studera
och forska kring mode, menar idé- och
lärdomshistorikern Agneta Helmius.
Pernilla Rasmussen är textilvetare och
projektanställd för att dra upp planerna
för den treåriga utbildningen. H-fakultetens utbildningsnämnd har sagt ja till
förslaget, som nu går vidare till rektor för
beslut under hösten.
kommer utbildningen att starta vid Campus Helsingborg hösten 2012. Det blir inte en
utbildning i mode utan om mode, med
tonvikt inte på praktisk modeproduktion
utan på modehistoria, branschens organisation, miljöeffekter, bildtolkning,
trendanalys med mera.
Modets effekter på miljön kommer
också att få stort utrymme. Eftersom
mode innebär snabb omsättning av varor
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Om beslutet blir positivt

Kulturvetarna Agneta Helmius och Pernilla Rasmussen håller på att planera ett
treårigt program i modevetenskap som är tänkt att ges vid Campus Helsingborg.

t

Agneta Helmius håller på med en avhandling om
modets roll i samhällsdebatten på 1700-talet. Redan då fanns det kritiker som talade om modet som
”den enwåldiga Härskarinnan hvars Wälde och Tyrannie underlagt sig snart sagt oss allesamman och
gör stor skada i wåra Hushåld”. Bild från 1784.

står det ofta i motsättning till det allt
mera nödvändiga hållbarhetstänkandet.
– Vi vill att de tilltänkta studenterna
inte bara ska få vatten på trendkvarnen,
utan också se modets avigsidor. Sådana
kunskaper är något som branschen nu
börjat efterfråga, säger Agneta Helmius.
Andra högskolor ger mer praktiskt inriktade modeutbildningar, och i Stockholm kan man sätta samman en kandidatexamen i modevetenskap utifrån enstaka
kurser. Men det treåriga utbildningsprogram som nu föreslås är något nytt.
– Om det går igenom blir Lunds universitet först med ett så gediget och långt
program, säger Pernilla Rasmussen.
i modevetenskap på Campus Helsingborg i höst blir
ett slags pilotförsök för treårsprogrammet. Kursen är en sammanslagning av
två kortare kurser som getts i Lund resEn terminslång kurs
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pektive Helsingborg, en i modets idéhistoria och en i mode och trender.
Agneta Helmius tror att det blir en
blandad skara studenter som söker till
höstens 30-poängskurs.
– Vid den kurs i modets idéhistoria vi
gav i höstas hade studenterna i varje fall
en ganska blandad bakgrund. Vi hade
bland annat en journalist, en museianställd, några som ville arbeta med mode
utomlands, en som ville bli modefotograf
och en som arbetade i en second handbutik, berättar hon.
på med
en avhandling om modets roll i samhällsdebatten på 1700-talet. Redan då fanns
det kritiker som talade om modet som
”den enwåldiga Härskarinnan hvars
Wälde och Tyrannie underlagt sig snart
sagt oss allesamman och gör stor skada i
wåra Hushåld”.
Själv håller Agneta Helmius

Pernilla Rasmussen för sin del har studerat skräddares och sömmerskors arbete på 17- och 1800-talen. Då kunde man
använda flera olika sömnadssätt till ett
enda plagg, och sömmarna kunde vara
enormt välgjorda med hela 14 stygn per
centimeter.
Många tänker sig att kvinnor alltid
suttit hemma och sytt kläder till familjen. Men hemsömnad förekom faktiskt
inte förrän vid 1800-talets mitt.
– Innan dess fanns det två sätt att skaffa kläder: att köpa begagnade plagg på
en marknad eller att beställa kläder hos
en skräddare. Förmöget folk i städerna
tillkallade skräddare som var insatta i
sista modet, och på landet fanns kringvandrande skräddare som bodde på olika gårdar och sydde kläder till gårdens
folk, berättar Pernilla Rasmussen.
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I mer än 25 år har Kemicentrum läckt kvicksilver rakt ut i kommunens avloppsnät. Trots att flera åtgärder har satts in fortsätter
utsläppen. Nu kräver kommunen att Kemicentrum redovisar hur
läckaget ska stoppas en gång för alla.

10 Studenter kartlägger bakterier
Som enda lärosäte i Sverige har Lunds universitet startat ett utbildningssamarbete med Joint Genome Institute (JGI) i USA.
De ska bygga upp en encyklopedi om bakteriernas genom, och
samarbetet ger masterstudenter i Lund möjlighet att bidra till
forskningen om bakteriernas arvsmassa.

14 Ekonom tror på bredden
Möt bankekonomen Klas Eklund som sedan ett drygt år tillbaka
är adjungerad professor i nationalekonomi, när han inte sköter
om hästarna hemma på gården utanför Lund. Han vill arbeta för
att få ”bredare ekonomer” och vill överlag se mer tvärvetenskap.

20 Forskare engagerar skolelever
LUM följde med när forskarna Marie-Louise Ainalem och Andreas Jansson på ESS var på uppskattat besök på Österlengymnasiet
i Simrishamn. Besöket skedde inom ramen för Forskningsnätet
Skåne, som vill fånga elevers och lärares intresse för forskningens
resultat, metoder och vitala samhällsroll.

22 Nya demensmediciner på gång
Demens av olika slag kostar Sverige mer än alla hjärt-kärlsjukdomar, cancer och stroke tillsammans. LUM har träffat forskare i
Malmö och Lund som arbetar med denna stora folksjukdom. Vi
har också mött demenssjuka Greta Westerhoff och hennes familj, som ingår i ett forskningsprojekt.
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Trots ansträngningar att åtgärda problemet:

Kemicentrum fortsätter
att läcka kvicksilver
miljöhot. Nu vill Lunds kommun ha
en lösning på problemet. I mer än
25 år har Kemicentrum läckt kvicksilver rakt ut i kommunens avloppsnät.
Ytterligare problem har tillstött
och samtidigt har nolltolerans för
kvicksilver i avloppsvatten från
industrier och verksamheter i kommunen införts.
Efter ett beslut i kommunens
miljönämnd har Kemicentrum till
slutet av april på sig att redovisa en
handlingsplan för hur läckaget ska
stoppas.

in ett åtgärdsprogram, där vissa av åtgärderna
redan är utförda. Ytterst ansvarig för att
genomföra åtgärderna och stoppa läckaget är professor Olov Sterner husprefekt
för Kemicentrum.
– Jag vill understryka att vi vill att alla
spår av kvicksilver ska bort från Kemicentrums avloppsvatten. Vi ska komma
till botten med detta. Men, det är inte så
lätt som vi trodde, säger han.
Olov Sterner misstänker att det finns
två olika kvicksilverproblem som Kemicentrum måste lösa. Dels det som funnits de senaste 25 åren som orsakas av
avlagringar i avloppsrören, dels de nytillkomna som upptäcktes första gången
2007 och uppträder som punktvisa
höga utsläpp.
– Dessa senare nivåerna ligger på
så mycket som 10 och 43 mik-

Olov Sterner
är husprefekt
för Kemicentrum och ytterst ansvarig
för att åtgärda kvicksilverläckorna.
foto: kennet

Kemicentrum har skickat

t

Att hitta en lösning på kvicksilverläckaget har emellertid visat sig vara lättare
sagt än gjort. Redan 1986 mätte Kemicentrum kvicksilverhalter i sitt avloppsvatten och fick värden på upp till fem
gånger högre än det då tillåtna. Sedan
drygt tio år tillbaka har man aktivt försökt stoppa läckaget, utan att lyckas. För
trots drastiskt minskad användning av
kvicksilver och vidtagna åtgärder visade

mätningarna 2007 och 2009 tvärtom att
kvicksilverhalterna ökat kraftigt istället
för att minska.
I höstas informerade Kemicentrum
Lunds kommun om de högre nivåerna
vilket ledde till att kommunen gav Kemicentrum tre månader att redovisa en
handlingsplan för att möta den nolltolerans för kvicksilver i avloppsvatten som
råder i dag.

ruona

rogram per liter. Det är helt nya nivåer
för oss, trots att vi det senaste decenniet
i stort har eliminerat användningen av
kvicksilver. Vi kan se att de har kommit
som punktutsläpp ungefär i mitten av en
mätperiod som sträcker sig över flera dagar, säger han.
Olov Sterner tycker att det är konstigt
eftersom det i dag finns en medvetenhet
om att kvicksilver är ett farligt miljögift,
och det finns ingen pågående verksamhet inom Kemicentrum som kan orsaka
den typen av utsläpp.
– Jag hittar ingen annan anledning
än att någon häller ut kvicksilverlös-

Kvicksilver

Kvicksilver är ett av våra farligaste miljögifter. Bakterier omvandlar kvicksilver till en form som heter metylkvicksilver. Metylkvicksilvret lagras i
kroppen och är ett mycket farligt nervgift för oss människor. Om kvicksilvret, som är ett lättrörligt grundämne, släpps ut till luft eller i vatten tar
det lång tid innan det försvinner från naturens kretslopp.
Källa: Olof Regnell, FD, Kemisk ekologi/ Ekotoxikologi
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ning i avloppet. Vi får utgå ifrån att det
är av misstag, säger Olov Sterner. Det är
mycket olyckligt.
Han menar att lösningen på det problemet ligger i kontroll, ansvar och utbildning, och att det är något han redan
har satt igång. Exempelvis är cheferna
i dag ansvariga för och har fullständig
kontroll på var och när kvicksilver används i verksamheten. Kvicksilverföreningar får aldrig användas på ett sätt som
riskerar att de hamnar i avloppet, och det
gör de heller inte, menar Olov Sterner.
Han menar även att medvetenheten om
hälsoriskerna är hög.
– I dag behöver man inte argumentera för att alla ska följa lagstiftningen.
Alla har köpt miljöaspekterna, säger han.

räcker får Kemicentrum byta ut avloppsrören eller plastbelägga dem.
Kostnaden för detta skulle ligga på
många miljoner kronor. Detta är något som Kemicentrum tidigare, enligt
handlingar i ärendet från miljöförvaltningen, ansett vara för dyrt. Olov Sterner menar att kostnaden för saneringsarbetet är något som de institutioner
som för närvarande bedriver verksamhet i Kemicentrums lokaler gemensamt
får stå för.
I dag har Kemiska institutionen och
institutionerna för livsmedelskemi och
kemiteknik verksamhet i husen.

De 25 år gamla problemen, avlagringarna, kommer från gamla synder som begicks på 1960-talet då bestämmelserna
för hantering av kvicksilver var annorlunda. Olov Sterner menar att avlagringarna ger ett ständigt ”kvicksilverbrus” på
ett genomsnittligt dagsvärde under ett
mikrogram per liter avloppsvatten.
– Grovt räknat är läckaget från Kemicentrum cirka 10 milligram per dag,
säger Olov Sterner. Och det är också för
högt.
Tio milligram per dag motsvarar ungefär 35 tandplomber per år.
I julas identifierades höga punktutsläppen till Hus II av Kemicentrums
fem hus. Cheferna där informerades och
ytterligare en, enligt Olov Sterner, noggrann inventering av hur mycket kvicksilver som finns i huset gjordes.
– Vi hittade en burk kvicksilverklorid
som används i experiment och den låses i
dag in i ett kassaskåp. Det är all kvicksilver som finns i huset nu, säger han.

t

Olov Sterner berättar att alla vattenlås i Hus II framöver ska undersökas för
att se om kvicksilver hällts ut i vaskarna
för länge sedan. Avloppsrören ska spolas
för att bli av med gamla avlagringar. Fler
prover ska tas på avloppsvattnet och under längre tid än hitills för att få en bättre överblick och för att utesluta felmätningar.
Olov Sterner menar att om detta inte
LUM nr 3 | 2011

Marie White

Detta har gjorts:

Vidtagna och utredda åtgärder hittills:
• Kvicksilverhalten i avloppsvattnet från
Kemicentrum har undersökts 1986,
1987, 1995 och 1999. Från 2002 tas
prover en gång om året.
• All lagring och hantering av kvicksilver har inventerats.
• Mätinstrument och gamla apparater
som innehåller kvicksilver har samlats
in och tagits om hand.
• Kvicksilverhund har undersökt vattenlåsen.
• Skrapprov med avseende på kvicksilver har tagits från rör i Hus I (gamla
övningslaboratoriet).
• Ledningarna i Hus I och III har spolats
med högtryck.
• Hus I har byggts om under 2004–
2008. Synliga vattenlås och ledningar
har bytts ut.
• Hus III har byggts om under 2010 och
står klart nu. Synliga ledningar och
vattenlås byts ut.
• Det hus från vilket mest kvicksilver
läcker har identifierats.
• Kemicentrum utreder olika möjligheter att rena avloppsvattnet innan
det släpps ut i kommunens avloppsnät. Flera förslag tas fram, men avfärdas på grund av att kostnaderna
bedöms som för höga alternativt att
lösningen medför risker för arbetsmiljön.

Gammafly. foto: ian woiwod

Fjärilar lika snabba
som fåglar
zooekologi. Miljontals nattfjärilar och småfåglar flyttar varje år tusentals kilometer mellan sina sommar- och övervintringsområden. Nu
visar zooekologer vid Lunds universitet att dessa helt olika djurgrupper
har förvånansvärt lika flytthastigheter. Fjärilarna tar nämligen större risker än fåglarna.

Mänskligt synsätt
förfelar forskning
biologi. I en nyligen publicerad
studie visar biologerna Kristina Karlsson Green och Josefin Madjidian att
forskning om djurs och växters beteende i könskonflikter färgas av ett
mänskligt synsätt. Nu vill de skapa
medvetenhet och debatt bland sina
kolleger för att främja objektiviteten
och öka bredden inom forskningsfältet.

Inflammation
i hjärnan bakom
Alzheimers?
medicin. Neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons kan delvis bero på inflammation
i hjärnan. Forskare vid Karolinska Institutet, universitetet i Sevilla och
Lunds universitet visar nu att en välkänd familj av enzymer kan hindra
inflammationen och utgöra ett potentiellt nytt mål för läkemedel.
7

Nya kompetensutvecklingsplanen:

Anställda kan bli
studenter på arbetstid
personalutveckling. Lunds

universitet vill satsa brett på
kompetensutveckling, inte minst
av prefekter, studierektorer och
forskargruppledare.
– Men vi ska inte gå över ån
efter vatten. Ett sätt att rusta våra
medarbetare är att öppna universitetets vanliga kurser för dem. Det
blir dubbel kompetensutveckling,
eftersom de anställda samtidigt får
inblick i hur det är att vara student i
Lund idag.

t

Det säger Stein Kleppestö, lärare och
forskare i företagsekonomi vid LU, med
särskilt intresse för strategi- och ledarskapsfrågor. Han leder gruppen som ska
ta fram universitetets första långsiktiga
kompetensutvecklingsplan.
Det är hög tid att planen görs, erkänner han, för det är ingen hemlighet
att Lunds universitet saknar en genomtänkt personalpolitik. Ökad internationell konkurrens om studenter, forskare
och anslag utmanar förmågan hos både
enskilda medarbetare och universitetet
som organisation. Och allt kan inte klaras med nyrekrytering – varje medarbe-

tare måste också rustas att klara de nya
kraven.
– Kompetensutveckling är allt som
utvecklar kunskaper, färdigheter och
förhållningssätt, t.ex. insikten att det
har betydelse hur jag som lärare bemöter
mina studenter.
Vid sidan om kurser kan t.ex. jobbrotation, studieresor, nya arbetsuppgifter
eller nya ”verktyg” bidra till att man gör
ett bättre jobb.
Planen ska omfatta alla personalkate-

gorier. En viktig grupp är ledare på olika
nivåer. Stein Kleppestö ömmar särskilt
för prefekterna, men även studierektorerna, som han menar är en belastad grupp
som länge glömts bort.
– Många akademiska ledare är oförberedda på sitt uppdrag och de utmaningar
de ställs inför. De behöver och förtjänar
stöd för att göra ett gott arbete.
Forskargruppledarna är en annan kategori som växer stadigt och behöver stöd
och utbildning.
– Lunds universitet har varit framgångsrikt i att dra hem stora forskningsanslag. Nu måste vi leverera. Det
handlar först och främst om vetenskap-

Kompetensutvecklingsplanen

Lunds universitets kompetensutvecklingsplan ska gälla från 2011 till 2015 och
omfatta alla personalkategorier.
Planen tas fram av en projektgrupp bestående av Stein Kleppestö och Christine Blomquist, båda från Ekonomihögskolan, Torun Forslid, kanslichef på Naturvetenskapliga fakulteten och Birgitta Reisdal, Personal.
Lunds universitet ska sätta av medel i budgeten för långsiktig, kontinuerlig
kompetensutveckling av all personal. Hur mycket är inte bestämt.
Projektet omfattar kompetensutveckling relevant för hela eller stora delar av
universitetet. Planen ska identifiera behovet både akut och på lång sikt.
Kompetensutvecklingsplanen är en del av LUs nya personalpolitiska program
”Personlig utveckling & professionella arbetsvillkor”, PUPA, som leds av vice
ektor Ingalill Rahm Hallberg.
8

Stein Kleppestö leder gruppen som ska ta
fram universitetets första långsiktiga kompetensutvecklingsplan.

liga resultat, men det behövs också en
organisation och ett ledarskap som
fungerar.
Akademiska ledare behöver inte kunna allt, poängterar Stein Kleppestö. Men
alla behöver kunskaper i konflikthantering, tekniker för hur man leder olika typer av möten och hur man tänker långsiktigt och strategiskt vid sidan om de
dagliga ärendena.
– Och detta gäller ju inte minst prefekterna. De är viktiga kulturbärare i vårt
system. Men förstår de det och har de den
kommunikativa förmåga som krävs? Om
inte så kan vi med enkla medel hjälpa
dem att utveckla den.
som behöver stöd och
fortbildning är t.ex. studievägledarna och
de som arbetar med internationella studenter och medarbetare. De utför redan
ett stort arbete och när nu studieavgifter
införs för utomeuropeiska studenter lär
kraven och förväntningarna öka inte bara
på utbildningen utan också på kringservice, boende och karriärrådgivning.
Lärare och forskare behöver också rusta sig.
Andra grupper
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– Alla som prövat på vet att det
är stor skillnad på att undervisa 25
svenska och 25 kinesiska studenter. Att lära sig mer om andra kulturer kan vara ett sätt att bli bättre
på att undervisa internationella studentgrupper. För en forskare kan det
kanske handla om att lära sig ett nytt
språk för att samarbeta med kolleger
i andra världsdelar.
som ska ta fram
planen startar inte från scratch – redan erbjuds flera kurser i ledarskap,
konflikthantering etc. vid Lunds
universitet. Gruppen ska granska
och kvalitetssäkra de kurser som
finns – även den högskolepedagogiska utbildningen som ges av universitetets pedagogiska fortbildningsenhet CED. Man ska gå igenom de
utvärderingar som gjorts och intervjua tidigare kursdeltagare.
– Det är bra att Lunds universitet ställer höga krav på pedagogisk
skicklighet. Men ger den högskolepedagogiska utbildningen de effekter vi vill i undervisningen? Vad känner lärarna själva att de behöver? Det
ingår i uppdraget att vi ska ta reda på
det. Vi ska också syna anställningsformerna och meritordningen.
Projektgruppen

lägga
fram sina tankar. I ett avseende är
man alltså redan klar – man vill använda den kunskap som finns inom
universitetet för att höja kompetensen hos medarbetarna.
– Vi kommer att be institutioner
att sätta ihop uppdragsutbildningar
på samma sätt som de redan gör till
externa kunder i dag. LUs anställda blir studenter, på arbetstid. Det
är en winwin-situation – vi får ett
brett kursutbud till en låg kostnad –
samtidigt som vi stärker universitetet
som helhet genom att fler medarbetare lär känna andra delar av verksamheten, och får dessutom uppleva
hur det är att vara student idag.

Nya språkpolicyn:

Gör dig begriplig på både
svenska och engelska!
språkvård. Vårdat, enkelt och

begripligt! Så ska språket vid universitetet vara. Det förespråkar den
språkpolicy som nu i det närmaste
är klar.

– Språkpolicyn är viktig eftersom den
ger universitetet en gemensam språkliglig grund att stå på, säger projektledaren Lars-Olof Delsing, professor i nordiska språk.
Det policydokument som nu är framtaget ger riktlinjer dels för hur och när
svenska ska användas i olika sammanhang inom universitetet, dels för hur universitetet kan stärka de anställdas och
de studerandes kompetens i svenska och
engelska. Dokumentet täcker allt från vad
som ska gälla för kursplaner till webben,
och skyltning av universitetets byggnader.
– Policyn har tre övergripande målsättningar. Klarspråk ska råda, liksom
parallell- och flerspråkighet, säger LarsOlof Delsing.

I maj ska projektgruppen

text & foto:
BRITTA COLLBERG
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Klarspråk innebär att språket vid uni-

versitetet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Med parallellspråkighet menas
att både svenska och engelska ska användas i största möjliga mån. Svenska språklagen värnar om svenska språket och kräver
att svenska ska användas i vissa sammanhang, medan en internationalisering av
universitetet förutsätter engelskan.
– Det finns en konflikt i detta, men vi
löser det med parallellspråkigheten, säger Lars-Olof Delsing.
Han menar att vissa dokument kan
behöva kompletteras med en svensk version, andra med en engelsk. Dokument
som exempelvis innehåller säkerhetsoch anställningsinformation, eller information för att studenterna ska kunna följa undervisningen måste finnas på
svenska enligt språklagen.

Lars-Olof Delsing, professor i
nordiska språk,
har varit projektledare för
den nya språkpolicyn. foto:
kennet ruona

– Men, för utländska forskare och studenter är det viktigt att de även finns på
engelska.
En tredje målsättning är att universitetet ska vara flerspråkigt, utöver svenskan och engelskan.
– Är ens forsningsområde exempelvis
östeuropeisk historia kan det vara svårt
att forska om det om man inte kan ryska.
I språkpolicyn ger projektgruppen för-

slag på hur policyn ska implementeras.
Enligt Lars-Olof Delsing är ett av de viktigaste förslagen det som berör Översättningsservice, som får fler uppgifter.
– Alla avhandlingar ska ha en summering både på engelska och svenska. I vårt
förslag innebär det att Översättningsservice ska hjälpa forskaren med det språk
som inte är modersmålet. Om inget är
det, ska hjälp finnas till båda språken.
Lars-Olof Delsing menar att nästa stora steg i universitetets språkarbete, efter
det att policyn varit ute på remiss, är att
ta fram en handlingsplan för hur universitetet ska möta de krav Lunds universitets språkpolicy ställer på organisationen.
– Det är ett nytt projekt. Mitt uppdrag tar slut nu. Budgeten och tidsplanen för nästa steg bestämmer rektor, säger Lars-Olof Delsing.
Marie White
Läs även om engelska språkplattformen
http://awelu.srv.lu.se
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Dag Ahrén är
ansvarig för
masterprogrammet i bioinformatik. Tillsammans med sina
kollegor bygger
han upp en genomikverksamhet i Lund.

Masterstudenter bygger
bakteriernas encyklopedi
Genomik. Bakteriernas arvsmassa
kartläggs på löpande band i USA.
Lunds universitet har som enda
lärosäte i Sverige etablerat ett
utbildningssamarbete med Joint
Genome Institute (JGI). Samarbetet
ger svenska masterstudenter möjlighet att bidra till forskningen om
bakteriernas arvsmassa.

Numera kan man bestämma sekvenser
av DNA i hela arvsmassan billigt och
snabbt. Vid amerikanska JGI har man
hittills kartlagt arvsmassan, det så kal�lade genomet, hos cirka 200 encelliga organismer. Målet är att bygga upp en Genomisk Encyklopedi för Bakterier och
Arkéer (GEBA). Flaskhalsen är att få tag
på folk som kan analysera de stora mängder data som genereras.
– När jag hörde att JGI gav bort genomdata och att de sökte studenter till
sitt GEBA-projekt, tänkte jag att det här
samarbetet vore ju fantastiskt att få till
Lund, säger Dag Ahrén.
Dag Ahrén, som är forskarassistent i
10

mikrobiologisk ekologi och ansvarig för
masterprogrammet i bioinformatik håller tillsammans med sina kollegor på
att bygga upp en genomikverksamhet i
Lund. Samarbetet med JGI är ett sätt att
få upp Lunds forskning på kartan. Det är
också, enligt Dag Ahrén, ett sätt att bedriva väldigt forskningsnära utbildning.
– Vi var ett av de första universiteten
utanför USA som gick med i projektet
och vi har adopterat två bakteriegenom
som våra masterstudenter ska göra detaljerade analyser kring.

fungerar. Eftersom vi odlar bakterien kan
detta sedan testas i labb av andra studenter på masterprogrammet i mikrobiologi.
De flesta studenterna på masterprogrammet i bioinformatik har en bakgrund i antingen datorkunskap eller
biologi. Under sin första termin skaffar
de sig en gemensam kunskapsgrund om
programmering och bioinformatikens
verktyg. Nu, under andra terminen, ska
de få chansen att använda sina verktyg.
På Kemicentrum sitter ett tiotal studenter och lyssnar uppmärksamt på Dag

är att välja att
sekvensera ”okända” bakterier, bakterier
som det bara finns lite allmän information om.
– Det gör det hela väldigt spännande,
vi vet inte egentligen vad vi förväntar oss
att få, varken ur en biologisk, bioinformatisk eller genomisk synpunkt, säger Dag
Ahrén. Tanken är att våra studenter ska
göra bioinformatiska analyser för att komma fram till idéer om hur de tror exempelvis bakterien Streptosporangium roseum
GEBA-projektets idé
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de internationella kontakterna krävs en hel del samarbete över
institutions- och fakultetsgränser
för att genomföra bioinformatikprogrammet. Dag Ahrén hoppas att programmet i sin nya utformning kan ses
som en modell.
– Jag tycker att man ska försöka
samverka på olika sätt för att gemensamt skapa en utbildning som är tillräckligt bra och tillräckligt intressant
för att studenter ska säga: Jag vill läsa
på Lunds universitet.
Förutom

Text & foto: Pia Romare
Fotnot. Arkéer är liksom bakterierna encelliga organismer som saknar cellkärna,
men de båda grupperna skiljer sig mycket åt både biokemiskt och evolutionärt.
Arkéer trivs i extrema miljöer, exempelvis
där det är mycket salt, mycket surt eller
mycket varmt, men har nyligen upptäckts
i alla sorters miljöer.
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Rättssociolog i näringslivet

Vilka normer styr
grön upphandling?
Näringslivssamverkan. Vad kan
en forskare i rättssociologi göra
för nytta på ett byggföretag som
Skanska?
En hel del tydligen. Lina Wedin
har fått en treårig postdoc-tjänst på
företaget och ska forska om gröna
innovationsprocesser och grön
upphandling.

Lina Wedin har arbetat på Skanskas miljösupportenhet i fyra veckor. Hon har
fått en av fem s.k. Flexit-tjänster som
Riksbankens Jubileumsfond är med
och finansierar för att näringslivet ska få
upp ögonen för vad samhällsvetenskaplig forskarkompetens kan användas till.
Lina Wedin har aldrig arbetat i den privata sektorn och för henne blev detta en
chans att prova på näringslivet utan att
helt lämna akademin.
Rättssociologer är experter på att utröna vilka normer och värderingar som
styr vårt handlande. Lina Wedin skrev
sin avhandling om grön upphandling och
på Skanska fortsätter hon på samma spår.
Vilka värderingar styr offentliga och privata aktörer när de upphandlar? Lina Wedin tror att privata aktörer är mest benägna att ta hänsyn till miljöaspekter.
– De måste ju inte ta hänsyn till att
det är skattemedel som de handskas med,
säger hon.
Lina Wedin ska också forska om
gröna innovationsprocesser; hur de
funkar och hur de kan styras. Till sin
hjälp har hon en referensgrupp inom
akademin med forskare från Rättssociologen i Lund och Chalmers.
75 procent av tjänsten kommer hon ägna
åt forskning. Resterande tid blir det
tjänstgöring inom Skanska och där gör
hon bland annat en marknadsundersökning om hur den gröna marknaden ser ut
för byggsektorn.

Rättssociologen Lina Wedin har fått en tre
årig postdoc-tjänst på Skanska.

Efter en månad i den privata sektorn,
vilka är dina intryck?
– Man har ju hört mycket om att
mammor missgynnas i näringslivet, så
jag blev positivt överraskad när jag fick en
anställning trots att jag var gravid i femte
månaden när jag kom på intervju, säger
Lina Wedin. Dessutom är det ett stort
driv på miljösupportenheten, med engagerade och miljöintresserade människor.
Om det blir akademin eller näringslivet i framtiden vågar hon inte sia om
– huvudsaken är att hon får ägna sig åt
hållbarhetsfrågor och har en möjlighet
att påverka utvecklingen.
text & foto: Ulrika Oredsson

t

Ahréns instruktioner. Det är många
evolutionära och biologiska fråge
ställningar som de kan besvara utifrån datamaterialet: vad gör dessa organismer, vad har de för gener, hur har
de utvecklats under evolutionen? Exempelvis ska de försöka svara på varför bakterien S. roseum till skillnad
från de flesta andra bakterier har så
många gener.
– Detta är ett spännande framtidsområde och vi får mycket praktisk träning här. Det var möjligheten att få
analysera genom som gjorde att jag
bytte från biologi till bioinformatik,
säger en av kursdeltagarna, Randall
Polgar från USA.
– Ett av målen med att anpassa utbildningen till GEBA-projektet är att
intressera duktiga studenter för att
komma hit. Men eftersom det är så
bred spridning på kurserna – här ingår
datavetenskap, teoretisk fysik, medicin, biologi, biokemi – är det även bra
att ha en kärna som GEBA att jobba
kring, menar Dag Ahrén.
– Jag ser arbetet med GEBA-genomen som en röd linje i utbildningen.
Detta projekt gör att studenterna känner igen sig på de olika kurserna och
det håller ihop masterprogrammet.

Flexit-tjänster

Flexit står för Flexibilitet och Exit akademin. Syftet med tjänsterna är att bygga
broar mellan samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och näringslivet. Riksbankens Jubileumsfond står för 75 procent
av lönen och företaget för resten. Hittills
finns sju sådana postdoc-tjänster på företag runt om i Sverige. Två av dessa har tilldelats lundaforskare. Förutom Lina Wedin har sociologen Martin Berg en sådan
tjänst på webbyrån Good Old. Nästa utlysning av Flexit-tjänster kommer till hösten.
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universitetsstyrelsen | sven lidin

– Universitetets budgetöverskott
är en ödesfråga för styrelsen
strategiskt och göra viktiga forskningsinvesteringar när det finns pengar över.
Att investera så att universitetet inte
binder upp sig på lång sikt är viktigt.
Sven Lidin ser flera olika lösningar på
detta – något han gärna vill driva i universitetsstyrelsen. Han medger att hans
syn är färgad av den egna forskningsbakgrunden som är investeringstung.
– Ett sätt är, att när vi har pengar, satsa
på infrastruktur i form av dyr utrustning.
En annan möjlighet är att satsa på doktorandlöner och postdocs. Postdocs är
mogna, självständiga och avlastar mycket samtidigt som universitetet inte binder
upp sig långsiktigt.

universitetsstyrelsen. – Hur vi
löser de bakomliggande orsakerna
till universitetets budgetöverskott
är en viktig fråga för mig. En annan
är att se till att Max IV och ESS är
konkurrenskraftiga även på lång
sikt. Och, det finns en viktig koppling mellan dessa båda frågor.
Det säger professor Sven Lidin,
ledamot i universitetsstyrelsen
sedan 2009.

Sven Lidin är en topprankad forskare
inom materialvetenskap och rekryterades hösten 2009 från KTH i Stockholm
till en professur vid Centrum för analys
och syntes på Kemicentrum i Lund. Sedan 2003 arbetar han även i Nobelkommittén.

för Sven
Lidin är att öka hastigheten på rekryteringsprocesserna.
– Det får gärna ta lång tid i förberedelseprocessen. Men, den dag beslutet är
taget och tjänsten är utlyst ska målsättning vara att tjänsten är tillsatt på sex
månader.
Ytterligare en viktig fråga

Sven Lidins hjärtefråga i universitets-

styrelsen är hur universitetet ska dra bästa möjliga nytta av att Max IV och ESS
byggs i Lund.
– Anläggningarna måste vara konkurrenskraftiga även på lång sikt. De måste
ha den utrustning och service som krävs
för den avancerade forskning som ska bedrivas här. Och för det krävs mer resurser, såväl kunskapsmässigt som ekonomiskt. Men att få omvärlden att förstå att
mer pengar behövs när universitetet samtidigt redovisar ett budgetöverskott är en
utmaning. Budgetöverskottet skickar ut
fel signaler till bland annat politikerna.
Därför menar Sven Lidin att den enskilt största och viktigaste frågan för styrelsen att arbeta med just nu är hur universitetet ska hantera budgetöverskottet
på cirka 400 miljoner kronor.
– En riktig ödesfråga, suckar han.
Sven Lidin förklarar överskottet som
ett systemfel. För några år sedan fick
12

Sven Lidin är kemist och forskar inom materialvetenskap. Han är ledamot av universitetsstyrelsen sedan 2009.

prefekterna stränga order att budgetarna skulle vara i balans. Men, för att en
budget ska vara i balans behöver den gå
med några procent i överskott. Annars
balanserar den aldrig. Några procent i
överskott på alla budgetar blir mycket
pengar.
Sven Lidin tycker att

ansvaret för budgetresultatet bör lyftas en nivå i universitetssystemet. Då blir det lättare att arbeta

Sven Lidin kommer ursprungligen från
Kemicentrum där han 1990 disputerade
i oorganisk kemi. Efter disputationen var
han i Tyskland som postdoc. 1996 blev
han professor i Stockholm, och de senaste åren har han arbetat som sektionsdekan på Stockholms universitet. Idag har
han styrelseuppdrag i Stockholm, och är
ansvarig för en verksamhet i Chester i
England. Allt det kommer han att släppa.
– Men arbetet i Nobelkommittén
kommer att ha fortsatt prioritet. Det är
den internationellt synligaste PR-verksamheten inom vetenskap som vi har i
Sverige. Det arbetet vill jag gärna fortsätta med.
	Text & Foto: Marie White

												

LUM nr 3 | 2011

inte hänger ihop med materiell standard.
Välutbildade människor samt kommersiella intressen gör Gulfländerna till
intressanta handelpartners för Sverige.
Till mötet i Stockholm den 31 mars–1
april kommer, förutom Sveriges handelsminister Ewa Björling, högt uppsatta företagare, forskare och entreprenörer. Bland
andra en modedesigner som gör moderiktiga abayor (heltäckande klänningar).
är att stötta
kvinnligt ledarskap och att bygga broar mellan Sverige och Gulfländerna. Jaleh Taheri är noga med att framhålla
att det inte på något sätt handlar om
bistånd eller att vi i Sverige ska hjälpa ”de stackars kvinnorna” därnere; såväl Sverige som Förenade Arabemiraten
har lika mycket att vinna på utbytet.
Men det hindrar inte att det får positiva effekter som ligger i linje med svensk
biståndspolitik.
– Jag tror att utbytet är viktigt ur flera
aspekter, säger Jaleh Taheri.
– Exempelvis tror jag att ett fattigt
konservativt land som Afghanistan tar
större intryck av vad andra muslimska
länder gör än vad västerländska biståndsarbetare propagerar för.
Projektets huvudsyfte

Sedan ett år tillbaka driver Jaleh Taheri projektet Women for Sustainable Growth.

Projekt stöttar
kvinnligt ledarskap
i Gulfländerna
Mellanösternstudier. Det finns

många sätt att förändra världen.
Man kan vara aktivist och arbeta
för mänskliga rättigheter, men man
kan också försöka föregå med gott
exempel. Masterstudenten Jaleh
Taheri har tagit fasta på det senare
när hon i slutet av mars samlar ministrar och kvinnliga företagsledare
från Sverige och Förenade Arabemiraten i Stockholm.

Sedan ett år tillbaka driver Jaleh Taheri projektet Women for Sustainable
Growth inom ramen för Centrum för
LUM nr 3 | 2011

Mellanösternstudier. Hon har länge varit intresserad av kvinnligt ledarskap och
vad kvinnor i maktpositioner betyder
som förebilder för andra kvinnor.
– Kvinnor i Gulfländerna är otroligt
välutbildade, säger Jaleh Taheri. 60 procent av universitetsstudenterna är kvinnor och här finns en stor tillgång på ung
välutbildad arbetskraft.
Hon menar att det är en vanlig missuppfattning i väst att det inte händer
något i de rika Gulfländerna, att oljepengarna har medfört att samhällsutvecklingen står still när det gäller allt som

Jaleh Taheri kom till Lund från USA
för att gå det samhällsvetenskapliga
masterprogrammet Global Studies,
men har gjort ett uppehåll i studierna
eftersom projektet Women for Sustainable Growth har tagit en så stor del av
hennes tid i anspråk. Det senaste året
har hon rest fram och tillbaka till Gulfländerna, deltagit i konferenser och
nätverkat. Nu har projektet vuxit till
en storlek som vida överstigit hennes
förväntningar – Tidsskriften Journal
of Middle East Women’s Studies ska ge
ut en specialutgåva kring projektet. I
maj kommer en senior forskare att knytas till Centrum för Mellanösternstudier för att koordinera ett forskningsutbyte om kvinnligt ledarskap mellan
Lund, Yale och Zayed University i Förenade Arabemiraten.
text & foto:
Ulrika Oredsson
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porträtt | klas eklund

ekonom med bredd
– professor, författare och hästkarl
Klas Eklund är sedan ett drygt år tillbaka inte bara bankekonom utan
även adjungerad professor i nationalekonomi. Och titlar fascinerar.
Chefekonomer från storbanker finns det inte så många av, medan
det jämförelsevis kryllar av professorer.
– Ändå tycker människor inte att det är någonting att vara chef
ekonom, men att vara professor, det är fint och ger intellektuell legitimitet. Jag hade inte förväntat mig så stor
skillnad, säger han.

När Klas Eklund inte jobbar på
Ekonomihögskolan eller på SEB
kopplar han av med hästskötsel
hemma på gården utanför Lund.

14
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”Finanskrisen visade att forskningen
och utbildningen inom finans i vissa
avseenden hamnat helt fel.”

ett av
två regionala centra i Sverige där ekonomer ska samarbeta med psykologer, jurister och andra samhällsvetare. Redan
i sin installationsföreläsning betonade
Klas Eklund vikten av ”bredare ekonomer”. Han vill se mer tvärvetenskap och
tycker att gränsöverskridande forskning
bör ge fler akademiska meriter. Fram
tidens risker, exempelvis inom teknologi och klimat, samverkar på ett nytt sätt
som vi inte alltid ser när vi sitter fast i
gamla tankemönster.
Teknik och undervisning är en annan
fråga som engagerar Klas Eklund.
– Dagens ungdomar läser färre böcker
än förr. De har inte samma baskunskap
om samhället och i historia, och kan inte
Ekonomihögskolan ska bilda
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sätta in frågor i ett större sammanhang
på samma sätt. Däremot är de ständigt
uppkopplade och har tillgång till fakta.
Hur påverkar det undervisningen och
läromedlen?
av sig. Så
är han också en ständigt aktiv person,
även om han med åren fått något större
behov av att ladda batterierna. Han tycker att det är skönt att inte längre jobba
90-timmarsveckor.
– Jag bestämde mig för att hoppa av
jobbet som chefekonom, jag ville inte bli
en sådan där propp som måste bäras ut.
Jag ville också få mer tid för eftertanke
och eget skrivande. Jag jobbar fortfarande mycket, men jag känner mig mindre
jagad nu.
Han belönades nyligen med Jacob
Palmstiernas stipendium för framgångsrikt ekonomiskt författarskap. Speciellt
uppmärksammas hans folkupplysande
arbete med böckerna ”Vår ekonomi”,
”Vårt klimat” samt installationsföreläsningen ”Finanskrisen i teori och praktik”.
Klas Eklund refererar till den amerikanske ekonomen Paul Krugman som
skrev att den högsta belöningen är att
förstå.
– Om jag själv förstår, och sen kan
hjälpa andra att förstå, då är det kul.
Från den egna studietiden minns han

lärare och akademiker som var dåliga på
att förklara. Bristande pedagogisk kompetens är fortfarande ett problem inom
utbildning på olika nivåer, menar han.
När han själv föreläser på Ekonomihögskolan undviker han med andra ord exempelvis innantilläsning från powerpoints.

t

Klas Eklunds energi smittar

Klas Eklund

Familj: Hustrun Pernilla Ström, två
vuxna söner från tidigare äktenskap.
Senast läsa bok: ”When China
rules the world” av Martin Jacques,
”Långstidsutredningen 2011” och
Keith Richards memoarer.
Aktuellt skrivet: Kapitel om entreprenörskap och tillväxt i boken ”Marknad och politik” (tillsammans med
Magnus Henrekson); ”Sveriges statsministrar under 100 år/Olof Palme”; skriften ”The Nordic Way” för Världsekonomiskt Forum; skriver på en bok om
”Kina, den nygamla supermakten”.
Om Lund: Lund har nog den högsta livskvaliteten i Sverige. Läget, kombinationen högteknologi och medeltid
samt ungdomar och lärd befolkning,
Sveriges bästa skolor och vacker natur
runtom.
Fritid: Läser. Lyssnar på musik, helst
klassisk. Försöker spela golf. Gården.
Uppdrag inom universitetet:
Sitter i styrelsen för Internationella
miljöinstitutet, IIIEE, och var huvud
talare vid ett stort seminarium om
gröna investeringar på Nasdaq i New
York – ett samarrangemang med universitetets fundraisingavdelning och
Svensk-amerikanska handelskammaren.

t

P

rofessorstiteln från Lunds universitet följer med Klas Eklund
i hans många roller, till exempel
till Världsekonomiskt Forum i
Davos där han ledde en panel med fem
nordiska presidenter och statsministrar.
– Det finns en stor nyfikenhet på Norden nu eftersom vi har klarat oss hyfsat
igenom finanskrisen, säger han.
Klas Eklund har jobbat på SEB i
många år, länge som chefekonom och
idag som Senior Economist. Och sedan
ett drygt år är han alltså även professor.
Han har ägnat mycket tid åt Ekonomi
högskolans ansökan till Vinnova för att
etablera ett finansforskningscentrum.
– Finanskrisen visade att forskningen
och utbildningen inom finans i vissa avseenden hamnat helt fel, säger Klas Eklund, och nämner bland annat att människor som arbetar i finanssektorn inte
alltid beter sig så rationellt som teorierna förutsätter.
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”Jag är kluven när det gäller den högre utbildningen. Det är fantastiskt
att så många ungdomar har möjlighet att läsa för att förkovra sig och
ha roligt, men det är ekonomiskt slöseri med resurserna.”
att jobba längre. Men för ekonomin är
det också viktigt att få in folk på arbetsmarknaden tidigare.

t

Han påpekar att utbildning med
bredd, djup och spets självklart är viktigt.
– Men jag är kluven när det gäller
den högre utbildningen. Det är fantastiskt att så många ungdomar har möjlighet att läsa för att förkovra sig och
ha roligt, men det är ekonomiskt slöseri med resurserna. Skattebetalarna ska
inte behöva betala konsumtionsstudier,
säger han och påpekar att genomströmningen behöver öka, hur tråkigt det än
låter.
– Vi vet att välfärden kommer att bli
svår att upprätthålla i många länder, och
det pratas mycket om att få människor

på mer tid för
intellektuell stimulans genom att besöka fler doktorandseminarier. Laddar gör
han annars på hästgården utanför Lund,
dit han och hustrun flyttade när de tröttnat på Stockholm och bilköerna. Nu är
det sex minuter till stan och närmare till
flyget. Till stallet är det promenadavstånd – men det blir mer mockning än
ridning för Klas Eklunds del.
– Jag blir bara avkastad och slår mig.
Framöver hoppas han

Jag har en svart valack med skär mule,
men han har en lömsk sida och känner
att jag inte är en så bra ryttare och slänger av mig.
För ett par år sedan resulterade ett sådant fall i svarta blåmärken från nacke
till knän. En vecka senare var han inbjuden på golftävling med vd:ar och börsfolk.
Det blev jubel i duschen med rätt
många skämt om att ”Eklund har gett
begreppet direktavkastning ett ansikte”.
Text: Kristina Rörström
Foto: Gunnar Menander
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tillbaka
till max

Samarbetet mellan Köpenhamns
universitet och MAX-lab gjorde
henne till chef på en forskningsanläggning i Frankrike.
Nu är Sine Larsen tillbaka på
MAX IV-laboratoriet i Lund. Denna
gång som tillförordnad direktör.

Sine Larsen är sedan något år hemkommen från Grenoble, där hon mellan 2003
och 2009 var forskningsdirektör på den
europeiska synkrotronljusanläggningen
ESRF.
På ESRF arbetade Sine Larsen bland
annat med att automatisera och standardisera strålrören vid anläggningen så att
de fungerade bättre. Att få näringslivet
att använda strålrörstekniken var också
något hon ägnade sig åt, en erfarenhet inför arbetet med nya MAX IV.
med om
att bygga upp Partnership for Soft Condensed Matter mellan ESRF och Institut
Laue Langevin.
– Det är upplagt för att se till att ett
sådant partnerskap blir etablerat i Science City.
Science City är det område på Brunnshög där MAX IV och ESS kommer att
ligga, och där det finns förhoppningar
om att olika samarbeten ska kunna uppkomma.
För Sine Larsen är både MAX IV och
ESS viktiga, och hon känner ESS chef
Colin Carlile sedan ESRF-tiden. Hon ser
MAX IV:s synkrotronljus och ESS neutroner som komplement, och är ordförande för en grupp vid Köpenhamns universitet som koordinerar hur den danska
forskarvärlden kan använda MAX IV
och ESS.
– Jag har hela tiden arbetat på att Danmark skulle delta i värdskapet för ESS.
Under min tid i Frankrike var jag med
i det danska strategiska forskningsrådet

Sine Larsson är tillförordnad direktör
för MAX IV.
LUM nr 3 | 2011
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I Frankrike var Sine Larsen

Experiment
vid MAX-lab

t

Vid en synkrotronljusanläggning, som MAX-lab, sker experimenten vid de strålrör som
går ut från den munkliknande
lagringsringen. I änden av strålrören finns experimentstationerna, och olika typer av forskning utförs beroende på vilken
typ av strålrör det är.
Den starka synkrotronstrålningen verkar nedbrytande på
biologiska och mjuka material, och därför kan det vara värdefullt att komplettera undersökningarna med spridning av
neutroner.
I Grenoble var Sine Larsen
med att skapa Partnership for
Structural Biology där ESRF involverade European Molecular
Biology Laboratory, Institut
Laue Langevin och Institut de
Biologie Structurale. Konceptet har senare blivit kopierat på
många andra synkrotronljusanläggningar.

MAX IV

MAX IV-laboratoriet omfattar
nuvarande MAX-lab och den
kommande anläggningen MAX
IV. Byggstarten för MAX IV var
i höstas.
Se även: www.maxlab.lu.se
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Forskarna (fr. v.) Thomas Ursby, Derek Logan och Marjolein Thunnissen pratar med MAX IV-
laboratoriets nya direktör Sine Larsen.

”Jag har hela tiden arbetat på att Danmark
skulle delta i värdskapet för ESS.”
t

t

Förslag till utformning av MAX IV.

som kartlade danska forskares behov av
forskningsinfrastruktur.
Sine Larsen, som är professor i strukturell kemi vid Köpenhamns universitet, har ägnat en stor del av sin forskargärning åt kristallografi. I kristallografin
undersöks kristallstrukturer inom ett
brett område, allt från enkla salter till
komplexa biokemiska strukturer.
Kristallerna kan undersökas bland
annat genom så kallad hårdröntgen, som
flera av MAX-labs strålrör är gjorda för.
Sine Larsen använde först det strålrör på
MAX-lab som heter I711. För ungefär
tio år sedan var hon en av initiativtagarna till ett samarbete mellan danska forskare och MAX-lab kring strålrör I911,
även kallat Cassiopeia. Vid Cassiopeias
fem experimentstationer studerar man
främst stora biokemiska molekyler, som
proteiner och nukleinsyror – en forskning som bidrar till ny kunskap i exem-

pelvis medicin, farmakologi och biologi.
Hon menar att det var genom hennes engagemang på MAX-lab som de fick
upp ögonen för henne i Frankrike.
– Genom det danska engagemanget i Cassiopeia möttes vi forskare inom
strukturell biologi, berättar Sine Larsen.
Jag tror att min inblandning i det samarbetet medverkade till att jag 2004 blev
hedersdoktor vid Lunds universitet.
fick frågan om att bli
MAX IV-laboratoriets tillförordnade
direktör, satt hon redan i styrelsen för
labbet. Hon sitter även i flera av de större synkrotronljusanläggningarnas vetenskapliga rådgivande kommittéer.
– Det är jag glad över, för det gör att
jag kan hålla kontakt med omvärlden.
Det är viktigt att ha länkar till de andra
anläggningarna.
När Sine Larsen

TEXT: K ARIN LILJA
FOTO: GUNNAR MENANDER
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Studerar
småbönder
som tar strid
På många håll i världen vinner
industrijordbruket terräng på
småjordbrukets bekostnad. I den
argentinska provinsen Misiones, dit
många svenskar utvandrade vid förra sekelskiftet, sätter sig bönderna
på tvären; de utmanar stordriften
inom skogsnäringen och försöker
hitta vägar för att göra det möjligt
att leva på jorden. Andrea Nardi,
kulturgeograf vid Lunds universitet,
har studerat händelsutvecklingen.

I början av 90-talet lät många länder i
Sydamerika sanera sina ekonomier genom stålbad i nyliberal anda. Jordbruket
avreglerades, tullar togs bort och statliga
företag såldes ut. Priserna på många jordbruksprodukter rasade och många lantbrukare var tvungna att lämna sin jord.
Precis som på andra håll i Latinamerika
satsade provinsregeringen i Misiones på
storskalighet – industriskogsbruk och tobaksodling – samtidigt avgränsade man
stora arealer för naturreservat för att locka
ekoturister. Småbönderna fanns inte med
i planeringen. De förväntades antingen ta
arbete inom skogsnäringen eller flytta till
städerna.
började en
motreaktion. Lantarbetarorganisationer,
kyrkor, internationella fackföreningar
och andra grupper stöttade bönderna;
de skulle få fortsätta ägna sig åt småskalig livsmedelsproduktion och inte skuffas
undan av eller bli billig arbetskraft åt den
multinationella skogsindustrin.
– Många av de organisationer som gav
sitt stöd åt småjordbrukarna hade en tydlig politisk agenda, ibland alltför radikal
i böndernas tycke, säger Andrea Nardi.
Men, i mitten av 90-talet
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För att främja bönderna startade man
på flera håll i Misiones marknader där
de kunde sälja sin småskaliga ekologiska
produktion. Man drog även igång utsädesmarknader, så kallade ”Ferias semillas”, för att inte vara i händerna på stora växtförädlingsföretag som exempelvis
Monsanto.
Men parallellt med småjordbruket
växer antalet stora plantager som odlar
energiskog, tobak och te. Eftersom småböndernas inkomster ofta inte räcker till
för att försörja en hel familj blir de tvungna att extraknäcka på de stora plantagerna eller inne i städerna.
– På sätt och vis har utvecklingen av
jordbruk för självhushåll fått konsekvenser som går stick i stäv med stödorganisationernas politiska agenda, säger Andrea
Nardi. Eftersom småbönderna stannar
kvar på landsbygden står de till industriplantagernas förfogande som billig arbetskraft, vilket inte alls var meningen.
För att stärka deras situation behövs, enligt Andrea Nardi, politiska satsningar
i form av mikrolån, utbildning, teknisk
support så att småjordbrukarna kan öka
sin produktivitet och klara både sin egen
och provinsens livsmedelsförsörjning.
Andrea Nardi kommer själv från Argentina och ingår i en forskargrupp vid
universitetet i Buenos Aires. Att hon valde
att disputera i Lund kan därför inte tyckas helt självklart, men en partner i Köpenhamn gör det hela lättare att förstå. Efter
disputationen vill hon studera hur allt mer
mark används för industriproduktion av
exempelvis biobränsle och vad det får för
konsekvenser för länders självhushållning.

Andrea Nardi studerar argentinskt jordbruk.

Småbönder från olika organisationer diskuterar tillgång till odlingsbar jord.

Småjordbrukare säljer ekologiska produkter på den lokala marknaden.
Tobak, yerba mate och energiskog. Ett
blandat jordbruk är bra för såväl jorden
som böndernas ekonomi.

text: ulrika oredsson
Foto: Andrea Nardi
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Manfred Schmidt och Emma Berglund tycker att det är intressant
att få besök av forskare och höra hur de arbetar.

Andreas Jansson och Marie-Louise Ainalem åker ut till skolor genom
Forskningsnätet Skåne och berättar för gymnasieelever om ESS.

Forskarkontakt
som inspirerar
Vilka är de stora frågorna just nu,
vilka genombrott hoppas forskarna
på?
– Med den typen av frågor vill
Forskningsnätet Skåne fånga
elevers och lärares intresse för
forskningens resultat, metoder och
vitala samhällsroll, säger initiativtagaren Olle Alexandersson. Inget
slår då att få möta forskarna själva,
gärna ute på skolorna, menar han.

Olle Alexandersson berättar att Forskningsnätet, som drog igång 2000, började med den goda viljan. Han flyttade
ner till Simrishamn med sin familj från
Uppsala, och ville ge något tillbaka till
Österlengymnasiet.
– En skola som så väl tar hand om sina
elever, men ligger långt bort från händelsernas centrum när det gäller kontakter
med universitet och högskolor, säger han.
Forskningsnätet har vuxit och förra
året fick tio gymnasieskolor från norr till
söder i Skåne ta del av nätets årliga program. Det är möten som står högt i kurs
hos både elever och lärare.
20

Marie-Louise Ainalem och Andreas
Jansson, två av ett femtiotal forskare på
ESS som är med i den första planeringsfasen av det högteknologiska super
mikroskopet, är på besök just på Österlengymnasiet i Simrishamn. Aulan är fylld av
elever med artig tystnad. Ett ABC om ESS
åker upp på bildskärmen och med koncentrerade blickar lyssnar de på hur man
planerar att bygga forskningsanläggningen och vilka användningsområden neutronspridning har.
berättar MarieLouise Ainalem hur man i framtiden kan
få effektivare batterier, bättre transportsystem, nya tvättmedel och designade läkemedel. Andreas Jansson beskriver hur
den gigantiska acceleratorn ska byggas.
Båda har besökt tre gymnasieskolor tidigare genom Forskningsnätet och har
förberett sig noga. Andreas Jansson berättar hur han fått tänka till kring vad en
gymnasist har för kunskaper.
– Hittills tycker jag att mötena med
tonåringarna har fungerat bra. En del
tomma blickar har vi mött, men samMed hjälp av bilder

mantaget har vi fått bra respons och vi
vill verkligen nå ut till allmänheten om
vad vi sysslar med. Vem vet, kanske en
framtida kollega sitter i publiken. ESS är
ju i full drift först 2025, säger han.
För Marie-Louise Ainalem har det ock-

så varit en pedagogisk utmaning – inte
minst språkligt.
– Många av termerna jag använder
mig av finns bara på engelska, så där får
jag vara påhittig. Men visst är det svårt
att förklara något som ESS mer lättbegripligt. Jag börjar enkelt, men strävar
inte efter att få med mig alla.
ESS-forskarna berättar dels om den
framtida forskningsanläggningen, dels
om hur det är att arbeta som forskare.
Marie-Louise Ainalem beskriver sin snåriga väg fram till positionen på ESS idag,
och sin vardag som är långt ifrån glamorös med förberedelser, laborationer, lång
väntan, inga resultat och ibland misslyckanden. Andreas Jansson och Marie-Louise Ainalem är tydliga med sitt budskap.
– Du som är ung behövs i samtalet och
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forskningen behövs för svaren på morgondagens okända frågor.
i aulan är de elever
som vill välkomna till en extra sittning
med forskarna, och med ett tiotal ungdomar och lärare runt bordet kommer frågorna. Hur många forskare kommer att
använda ESS, hur är EU inkopplat och
hur fungerar egentligen acceleratorn?
Manfred Schmidt som läser andra
året på Naturvetenskapliga programmet
har många frågor, men att forska själv är
han inte så intresserad av.
– Det är jätteroligt att träffa forskare och min skola har haft många besök,
och idag har jag en bredare bild av vad
en forskare är.
Efter två timmar

och intresserar även lärare. Ola Svahn är gymnasielärare i kemi och biologi.
– Jag arbetar aktivt på vår skola med
kontakter med Forskningsnätet och vi
har haft många intressanta forskare som
fört forskningen närmare både eleverna och lärarna. Simrishamn ligger lite
långt borta, men genom dessa möten
känner jag att vi kan komma på samma nivå som skolor i Malmö och Lund.
Jag tror också att dessa forskarbesök har
bidragit till att inspirera våra elever att
läsa vidare. Men det går att göra mer,
vi hade gärna besökt forskare på Lunds
universitet.
Forskningsnätet engagerar

t

Text & foto: Bodil Malmström

Forskningsnätet
Skåne

Forskare från högskolor, företag, forskningsinstitut och universitet, där ibland
Lunds universitet, har genom åren behandlat frågor inom historia, hälsa, religion, astronomi, medicin, teknik och ett
otal fler områden. I dagsläget har 210 möten med 240 forskare ägt rum. Forsknings
nätet drivs av Österlengymnasiet, Skolstaden i Helsingborg, S:t Petri skola i Malmö
och Hässleholms Tekniska Skola med stöd
av bl.a. Sparbanksstiftelsen Skåne och Region Skåne. Se www.forskningsnatet.se
LUM nr 3 | 2011

Marie-Louise Ainalem tycker att det
har varit en utmaning att tala om ESS
så att gymnaisterna förstår.
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Demens av olika slag kostar Sverige mer än alla hjärt-kärlsjukdomar, cancer
och stroke tillsammans. LUM har träffat forskare i Malmö och Lund som arbetar med denna stora folksjukdom. Vi har också mött demenssjuka Greta
Westerhoff och hennes familj, som ingår i ett forskningsprojekt.

När minnet sviker
– Välkomna, det var roligt att få
besök!
82-åriga Greta Westerhoff i Staffanstorp tycker om att träffa nya
människor. Hon har fått diagnosen
demens men bor kvar hemma med
stöd av sin man, sina döttrar och
hemtjänsten.

När LUM kommer sitter Greta Westerhoff i köket och dricker kaffe med maken Siete (ursprungligen från Holland)
och dottern Jannie Bodestedt. På väggarna hänger ett foto av Gretas mormor och
en blomstertavla målad av hennes faster,
som hon visar besökarna. Sedan berättar
hon glatt om sitt arbete som maskinskriverska på röntgenkliniken i Lund och sin
uppväxt i Malmö.
– Vi bodde i Gamla Rosengårdsstaden. Den låg ganska långt ut, men pappa
ville spara pengar så han gick till arbetet
som skräddare inne i staden hellre än att
åka spårvagn, förklarar hon.
Minnet av det som hände för länge se-

Omvårdnadsforskaren Staffan Karlsson besöker Greta Westerhoff och hennes familj.
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dan finns kvar, men Greta Westerhoffs
närminne är skadat av demenssjukdomen. Därför kommer hon inte ihåg att
hon träffat omvårdnadsforskaren Staffan
Karlsson en gång tidigare. Han har besökt Gretas hem för att intervjua henne
och dottern inom ramarna för en lång
serie intervjuer med 300 personer med
demens och deras anhöriga och vårdpersonal.
– Greta Westerhoff hade inte svårt att
svara på frågor om sin hälsa och sin familj, eller att ge namn åt vardagsföre-
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mål och utföra uppgifter som hon fick
instruktioner om. Däremot var tidsuppfattningen borta, så hon kunde inte säga
vilken dag eller vilket år det var, berättar
Staffan Karlsson.
i ett EU-projekt
som ska jämföra demensvården i åtta
europeiska länder (se artikel på sid. 28). I
alla länderna spelar de anhöriga en viktig roll.
– Jag handlar och gör andra tjänster åt
mina föräldrar en halv dag i veckan och
min syster gör lika mycket. Hemtjänsten städar varannan vecka och distriktssköterskan kommer med medicin. Min
pappa har svårt att röra sig efter en stroke
men är helt klar i huvudet, så han fungerar som minne åt min mamma, förklarar Jannie Bodestedt.
På så sätt går vardagen ihop trots Greta Westerhoffs sjukdom. Men om hon eller maken skulle bli sämre kan det bli tal
om flytt till ett vårdboende.
Intervjuerna ingår

är
valda just för att en flytt snart kan bli aktuell eller nyligen har genomförts. Man
vill nämligen bland annat undersöka om
”brytpunkten” kommit vid rätt tillfälle.
Var det riktigt att vänta så länge som man
gjort med flytten, eller borde patienten
redan långt tidigare ha fått plats i ett särskilt boende?
Det omvända, att någon skulle ha
flyttat alltför tidigt, förekommer troligen
inte. Sveriges grundprincip är ju att låta
äldre personer bo kvar hemma så länge
det går. Dels vill de flesta ha det så, dels
blir det billigare: vård i hemmet kostar i
genomsnitt bara hälften av vård på särskilt boende. Det är först när det behövs
hemtjänst sex–sju gånger om dygnet som
kostnaden börjar bli jämförbar.
– Men det är inte bara det ekonomiska
som spelar in. Man väger också in sådant
som oro, förvirring, vilken typ av hjälp
som behövs, och vad de anhöriga vill och
orkar med, framhåller Staffan Karlsson.
Ibland bär de anhöriga en nästan
omänsklig börda. Vid en tidigare intervju träffade han en gammal kvinna med
demens som behöver hjälp med allt i
De 300 patienter som intervjuas
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vardagen inklusive matning. Hemtjänsten kommer sex gånger om dygnet, men
dottern tillbringar också sex timmar om
dagen hos sin mor trots att hon arbetar
halvtid och har en egen familj.
– En sådan patient hade ju genast
kommit till särskilt boende om inte dottern ställt upp så mycket, säger han.
Över huvud taget har Staffan Karlsson

intryck av att de anhöriga är nöjda med
samhällets hjälp och att de, även om de
lägger ner mycket tid och arbete när de
vårdar i hemmet, inte känner sig överbelastade. Fast professor Ingalill Rahm
Hallberg är mer tveksam:
– Det är en överlevnadsstrategi att
vara nöjd. Om man väl bestämt sig för
att vårda sin närstående hemma så länge
det bara går, så kan man inte tillåta sig
att känna efter!
Både hon och Staffan Karlsson betonar vikten av att de anhöriga får möjlighet att koppla av mellan varven. Dagvård och växelvård – där patienten bor
på så kallat korttidsboende en eller ett
par veckor – ger de anhöriga värdefull
möjlighet att vila sig och ägna sig åt egna
intressen.
text & foto: INGEL A BJÖRCK

Samarbete med
vårdcentraler ska ge
tidigare diagnoser
Stora internationella studier har visat
hur stor andel Alzheimerspatienter det
brukar vara i en västerländsk befolkning. Inom Region Skåne borde omkring 3 300 personer insjukna i någon
demenssjukdom varje år. Men i praktiken är det bara 40 procent av det antalet som får en demensutredning och diagnos, och det svenska genomsnittet
ligger ännu lägre.
Demensforskaren Lennart Minthon
är oroad över det stora antalet personer
som aldrig får någon diagnos.
– Jag tror både de sjuka och deras
anhöriga ofta tiger om saken för att
man inte inser problemet, har svårt att
förklara det eller helt enkelt skäms för
det. Och primärvården är inte tillräckligt
uppmärksam och ställer inte rätt frågor,
menar han.
Därför samarbetar demensforskarna
i Malmö nu med 12 vårdcentraler som
byggt upp särskilda minnesmottagningar med specialutbildad personal.
Lennart Minthons grupp har också fått
pengar för att starta ett kunskapscentrum om demens som ska sprida information till vårdcentraler och omsorgspersonal.

82-åriga Greta Westerhoff tycker om att berätta om gamla tider. T.h. dottern Jannie Bodestedt.
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I denna minnestest ska man
snabbt och felfritt beskriva alla symboler rad för rad:
blått streck, röd
fyrkant, blått
streck, gul triangel... Sjuksköterskan
Malin Lavesson
instruerar.

Nya Läkemedel
mot demens på gång
Idag finns det ingen bot för Alzheimers sjukdom. Men flera möjliga
läkemedel håller på att testas, och
i framtiden kan det bli aktuellt att
screena medelålders personer för
tidiga tecken på sjukdomen.

Det tror professor Lennart Minthon,
vars forskargrupp studerar demenssjukdomarnas bakgrund och behandling.
Ett problem vid Alzheimers är att de
bakomliggande förändringarna i hjärnan uppstår så tidigt. Man tror numera
att de börjar redan 20 år innan patienten själv märker de första tecknen på att
minnet blivit sämre. Det är ett skäl till
att dagens läkemedel inte kan bota sjukdomen: då diagnosen ställs har förändringarna redan gått för långt.
– När nya, mer effektiva medel utvecklats kommer vi nog att vilja testa alla redan
i medelåldern, menar Lennart Minthon.
24

Han tänker sig något i stil med mammografi, som ju görs på friska personer
för att upptäcka tidiga stadier av en allvarlig sjukdom. En screening för demens
skulle bli dyr, men borde ändå löna sig.
– Demenssjukdomarna kostar 51 miljarder kronor om året. Demenspatienter
kan ju leva många år med sin sjukdom
och behöver mycket tillsyn, säger Lennart Minthon, som räknat ut att de 51
miljarderna motsvarar över 1000 kronor
i sekunden.
Hans forskargrupp är knuten till Sve-

riges största minnesmottagning, som
finns hos Neuropsykiatriska kliniken på
Segevång i Malmö. Här arbetar vårdpersonal och forskare sida vid sida för att undersöka de personer som söker för sitt dåliga minne.
Omkring 1.200 patienter om året besöker minneskliniken. Erfarenheten vi-

sar att omkring hälften av dem som söker för lätta minnesproblem kommer att
bli sämre med tiden, medan minnet hos
den andra hälften stannar på nivån ”mild
glömska”.
På patienter med misstänkt demens

tar forskarna prover av ryggvätskan och
bilder av hjärnan med PET-teknik. Undersökningarna ger information om
hjärnans tillstånd och om hur mycket
man kan hoppas av behandlingen. För
det går oftast att behandla, om än inte
bota, Alzheimers sjukdom.
– 30 procent av patienterna blir lite
bättre av medicineringen. 60 procent blir
antingen stabiliserade i den nivå de är på,
eller bara långsamt sämre. Den sista tiondelen av patienterna biter medicinen tyvärr inte alls på, säger Lennart Minthon.
Det är flera förändringar i hjärnan
som ligger bakom Alzheimers sjukdom.
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Det har blivit fel i cellernas ”sophantering” så att nystan av döda celler bildas i
hjärnan. Ett visst protein har förändrats
så att transportsystemet i cellerna klibbar ihop, och synapserna – nervcellernas
kontaktpunkter – har också skadats.
flera internationella studier av läkemedel riktade mot
olika delar av denna sjukdomsprocess.
Vissa läkemedel är tänkta att lösa upp
ansamlingarna av döda celler i hjärnan,
medan andra ska förhindra skadorna på
cellernas inre transportsystem.
– Studierna gäller mer än att se om
medlen över huvud taget fungerar. Man
måste ju också veta hur många doser som
ska ges, hur ofta, och om medlen ska ges
som dropp eller bara sprutas in som ett
influensavaccin, förklarar läkaren Henrik Östlund.
Två av de tilltänkta medicinerna har
kommit ganska långt i utvecklingen mot
ett färdigt läkemedel. Snart kommer man
att kunna titta i facit, dvs. se vilka patienter som fått läkemedlet och vilka som
fått ett overksamt medel, och om det gått
bättre för de behandlade patienterna än
för kontrollgruppen. För de företag som
hittar effektiva Alzheimersmediciner
väntar miljardvinster, så intresset är stort.
Men innan man kan behandla en paMalmögruppen deltar i

tient, så måste man ha en riktig diagnos.
Doktoranden Sebastian Palmqvist har
gått igenom ett stort antal minnestester
för att sålla fram de som ger de säkraste
beskeden. Det gäller ju att skilja ut demenspatienterna från de personer vars
minnesproblem orsakas av andra skäl
som depression, ämnesomsättningsfel,
långvarig stress eller felmedicinering.
Testerna ska helst också skilja på olika
typer av demens, eftersom det förutom
Alzheimers även finns s.k. Lewybody
demens och andra demenssjukdomar.
hitta blivande
Alzheimerspatienter så tidigt som möjligt. Läkaren och forskaren Oskar Hansson har hittat två riskmarkörer, ämnen
som finns i avvikande nivåer i ryggvätskan hos personer som så småningom
får Alzheimers. Han går nu vidare bland
annat med en studie av 200 friska personer över 60 år.
– Vi ska göra en hel rad med undersökningar och följa personerna i fem år. Statistiskt sett bör ett 20-tal av dem under
den tiden råka ut för minnesstörningar.
Då blir det intressant att se om de hade
några avvikande värden i de tidiga undersökningarna, förklarar han.

Det är också viktigt att
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Sebastian Palmqvist studerar minnestester.
Vilka tester fungerar bäst, och hur kan man
utvinna maximal information ur resultaten?

text: INGEL A BJÖRCK
Foto: gunnar menander

Sunt leverne kan skjuta upp demensen
En mycket tidig Alzheimerssjukdom anses ha ärftlig bakgrund. Men i övrigt
spelar livsstilen stor roll, och de vanliga hälsoråden gäller även för att förebygga Alzheimers: man ska motionera,
inte ha för högt blodtryck, äta sunt och
inte bli fet, vara måttlig med alkoholen och inte röka, hålla igång ett socialt nätverk och vara mentalt aktiv. Och
dessa goda vanor ska påbörjas redan i
medelåldern.
– Om man byggt upp hjärnans reservkapacitet genom ett sunt liv är det

Om det kommer effektiva Alzheimers-mediciner gäller det att hitta patienterna så tidigt
som möjligt, menar Lennart Minthon.

inte så farligt om nervcellerna börjar
tackla av i 60–65-årsåldern. Det gör
de även vid ett normalt åldrande, men
inte värre än att det kompenseras av
den äldre människans ökade erfarenhet, menar Lennart Minthon.
Han tror att hjärnförändringarna vid
Alzheimers mycket väl kan förekomma även hos personer som haft en bra
livsstil. Men de har en reserv att ta till,
och deras minne hinner därför aldrig
försämras så mycket att de får en demensdiagnos.

Oskar Hansson letar efter biomarkörer som
visar vilka friska personer som senare kan
råka ut för Alzheimers.

För nya läkemedel gäller det att se inte bara om
de fungerar, utan också hur och hur ofta de ska
tillföras, påpekar läkaren Henrik Östlund.
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När minnet sviker

Svensk demensvård står sig väl
i internationell jämförelse
Den svenska demensvården fungerar på det hela taget väl, menar professor Ingalill Rahm Hallberg som
jämfört vården i åtta olika länder.
– Den främsta slutsatsen är inte
att vi har så mycket att lära av de
andra, utan snarare att vi måste
värna om det som byggts upp här.

Ingalill Rahm Hallberg är medveten om
att de anhöriga drar mycket av lasset även
i Sverige.
– Men när de inte orkar längre har vi
ett behovsbaserat, skattefinansierat system som rycker in, säger hon.
Så är det inte i flera andra EU-länder. I
framför allt Öst- och Sydeuropa är de vuxna barnen enligt lag ansvariga för sina dementa föräldrar, oavsett sin egen situation.
I Estland har till och med barnbarnen del
i ansvaret för sina far- och morföräldrar.
Ibland är det döttrar och svärdöttrar
som får ta på sig de uppgifter som krävs,
ibland anställer man en vårdare. I Spanien
har det t.ex. blivit vanligt att importera
hjälp i form av kvinnor från Colombia,
Ecuador och andra fattiga länder. De har
ingen utbildning i att ta hand om dementa personer och får ofta rollen av underbetalda pigor, fångna i vårdtagarnas hem.
är inte mer
positiv till det tyska systemet med en
”vårdpeng” till varje patient. Detta bidrag är inte behovsprövat, vilket betyder
att den som har miljoner på banken eller engagerade, närboende barn får samma summa som den som inte har vare
sig pengar eller anhöriga. Vårdpengen är
också för liten: behöver man betala för ett
vårdboende räcker den inte långt.
Jämförelsen av olika europeiska länders demensvård ingår i ett EU-projekt
där Lunds universitet ansvarar för en del
av arbetet. Lundaforskarna ska också göra
intervjuer om patienternas, de anhörigas
och personalens erfarenheter (se sid. 24).
Ingalill Rahm Hallberg

26

Staffan Karlsson t.v. och Connie Lethin t.h.
intervjuar patienter, anhöriga och
personal. Professor Ingalill Rahm
Hallberg, i mitten, är huvudansvarig för den
svenska delen
av EU-projektet
RightTimePlace
Care.

Arbetet började förra året med den
grundläggande uppgiften att hitta ett
gemensamt språk.
– Vi måste ju ha ord för det som erbjuds i de åtta länder som ingår i studien.
En fråga var t.ex. vad det svenska begreppet ”särskilt boende”* heter på engelska,
säger projektledaren Staffan Karlsson på
Institutionen för vård och hälsa.
När ordlistan blivit klar har man gått

vidare med att lista en lång rad vårdinsatser. De deltagande länderna har sedan
fått ange om en viss vårdinsats finns i deras land, till vilka den ges och av vem.
Har t.ex. primärvården något screeningprogram för att upptäcka demenssjuka?
Finns det ett gemensamt sätt att ställa diagnos eller gör varje läkare det på sitt eget
sätt? Kan en dement patient få bromsmedicin, och i så fall bara i sjukdomens första fas eller under hela livet? Hur mycket
utbildning, råd och stöd får de anhöriga?
På den senare punkten finns det brister i alla de studerade länderna. Även i
Sverige återstår mycket att göra, menar
Ingalill Rahm Hallberg.
– Vi borde vara bättre på att erkänna de anhörigas viktiga roll. Och vi får
inte lägga över mer på dem – kommunerna får absolut inte dra ner på hemtjäns-

ten även om ekonomin skulle bli sämre.
Tvärtom borde vi bygga in ett alarmsystem för att få en tidig varning när de anhöriga börjar gå på knäna, säger hon.
EU-projektet R ightTimePlaceCare om-

fattar förutom Sverige även Tyskland,
Storbritannien, Estland, Finland, Frankrike, Nederländerna och Spanien. Att det
startas just nu är ingen slump, utan beror på den åldrande befolkningen i Europa. I Sverige är nu drygt 18 procent av
befolkningen över 65 år, och inom ett årtionde stiger siffran till hela 25 procent.
Ändå ligger Sverige jämförelsevis bra till.
– Här har åldersfördelningen förändrats så långsamt att vi hunnit anpassa
oss till en ökad andel äldre. I länder som
Italien och Spanien har genomsnittsåldern stigit först på senare år. Utvecklingen mot en ökad andel äldre går därför
mycket fortare där, samtidigt som födelsetalen är lägre. Det bäddar för problem
i framtiden, tror Staffan Karlsson.
text & foto: INGEL A BJÖRCK
Fotnot: ”Särskilt boende” är den svenska
vårdformen för en dement äldre person som
inte kan bo kvar hemma. Oftast består det
av en enrummare i en grupp med gemensam
matsal och tillsyn dygnet runt. Den engelska
term som valts är nursing home.
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Gästkrönikan

Apropå de kommande utvärderingarna av kvaliteten i utbildningarna, det s.k. EQ11-projektet, skriver LTHs vicerektor Per
Warfvinge om fakulteters olika kulturer. Liksom om de inresande
utvärderarnas kulturella glasögon…

Utvärderingar
– en magnifik arena för kulturkrockar

I

fikapausen på ett möte i Universitetshuset råkade
jag höra en animerad diskussion om EQ11 mellan
tre kolleger från olika fakulteter. En ondgjorde sig
över tvetydiga frågor i självreflektionen (som ger
tvetydiga svar), en annan över risken att fakultetens organisation inte skulle begripas (ens av utvärderingspanelen). Den tredje oroades av att EQ11 skulle inspirera
universitetsledningen att – ve och fasa – agera.
Diskussionen fick mig att tänka på boken på nattygsbordet: ”Organisationer och kulturer” av sociologerna
Hofstede & Hofstede. De definierar fem kulturella dimensioner: graden av maktdistans mellan dem som leder och dem som leds, kollektivism kontra individualism (starka band inom egengruppen kontra svaga band
mellan individer), maskulinitet kontra femininitet (som
metafor för värdet i att hävda sig), tendensen att undvika osäkerheter och tvetydigheter samt graden av långsiktigt agerande.
Hofstedes empiri bygger på nationella skillnader,
men kulturdimensionerna är även giltiga inom och
mellan organisationer.

har olika kulturer. Jag
tror att de kan förstås utifrån Hofstedes dimensioner.
Ett exempel är hur utbildningen leds och organiseras.
LTH har en utpräglad matrisorganisation som förutsätter ömsesidig anpassning mellan institutioner, programansvariga och central administration. Organisationen är
allt annat än entydig. Initiativ till förändringar i kurser
och program kan komma från många håll för att sedan
förhandlas i ad hoc-artade former. Arbetssättet speglar
en utbildningskultur som bejakar många ansatser och
lösningar, men få eviga sanningar.
EQ11 riktar sina frågor strikt till fakultetsnivån. I
det ligger en kulturellt betingad fara. På LTH-nivå är
kulturen att tona ner individens roll och betona systemens funktion. Exempelvis finns inga ämnesföreträdare och vårt kursutvärderingssystem är mer processDet sägs ofta att fakulteter
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inriktat än individinriktat. Men institutionerna måste
för att utvecklas ha ett starkare konkurrens- och individfokus. Sådana skillnader i ”maskulinitet” mellan
nivåer i en organisation kan lätt skapa spänningar.
Utvärderingar är en magnifik arena för kulturkrockar. När en internationell grupp såg över LTH:s
forskning och organisation 2001 föreslogs en drastisk
omorganisation. Modellen var ett hopkok av fransk
”total byråkrati” och anglo-saxisk divi- ”Inom EQ11 kommer de
sionalisering,
inresande utvärderarna att
med ett fåtal
betrakta vårt universitet, det vi
”schools” styrda av enväldi- gör och det vi står för, genom
ga småpåvar
sina egna kulturella glasögon. ”
under en utmätt tid. Intressant ur ett sociologiskt perspektiv, men snabbt förpassad till papperskorgen. Inte för att modellen var
ogenomtänkt, men för att den kolliderade med både
den nationella och den lokala kulturen.
Inom EQ11 kommer de inresande utvärderarna att betrakta vårt universitet, det vi gör och det vi står för, genom sina egna kulturella glasögon. Det gör inte deras
reflektioner och förslag värdelösa eller irrelevanta. Men
de måste tolkas och förstås utifrån utvärderarnas egen
kulturella bakgrund.
Men vi ska också veta att våra egna reaktioner inför,
under och efter EQ11 bottnar i synen på individualism, kollektivism och långsiktighet, liksom vår acceptans av maktdistans och självhävdelse samt känslorna
inför tvetydigheter och osäkerheter.
Om vi orkar förstå det kan EQ11 bli riktigt bra.
Per Warfvinge
Vicerektor LTH
Professor vid Inst för kemiteknik
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Universitetets Facebook-sida
ska bli mer interaktiv
Sociala medier. Sociala medier
har på kort tid blivit ett effektivt
verktyg för den som vill sprida sitt
budskap. Nu ska Lunds universitets
Facebooksida utvecklas och bli mer
interaktiv i hopp om att intressera
fler studenter.
– Facebook är en oerhört kraftfull kanal om den används på rätt
sätt, säger Daniela Fernandez, kommunikatör på Studentservice och
en av de drivande krafterna bakom
LU:s nya Facebooksida.

LU:s universitetsövergripande Facebooksida hittas på: www.facebook.com/
lundsuniversitet

Även om Lunds universitet har funnits
ett bra tag på Facebook har sidan fram
tills nu haft ett förhållandevis blygsamt
besökarantal. Daniela Fernandez tror att
det främst beror på att flödet varit alltför enkelriktat och att informationen riktats mot en väldigt bred målgrupp. Resultatet har blivit en ointressant sida med

relativt få besökare. Något som man nu
vill ändra på.
– Fram tills nu har man bara matat ut
nyheter och händelser, utan att det funnits någon egentlig tanke bakom. För att
folk ska kunna ha glädje av sidan måste
vi bli mer engagerade och se till att besökarna kan få svar på sina frågor, menar
Daniela Fernandez.
mer interaktiv hoppas man kunna öka tillgängligheten och förbättra servicen för blivande
studenter. Utöver information om exempelvis kurser och program, ska sidan även
innehålla personliga tips och idéer som
kan vara användbara för nyblivna studenter. Tanken är att potentiella studenter, genom att ställa frågor och följa flödet
på sidan, ska bli mer engagerade och få en
större insikt i hur det faktiskt är att plugga i Lund. På så sätt kan Facebook bli ett
Genom att göra kanalen

Debatt
om tolerans
lockade
stor publik
Populärvetenskap. Fjärde omgången av Debatt i Lund fyllde Café
Athen till bristningsgränsen på
kvällen den 8 mars.
Det blev trångt på Café Athen på Akademiska Föreningen när Debatt i Lund tog upp
frågan om vem man ska vara tolerant emot.
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I panelen satt Dilsa Demirbag-Sten, Per
Bauhn, Elisabeth Gerle samt Ann He-
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Daniela
Fernandez
är en av de
drivande
krafterna
bakom LU:s
nya Facebooksida.

värdefullt komplement till de etablerade
studentrekryteringsverktygen.
– Facebook är ett väldigt resurseffektivt verktyg jämfört med exempelvis annonsering och har dessutom ingen geografisk begränsning. Därutöver, menar
Daniela Fernandez, är det för många
ett stort och skrämmande steg att börja
plugga på universitetet, men genom att
öka insynen till en annars så främmande värld kan man också minska skrämselfaktorn.
För att bättre anpassa informationen

för respektive målgrupp inom universitetet har man också startat en Facebooksida för varje fakultet. På så vis kan aktivitetsflödet bli mer riktat, samtidigt som
besökarna enklare kan hitta den information som berör dem. Fakultetssidorna
kommer i huvudsak att skötas av studentambassadörer från respektive fakultet.
– Det är viktigt att det som skrivs på
sidorna är genomtänkt. Innehållet måste passa både Lunds universitet som avsändare, de potentiella studenterna som
mottagare och Facebook som kanal, säger Malin Dellgran, kommunikatör på
Lunds universitet med inriktning på sociala medier.
För dem som ska jobba med Facebook-

sidorna väntar nu en intensiv tid inför
universitetets öppet hus-dag på AF den
2 april och perioden inför sista anmälningsdag. Den främsta utmaningen blir
dock, enligt Daniela Fernandez, att skapa
kontinuitet och rutin för arbetsprocessen.
– Vi måste se till att ständigt uppdatera sidorna och hålla dem vid liv även efter den hektiska perioden i april. Annars
sjunker både intresset för sidorna och besökarantalet snabbt.
text & foto: anna knutsson

Pedagogisk
inspiratör
håller workshop
pedagogik. Onsdagen den 13

april kommer professor Mick Healey till Lunds universitet.
Healey som är verksam vid University of Gloucestershire ska i
Lund hålla en workshop om forskningsbaserad utbildning. Det sker
inom ramen för LUs pedagogiska utvecklingsprojekt EQ11, där
Healey varit en viktig inspirations
källa.
Workshopen är en länk mellan
de självreflektioner områdena avlämnade i mars och de internationella externa rådgivarnas besök i
början av maj. Workshopen hålls
13 april 14–16.30 i sal 206 i Universitetshuset.
Föranmälan senast 6 april till
Eva.Lindgren@rektor.lu.se

”Övergångar”
tema för årets
HT-dagar
populärvetenskap. Den 8–9

berlein. De diskuterade respekt och hur
tolerant man ska vara mot andras religiösa övertygelser.
när Per
Bauhn liknade religiös tro med att tro
på jultomten. Han menade att religion
inte har någon plats i samhällsbygget eftersom den, i likhet med jultomten, inte
bygger på fakta. Ann Heberlein tyckte
att tomteliknelsen dumförklarade alla
troende:
– Jag har svårt att tolerera jultomteargumentet och jag trodde nog att du som
professor i praktisk filosofi skulle vara lite
snillrikare än att komma dragande med
det, sa hon.
Kvällens kraftigaste applåd fick Per
Debatten tände till rejält

Bauhn när han svarade på en fråga från
publiken: Hade vi verkligen stått upp för
Lars Vilks yttrandefrihet i form av provokativa rondellhundar ifall självmordsbombaren från Tranås hade lyckats med
sitt illdåd i Stockholm i december förra året?
– Det är inte Vilks teckningar som dödar någon. Det är den som utlöser bomben, sa Per Bauhn.
Som vanligt modererades debatten av
Sydsvenskanjournalisten Andreas Ekström.
Den som vill se debatten i sin helhet
kan göra det www.lu.se/forskning/debatt-i-lund
text & foto:
ulrika oredsson
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april 2011 är det dags att fylla SOLcentrum med högintressanta forskare och föreläsare igen, denna
gång på temat ”Övergångar”.
Nytt för i år är att det blir kortföreläsningar, varje föreläsning är
20 minuter lång och att det blir en
liten frågestund efter varje föreläsning. Årets Rausing-pristagare Bo
Hagström kommer också att hålla
en föreläsning.
Humanist- och teologdagarna
är ett årligen återkommande arrangemang av området för humaniora och teologi vid Lunds universitet. Alla föreläsningar hålls i
Språk- och litteraturcentrum (SOL).
Caféet på SOL hålls öppet under
dagarna och HT-biblioteken har
bokbord med böcker till salu i SOLcentrums foajé.
För program se: www.ht.lu.se
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BOKEN
Vardagsbilder
Förbisett (Symposion) är en bok av etnologerna Niklas Ingmarsson och Robert
Willim med foton av Martin Magntorn.
Materialet ligger också till grund för en
utställning på Kulturen i april. Boken vill
visa hur många fantasieggande platser
och oväntade upplevelser som gömmer
sig i den till synes triviala skånska vardagen, från Skromberga till Tollarp.

Om studentboende
”Från vindskupa och logement till lägenhet” är undertiteln till boken Bott i
Lund (AF Bostäder), om det lundensiska
studentboendets historia. Redaktörer är
Fredrik Tersmeden och K Arne Blom. Nyskrivna texter av historiker och arkitekter
blandas med äldre ögonvittnesskildringar och bostadsminnen berättade av lundastudenter av olika årgångar.

Lundaakademiker diskuterar
forskningens styrning
Forskningspolitik. Vem bestämmer vad forskarna ska göra? Vilka
upptäckter ska de göra och vilken
teknik ska de utveckla?

Hela dagen den 17 maj ska frågor som
dessa om forskningens styrning diskuteras av kända Lundaakademiker, men
också av nobelpristagaren Arvid Carlsson och förre finansministern Kjell Olof
Feldt och Dan Brändström, tidigare vd
för Riksbankens jubileumsfond liksom
Kerstin Niblaeus, tidigare generaldirektör vid EUs ministerråd och Göran Sandberg från Umeå, verkställande ledamot i
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Per
Omling, professor vid LTH och tidigare
generaldirektör för Vetenskapsrådet leder
samtal kring forskningens styrning med
bl.a. Agneta Bladh, som varit statssekreterare på Utbildningsdepartementet.

Historisk forskning
Möten med historiens mångfald
(Nordic Academic Press) är en antologi skriven av doktorander i den nationella forskarskolan i historia och sammanställd av lundahistorikerna Lars
Berggren, Klas-Göran Karlsson och
Charlotte T ornbjer. Artiklarna berättar
bl.a. om sambandet mellan det svenska
postväsendet på 1600-talet och adelns
förtryck av bönderna, hur man sett på
åldrande i Sverige under 1900-talet,
och hur ideologierna bakom liberalism,
fascism och socialism utvecklats.

Jordbruk i Afrika
Förbättras situationen för Afrikas småjordbrukare skulle en stor del av kontinentens fattigdomsproblematik vara
löst. Det menar bl.a. Göran Djurfeldt
(red), Agnes Andersson och Magnus Jirström i boken African Smallholders
(CABI). Man har i nio länder kartlagt och
försökt fånga jordbruksprocessen – från
jordbrukspolitik till val av grödor och
möjligheter till kommersialisering.
30

Bland Lundaakademikerna märks
Bengt E Y Svensson som tillsammans
med Charlotte Erlanson-Albertsson är
moderator, Carl Gustaf Andrén, tidigare universitetskansler, Catarina Svanborg, Mats Benner, Germund Hesslow
och Håkan Westling.
Bakom arrangemanget, som äger rum
på Grand Hotel, står Kungl. Fysiografiska sällskapet i Lund och dess preses
Sven Åberg, professor i matematisk fysik vid LTH samt tidigare preses Ingvar
Otterlund, professor i experimentell högenergifysik vid LU. Förhoppningsvis tvsänds arrangemanget i efterhand av UR.
Deltagande sker genom anmälan till
Kungl Fysiografiska Sällskapet, Stor
gatan 6, 222 23 LUND, 046-132528, kansli@fysiografen.se, www.fysiografen.se.
Deltagarantalet är begränsat, först till
kvarn gäller.

KG Hammar hyllas med symposium
hyllningssymposium. KG Hammar
slutar som gästprofessor på Centrum för teologi och religionsvetenskap och som en tribut till honom
ordnas ett symposium med rubriken ”Religion som konstart” den 26
april kl 13.00 på SOL-centrum.

Symposiet belyser religion, baserat på berättelser, bilder och riter, just utifrån mötet med det estetiska området. Hur kan
religion förstås om man tror att berättelsen, bilden, musiken och poesin är den
kanske djupaste och mest verkliga sättet
att gestalta sanning i världen? Vad innebär det för religionens plats i samhällsdebatten, vad innebär det för teologin och
vad innebär det för konstnärerna?
Svensk religionsdebatt kretsar ofta
kring frågor om religiöst språk, sanningsanspråk och religion som positiv eller negativ kraft i samhället. Ateistisk kritik
kan argumentera utifrån positivistiska ve-

KG Hammar slutar som gästprofessor vid
Lunds universitet. foto: kennet ruona

tenskapsideal och hamnar på kollisionskurs med teologers vilja att söka hävda religionernas sanning. Samtidigt upplever
många troende att religion fungerar som
existentiella sätt att tolka livet som ligger nära konsten, litteraturen och musik.
Forskare och kulturpersonligheter
från teologi, filosofi, journalistik, litteratur och kulturdebatt medverkar, allt under ledning av KG Hammar.
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Hedersdoktorer:

Ekonomihögskolan hedrar
tre amerikanska professorer
hedersdoktorer. Ekonomihögsko-

lan i Lund har utsett tre amerikanska professorer till nya hedersdoktorer.

Professor Claudia Goldin, Harvard University, är en av dagens mest framstående ekonomhistoriker. Hon leder bland
annat ett projekt om den amerikanska
ekonomin vid det välkända forskningsinstitutet National Bureau of Economic
Research. I sin forskning använder hon
nationalekonomisk teori och metoder för
att hitta lösningar till dagsaktuella problem.
Constance E. Bagley är professor i
“The Practice of Law and Management”
vid Yale University. Hon har även ett förflutet vid Harvard Business School och
Stanford University. Constance Bagley
ligger i frontlinjen inom det nya forskningsområde som handlar om rättsreg-

lernas roll som ledningsstöd av företag.
Under drygt 10 år har Constance Bagley
varit en återkommande gäst i Lund och
är en stor inspirationskälla för flera forskare vid Ekonomihögskolan.
Edward I. Altman är professor i finansiering vid New York University
Stern School of Business. Han är en av
världens mest inflytelserika finansforskare och anlitas som internationell expert när det gäller storföretagskonkurser,
skuldkriser och analyser av kreditrisker.
Edward Altmans forskning är huvudsakligen inriktad på att analysera och förutse konkurser, kreditpolicys, riskhantering i banker samt kapitalmarknader.
Han har startat Journal of Banking and
Finance, en av de mest ansedda tidskrifterna inom området finans. Edward Altman är och har länge varit en förebild och
diskussionspartner till Ekonomihögskolans forskare.

Hedersdoktorerna promoveras vid doktors
promotionen den 27 maj. foto: mikael risedal

... och LTH firar med fem hedersdoktorer
hedersdoktorer. Lunds Tekniska
Högskola har utsett Charlotta
Falvin, Lena Ek, Giancarlo Spinelli,
Fredrico Capasso och Örjan Karlsson till 2011 års hedersdoktorer. I år
firar LTH 50 år och har därför utsett
fem hedersdoktorer, en per decennium.

Charlotta Falvin är senior director vid
Research in Motion i Malmö. Hon har
varit starkt engagerad i att etablera nya
samarbetsformer mellan akademi och
näringsliv. Charlotta Flavins arbete har
haft en avgörande betydelse för LTH:s
innovationsverksamhet och samarbete
med industrin.
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Lena Ek är Europaparlamentariker
med ett stort intresse för frågor inom
miljöanpassad kemiteknik och bioteknik. Hennes arbete har lett till en modernisering av Europas kemikaliepolitik
och implementering av Europas kemikalielagstiftning.
Giancarlo Spinelli är professor i teoretisk mekanik vid Politecnico di Milano i Italien. Han har haft en betydande
roll för internationaliseringen av högre
utbildning och varit drivande i samarbetet mellan Europas ledande tekniska
universitet. Professor Spinelli har betytt
särskilt mycket för att främja LTH:s roll
inom internationella nätverk och internationaliseringsprojekt.

Federico Capasso är professor i til�lämpad fysik vid Harvard University,
Boston, i USA. Han är en av världens
främsta forskare inom hetero- och nano
designade komponenter och har även
haft betydelse för forskningen i Lund.
Professor Capasso har tät kontakt med,
och är rådgivare åt, flera företag på Ideon i Lund.
Örjan Larsson är civilingenjör vid
Väg och vatten på LTH i Lund. Han har
en gedigen erfarenhet av stora anläggningsprojekt som Citytunneln i Malmö
och Öresundsbron. Örjan Larsson har
utnämnts till hedersdoktor för sin insats
som ingenjör i samhällets tjänst.
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På gång
25 mars Forskarsymposium: ”Buller i
blåsväder!” Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet arrangerar ett tvärdisciplinärt forskarsymposium om problem runt vindkraft och
bullerstörningar. Medverkande är bl.a. Eja Petersen, Martin Almgren och Gösta Bluhm. Kl
9.00-12.30 i Palaestra, Lund.
25 mars Seminariet för tidigmoderna studier: ”Svenska ostindiska kompaniet som global aktör – i Kanton och i den
europeiska smuggeltrafiken”, Leos Müller (Maritim historia, Stockholm). Alla med intresse för äldre historia är välkomna! Kl 15.15
–17.00 sal 202, Kulturanatomen, Biskopsgatan
7, Lund.
29 mars Föreläsning i pensionärsuniversitetet. Teol.dr. Dieter Hoffman: ”När livet inte blir som jag tänkt mig – Det fragmentariska i livet och tröstan”. Kl 14.00 i
Pingstkyrkans stora samlingssal, St Södergatan 25, Lund.
29 mars VentureLabs starta egetserie: Nyttja din personlighet! Andreas Lökken från Assessio föresläser kring entreprenörsbeteenden som förknippas med
framgång. Kl 15.15 på Ekonomihögskolan,
EC2:101, Lund.

29 mars Filosoficirkeln. Professor Lennart Schön föreläser över ämnet: ”Modernitetens sociala och ekonomiska konsekvenser – katastrof eller välsignelse”. Kl
19:30 i Palaestra, Lund.
30 mars Klimatföreläsning. Pär Holmgren sitter i riksstyrelsen för Naturskyddsföreningen och har jobbat som chef för SVT/väder.
Han ger en lägesrapport om Jordens klimat.
Klimatbantaren Staffan Lindberg är musikern
och komikern som försökt minska sina utsläpp
av växthusgaser till en hållbar nivå. Med stor
humor berättar han om hur långt individen
kan nå inom samhällets ramar. Tillsammans
har de bland annat gjort världens första elmopedturné. Kl 19.00 Stadshallen, Lund.
31 mars Karriärseminarium: Anställningsintervjun – vad ska jag tänka på?
Övningar ingår där du antingen blir intervjuad eller får intervjua. Ta med dig en platsannons som vi kan använda som utgångspunkt
under övningen på seminariet. Kl 8.00 Eden
21, Lund.
31 mars Lunchmusik i Caroli – Musikhögskolans sångklass. Lärare: Britta Johansson & Conny Antonov, piano. Kl 12.15 Caroli
kyrka, Malmö.
31 mars Karriärseminarium: Konsten att skriva ett CV. Under en timme kommer du att få konkreta tips på hur en arbetsansökan kan utformas och vad som är viktigt

Upptäck Backagården!
– det kompletta kurs- och konferenscentret mitt i natursköna Skåne.
Vi har nio moderna konferenssalar,
med senaste teknik. Nyrenoverat boende och en restaurang med menyer
enligt god skånsk tradition.
Stenskogen 735, 243 91 Höör, tel 0413-746 00, info@backagarden.se
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att tänka på inför intervjun. Föreläsare: Marie Lindgren – Studentmarknadsansvarig, Civilekonomerna. Kl 15.00–16.30 Ekonomicentrum, Lund.
3 april Konserter i Skovgaardsalen.
Med Vertavo Quartet som framför E Grieg:
stråkkvartett g-moll och B Bartók, stråkkvartet nr 4. Entré till museet: 40 kr. Kl 14.00 Skovgaardsalen, Malmö konstmuseum.
5 april Karriärseminarium: Löneförhandling – så lyckas du! Löneförhandling
handlar inte bara om lönen. Vad finns det mer
att förhandla om? Hur tänker arbetsgivaren?
Vad ska du tänka på? Kl 8.00 Eden 21, Lund.
5 april Lunchkonsert på Pufendorf
institutet. Ta med en macka och kom och
lyssna till Vindla-kvartetten som framför Schuberts ”Döden och Flickan”. Alla är välkomna,
dock max 40 personer så kom gärna i god tid.
Inträdet är fritt och konserten äger rum på Pufendorfinstitutets andra våning. Kl 12.00, Biskopsgatan 3, Lund.
5 april Seminariet för mänskliga rättigheter: Samtal med Parvin Ardalan,
journalist och kvinnorättsaktivist. Tidigmoderna seminariet, forskarseminarium i
mänskliga rättigheter. Kl 14.00–16.00, L604,
Lingvisthuset, Språk- och litteraturcentrum,
Helgonabacken 12, Lund.
5 april Arkeologi för alla: ”När Gud
flyttar ut – ödekyrkor förr och nu”, Jes
Wienberg. Kl 15.30 i Archaeologicum, Sandgatan 1, Stora salen, Lund.
5 april ”Att besjunga en vändpunkt”.
Johan Magnus Sjöberg och Niklas Törnlund
diskuterar aspekter av sin gemensamma Vinterkantat för kör, orkester och solister. Arr:
Körcentrum Syd. Kl 16.15 Palaestra et Odeum,
sal 105, Lund.
5 april Filosoficirkeln. Förre chefredaktören, fil dr Svante Nycander föreläser över
ämnet: Liberalismens idéhistoria. Kl 19.30
Palaestra, Lund.
6 april VentureLabs starta eget-serie: Frågestund med skatteverket. I deklarationstider kan det vara bra att träffa Skatteverket. Ställ dina frågor till Hans Byström och
Arne Olausson. Kl 14.15 på VentureLabs inkubator, vid Ideon Beta, Lund.
6 april Onsdagsafton på Skissernas
museum. Thomas Millroth, konsthistoriker,
kritiker och författare: ”Konst i offentligheten. Olika synsätt.” Efter kriget ville konstnärerna ut i samhället, blir ett slags estetiska
ingenjörer. Med inte alla. Det fanns de med
andra meningar. Kl 19.00 Skissernas museum, Lund.
7 april Informationsdag på Lunds
universitet. Informationsturnén 2011 om
de europeiska FoU-programmen. Under
sommaren öppnar utlysningar inom de flesta
tematiska områden inom EU:s sjunde rampro-
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gram för forskning och utveckling, FP7. VINNOVA besöker Lunds universitet för att informera om hur du går tillväga för att ta del av
EU:s forskningsfinansiering. Kl 10.00 Röda
rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
7 april Karriärseminarium: Den välbetalda akademikern – Så förhandlar du
dig till rätt lön! Kom och lyssna till TRIAs löneexpert som besvarar frågorna om hur du
lyckas med löneförhandlingen, vad du kan begära av din nya arbetsgivare och hur du tjänar
så mycket som möjligt! Kl 16.00 Ekonomicentrum 1:135 Lund.
8-9 april Humanist- och teologdagarna 2011. HT-dagarna firar fem år! Årets
tema är: Övergångar”. Under lördagen kommer årets Rausing-pristagare att föreläsa kl
13.00. Språk- och litteraturcentrum, Lund.
Program: www.ht.lu.se
8 april Föredrag. ”Tissues in motion
– musculoskeletal science day”. Kl 9.00,
F2, Blocket, Skånes universitetssjukhus, Lund.
8 april Lunchkonsert på Odeum:
Stråkkvartett från Musikhögskolan. Antonin Dvoráks ”amerikanska” stråkkvartett. Esmeralda Eberhardson, Frieda Mossop, Mimmi Levander och Rebecka Lagman spelar. Kl
12.15 i Palaestra et Odeum, Kapellsalen, Lund.
8 april Öppet seminarium: ”Restaurera kyrkorum – dags för ett nytt paradigm?” I samarrangemang med kursen Kyrkorummets arkitektur och gudstjänstliv och
Zettervallinstitutet föreläser Kerstin Barup, TD,
professor, Lunds universitet, Arkitektur och
Byggd Miljö. Kl 15.15 CTR, sal 218, Allhelgona
Kyrkogata 8, Lund.
9 april Föredrag. ”Min tid ska komma”. Gustav Mahler i musikvetenskaplig
och historisk belysning. Ursula Geisler talar
om Theodor W. Adomos tolkning av Gustav
Mahlers sånger. Arr: Odeum och Tobias Norlind-samfundet. Kl 15.00, Palaestra et Odeum, Kapellsalen, Lund.
12 april Karriärseminarium: ”Test och
urvalsmetoder – vad är nyttan?” I detta
seminarium får du som deltagare även prova
på ett mindre test. Seminariet leds av karriärvägledare Christer Ekdal och ger många tillfällen till diskussion och frågor. Kl 8.00 Eden 21,
Lund.
12 april Föreläsning i pensionärsuniversitetet. Professor Sture Forsén: ”Epigenetik – en comeback för Lamarck?”. Kl
14.00 Pingstkyrkans stora samlingssal, St Södergatan 25, Lund.
12 april VentureLabs starta eget-serie: ”Lär dig sälja din idé”. Kjellåke Bergman från Sällma har en gedigen erfarenhet av
att hjälpa företag att nå sina presumtiva kunder. Kl 15.15 på Ekonomihögskolan, EC2:101,
Lund.
12 april Föreläsning. ”Sexuality, deLUM nr 3 | 2011

sire and piety. Negotiating Jewish identity in a medieval Christian Context”, Lena
Roos på CTR. Föreläsningsserien ordnas av
masterprogrammet The Religious Roots of Europe. Kl 18.15, sal 118, Centrum för teologi
och religionsvetenskap, Allhelgona kyrkogata 8, Lund.
12 april Filosoficirkeln. Professor Kim
Salomon föreläser över ämnet: ”1900-talets
politiska förvillelser”. Kl 19.30 i Palaestra, Lund.
13 april Onsdagsafton på Skissernas museum. ”Att upptäcka ett material”.
Helene Fuchs berättar om Randi Fisher och
andra konstnärer som arbetat med glas från
1950–2000-talet, med fokus på nya gestaltningssätt av materialet. Helene Fuchs är fil.dr
och undervisar på Högskolan i Halmstad. Kl
19.00 Skissernas museum, Lund.
13 april Karriärseminarium: ”CV och
ansökningsbrev – hur skriver man?” I detta seminarium som leds av karriärvägledare
Christer Ekdahl får du konkreta exempel på
säljande CV och ansökningsbrev och många
tillfällen att diskutera och ställa frågor. Kl
14.00 Eden 21, Lund.
14 april Karriärseminarium: ”Anställningsintervjun – vad ska jag tänka på?”
Du får konkreta tips på vad du bör tänka på
inför och under en anställningsintervju. En övning ingår där du antingen blir intervjuad eller
får intervjua. Ta med dig en platsannons som
vi kan använda. Kl 08.00, Eden 21, Lund.
14 april Lunchmusik i Caroli – Musikhögskolans ensemble för tidig musik. Lärare:
Cecilia Kjelldén & Anders Danman, cembalo.
Kl 12.15, Caroli kyrka, Malmö.
15 april Lunchmusik på Odeum.
Lunchkonsert med fagottisten Raimonds
Almanis m.fl. Kl 12.15 i Kapellsalen, Palaestra et Odeum, Lund.
16 april Musikhögskolans sångklass
på Malmö Opera. Konsert med Musikhögskolas sångklass & Conny Antonov, piano, i
foajén på Malmö Opera, kl 14.00. Bokning av
biljetter 040 -208500.
16 april Konsert och föreläsning:
”Min tid ska komma”. Gustav Mahler i musikvetenskaplig och historisk belysning. Marion Lamberth talar om Alma och Gustav
Mahlers relation till Arnold Schönberg. Palaestra Vokalensemble sjunger Mahlers ”Die
zwei blauen Augen” och ”Ich bin der Welt abhanden gekommen”. Cecilia Martin-Löf, dir.
Arr Odeum och Tobias Norlind-samfundet. Kl
15.00 Palaestra et Odeum, Kapellsalen, Lund.
18 april Konserter vid Odeum: Johannespassionen. J.S. Bachs Johannespassion framförs av Utrechts akademiska kör och
orkester samt solister. Gilles Michels, dirigent.
Kl 18.00 Allhelgonakyrkan, Lund.
19 april Seminariet för mänskli-

ga rättigheter: ”The Israeli-Palestinian
Conflict and the Kurdish Issue in Human
Rights textbooks”. Kl 14.00 L604, Lingvistik, Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken 12.
19 april Filosoficirkeln. Docent Katinka Evers: ”Neuroetik och dess socio-politiska konsekvenser”. Kl 19.30 Palaestra,
Lund.
26 april KG Hammar leder symposium om religion som konstart. Teologiska
fakulteten anordnar symposiet ”Föreläsningar och panelsamtal om religionens släktskap
med konstnärliga sätt att förstå och tolka världen om konst, litteratur och musik som teologiska kunskapskällor samt religion uttryckt i
konsten. Med KG Hammar som moderator så
kommer Ylva Eggehorn, Christina Grenholm,
Ann Heberlein, Anders Jeffner, Helle Klein, Bo
Larsson, Jonas Lundblad, Maria Schottenius,
Marcia Sá Cavalcante Schuback, Eric Schüldt,
Ozan Sunar att föreläsa och delta i panelsamtal. Info: jonas.lundblad@teol.lu.se Kl 13.00
hörsalen, Språk- och litteraturcentrum, Lund.
26 april Föreläsning i pensionärsuniversitetet. Professor Lars Ivar Elding: ”Regalskeppet Vasa – en utmaning för kemisk
forskning”. Kl 14.00 Pingstkyrkans stora
samlingssal, St Södergatan 25, Lund.
26 april Filosoficirkeln. Docent Karin
Aggestam: ”Om krig och konfliktlösning i
vår tid”. Kl 19.30 i Palaestra, Lund.
27 april Onsdagsafton på Skissernas
museum. ”Randi Fisher och Ralph Bergholtz – uppbrott och samarbete”. Randi
Fischers dotter, glaskonstnären Katarina Gill
och fil.dr Linda Fagerström berättar om Glasverkstan i Skäret. Kl 19.00 Skissernas museum, Lund.
28 april Karriärseminarium: Löneförhandling – så lyckas du! Kl 8.00 Eden
21, Lund.
28 april Lunchmusik i Caroli – kammarmusik. Lärare: Cecilia Kjelldén & Jörgen
Tånnander. Kl 12.15 i Caroli kyrka, Malmö.
28 april Seminarium. Dearmaid Hughes from Department of Cell and Molecular
Biology, Uppsala universitet: ”Evolution of
antibiotic resistance”. Kl 15.15 Biologihuset,
hus A, Sölvegatan 35, Lund.
29 april Lunchkonsert på Odeum:
Solofiol. Maria Andersson spelar J.H. Romans
Assagio nr 4, c-moll, och Martina Lassbo spelar J.S. Bachs sonat nr 1, g-moll. Kl 12.15 i Palaestra et Odeum, Kapellsalen, Lund.
29 april Seminariet för tidigmoderna
studier: ”Västindien. Koloniala drömmar
och kolonial praktik. Rättskipning på St.
Barthélemy 1784–1820”. Fredrik Thomasson (Historia, Uppsala). Alla med intresse för
äldre historia är välkomna att deltaga! Info:
David.Duner@kultur.lu.se 046-2220961.
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disputationer
25 mars
Daniel Thomsson i kemi, inriktning kemisk fysik: ”Light polarization in single
molecule spectroscopy: From visualization
of structural anisotropy and energy transfer to super-resolution imaging with orientational contrast”. Kl 9.15 på Kemicentrum,
hörsal B, Getingevägen 60, Lund.
Lisa Carloni i teoretisk fysik: ”Renormalization in effective field theory and hidden radiation”. Kl 10.15 i hörsal F, Teoretisk
fysik, Sölvegatan 14 A, Lund.
Ralf Nüske i fysik: ”X-ray based studies of structural dynamics in solids and liquids”. Kl 10.15 i hörsal B, Fysiska institutionen, Professorsgatan 1, Lund.
Erik Fors i fysik: ”Experimental studies on ambient aerosol hygroscopicity”.
Kl 13.15 i hörsal B, Fysikum, Sölvegatan 14
A, Lund.
Hanna Egard i socialt arbete: ”Personlig assistans i praktiken. Beredskap initiativ och vänskaplighet”. Kl 13.15, Edens
hörsal, Palaestra, Paradisgatan 5, Lund.
Torbern Tagesson i geobiosfärsvetenskap, inriktning naturgeografi och
ekosystemanalys: ”Land-atmosphere exhange of carbon in a high-arctic wet tundra ecosystem”. Kl 10.00 i hörsal ”Världen”,
Geocentrum I, Sölvegatan 10, Lund.
Jan Claas Brune i biomedicin med inriktning stamcellsbiologi: ”Mesenchymal stem- and stromal cells in bone marrow
and osteosarcoma”. Kl 13.00 i Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32, Lund.

31 mars
Lina Haskå i livsmedelskemi: ”Nutritional and physicochemical characterisation of
dietary fibre in wheat fractions”. Kl 9.15 i
hörsal B, Kemicentrum, Lund.

1 april
Jacob Munkberg i datavetenskap:
”Towards a high quality real-time graphics
pipeline”. Kl 10.00 i hörsal E:140, Institutionen för datavetenskap, Ole Römers väg 3,
Lund.
Maja Jakeševic i livsmedelshygien:
”Probiotics and berry-associated polyphenols: catabolism and antioxidative effects”. Kl
9.15 i hörsal B, Kemicentrum, Getingevägen
60, Lund.
Peder Buchhave i klinisk medicin med
inriktning klinisk neurovetenskap: ”Prediction of Alzheimer´s disease in subjects with
mild cognitive impairment using biomarkers”.
Kl 13.00 Jubileumsaulan, ing 59, Skånes universitetssjukhus i Malmö.
Olle Lind i biologi, inriktning integrativ zoologi: ”Bird vision – spatial acuity and
colour discriminitation in bright and dim light”.
Kl 13.00 i biologihuset, hörsal A213, Sölvegatan 35, Lund
Följande disputationer har ägt rum:
Meerim Jeembaeva i kemi, inriktning biokemi: ”Physics of viral infectivity – energetics
of genome ejection”.
Jesper van der Pals i klinisk medicin
med inriktning kardiologi: ”Cardioprotective treatment strategies”.
Ulrika Andersson i biomedicin med inriktning cell- och molekylärbiologi: ”Exploring food concepts for the prevention of
type 2 diabetes. Focus on whole grain and
rose hip”.
Katarina Sjövall i vårdvetenskap med
inriktning omvårdnad: ”Living with cancer –
impact on cancer patient and partner”.
Henrik Lilljebjörn i laboratoriemedicin
med inriktning klinisk genetik: ”Genomic
characterization of ETV6/RUNX1-positiv acute
lymphoblastic leukemia”.
Roya Waldsee i experimentell medicin:
”Calcium calmodulin-dependent protein kinase signal transduction in cerebral arteries”.

Richard Corke i teoretisk fysik: ”Multiparton interaction models and parton shower studies”.
Johanna Ringarp i historia: ”Professionens problematik. Lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling”.
Raed Bashitialshaaer i teknisk vattenresurslära: ”Analysis and modelling of desalination brines”.
Daniel Kolbus i klinisk medicin med inriktning kardiovaskulär forskning: ”Adaptive immune responses in atherosclerosis – or
how to prolong the use of your yellow socks”.
Charlotta Böiers i biomedicin med inriktning stamcellsbiologi: ”The road to maturity – lineage commitment in early hematopoiesis”.
Susanne Fredenberg i kemisk apparatteknik: ”Poly (lactide-co-glycolide) in controlled – release pharmaceuticals – release mechanisms”.
Martin Trulsson i kemi: ”Simulations of
simple fluids and surface forces”.
Robert Hoischen i fysik: ”Isotope-selective spectroscopy: Fast timing R&D and fp-shell
mirror isomers”.
Maja Sager i genusvetenskap: ”Everyday clandestinity: Experiences on the margins
of citizenship and migration policies”.
Mohammed Khawaji i klinisk medicin:
”Bone mineal density in hemophilia: a treatment outcome”.

Tjänster
Professor i fysik med inriktning mot kolherenta röntgenmetoder i avancerade
materiens fysik. Ref nr PA 2011/76, ans 31
mars. Info 046-2227265.
Doktorand i geobiosfärsvetenskap. Ref
nr NPA 2011/131, ans 31 mars. Info 0462229655.
Universitetslektor i geobiosfärsvetenskap med inriktning mot utbytesprocesser mellan atmosfär och jordyta. Ref nr PA
2010/2215, ans 19 april. Info 046-2220474.

Föreningsstämma
Pensionsföreningen mellan yngre lärare och tjänstemän vid Lunds universitet
kallas till ord. föreningsstämma tisdagen den 12 april kl 17.00, rum 206, Historiska institutionen, Magle Stora Kyrkogata 12 A, Lund.
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hänt!
SKALPELLEN. Det pedagogiska priset Skalpellen som delas ut av läkarstudenterna under
termin 8, har i år gått till
Eric Dryver vid akutkliniken, med motiveringen
att ”han är väldigt engagerad och pedagogisk”.

och entusiasmerande sätt föra människor närmare varandra genom att med utgångspunkt
i det italienska köket på ett lättillgängligt sätt
fördjupa kulturell förståelse”. Rausingpriset
delas ut vid Lunds universitet varje år i samband med Humanist- och teologdagarna, vartannat år till en forskare och vartannat år till en
kulturpersonlighet. Årets tema för Humanistoch teologdagarna den 8–9 april är Övergångar, och då håller Bo Hagström Rausing-föreläsningen.
Eric Dryver.

GEORGE MARTIN-PRIS. Sir George Martin Music Award som delas ut för allra första
gången i år har tilldelats producenten, musikern och kompositören Christoffer Lundquist. ”Med en strävan efter musikalisk perfektion och värme så har Christoffer Lundquist
gjort Vollsjö till ett skånskt Abbey Road!” lyder styrelsen för prisets motivering. Christoffer Lundquist driver idag den egna studion Aerosol Grey Machine Studio i Vollsjö där han
skapar musik tillsammans med artister som
bland annat Roxette, Niklas Strömstedt, Ed
Hardcourt, Bo Kaspers Orkester och Wilmer
X. Priset på 100.000 kronor som sponsras av
Sparbanken Öresund, instiftades förra året i
samband med att Sir George Martin blev utnämnd till hedersdoktor vid Musikhögskolan
i Malmö.
RAUSINGPRISET. Journalisten och produ-

centen Bo Hagström får årets Rausingpris för
”sin utomordentliga förmåga att på ett varmt

VOLVO-STIPENDIUM. Bengt Johansson,
professor i förbränningsmotorer vid LTH, får
ett stipendium på 250.000 kronor från Håkan Frisingers stiftelse för transportmedelsforskning. Bengt Johansson får priset för sin
internationellt framgångsrika och praktiskt
viktiga forskning kring förbränningsmotorer. Han har i sin forskning främst inriktat sig
mot området homogena kompressionsmotorer, HCCI (Homogeneous Charge Compression Ignition).
UNESCOPROFESSUR.

Professor Lena Neij,
prefekt för Internationella miljöinstitutet,
har tilldelats en ”Unesco Chair” i ämnet ”Sustainable Development,
Environmental Policies,
Energy and Cleaner Pro- Lena Neij.
duction”. Denna professur delas ut av FN-organet Unesco och innehas
idag av fem personer i Sverige.

En detaljskiss
av Randi Fisher
till teaterridån
i Medborgarhuset i Hägersten (1957).

Välkommen till personalvisning
på Skissernas Museum
Anställda vid Lunds universitet har nu möjlighet att få en specialvisning av den pågående och uppskattade utställningen Randi Fisher – 1947 års kvinna (se även artikel i LUM 2
2011). Utmärkande för Fisher (1920–97) är bl.a. hennes konstnärliga mångsidighet vilket
tydligt kommer fram i utställningens många arbeten i skilda tekniker. Visningarna är tis
29/3, ons 30/3, tors 31/3 kl 08.30 och tar ca 30 min. Anmäl dig till adk@adk.lu.se.

LUM nr 3 | 2011

19 nya professorer
Den 18:e mars installerades följande 19
nya professorer vid Lunds universitet:
• Paul Franks, genetisk epidemiologi
• Olle Melander, internmedicin med inriktning mot kardiovaskulära sjukdomar
• Lennart Minthon, psykiatri med inriktning mot demenssjukdomar och kognition
• Marju Orho-Melander,
genetisk epidemiologi
• Jonas Åkeson, anestesiologi
och intensivvård
• Anne-Marie Leander Touati,
antikens kultur och samhällsliv
• Birthe Sjöberg, litteraturvetenskap
• Martin Bäckström, psykologi
• Björn Karlsson, psykologi, särskilt 
arbets- och organisationspsykologi
• Anders Kjellberg, sociologi
• Thomas Malm, humanekologi
• Sverker Sikström, psykologi med
inriktning mot kognitionspsykologi
• Astrid Kander, ekonomisk historia
• Sofia Feltzing, astronomi
• Vivi Vajda, berggrundsgeologi
• Sverker Werin, acceleratorfysik
• Ronnie Wirestam, medicinsk strålnings
fysik, särskilt magnetresonansfysik
• Roberto Crocetti, konstruktionsteknik
• Kenneth M. Persson, teknisk vatten
resurslära
Vid professorsinstallationen prisades även
goda pedagoger. Universitetets pedagogiska pris för framstående insatser i utbildningen gick till universitetslektor Elin Bommenel vid Institutionen för Service Management.
”Elin Bommenel är en starkt drivande kraft
när det gäller pedagogiskt utvecklingsarbete
och den pedagogiska diskussionen om hur
man kan stödja studenternas eget lärande
och lärares ledarskap i denna process.”
Studenternas pris för utmärkta lärarinsatser i undervisningen tilldelades professor Susan Paulson, Humanekologiska avdelningen, Institutionen för kulturgeografi
och ekonomisk geografi och docent David
Gisselsson Nord, Sektionen för klinisk genetik, Institutionen för laboratoriemedicin.
Lunds universitets studentkår (LUS) motiverar tilldelningen med att “båda kandidater
uppvisade ett i LUS mening föredömligt innovativt undervisningstillvägagångssätt med
god forskningsanknytning, något som vi anser bör lyftas fram och premieras.“
Peter Honeths pris för goda administrativa insatser har tilldelats ekonom Nalini Surender vid Kansli HT.
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hallå håkan sandgren,
foto: dan wirdefalk

... utbildningschef för den nya ämneslärarutbildningen
vid Campus Helsingborg.

Lärarutbildningen
startar redan i höst
– hinner ni få allt klart?
– Vi arbetar väldigt hårt för att allt ska finnas på plats till
hösten. Det är viktigt att studenterna känner sig välkomna
och naturligtvis måste allt fungera praktiskt också. Men jag
känner mig inte orolig – vi kommer att bli färdiga!

Men antalet lärare kommer förstås att öka i takt med att
studenterna blir fler.

Bara 25 av 46 examensrätter beviljades. Hur kommer det
att påverka utbildningen tror du?

– Jag ser framförallt möjligheterna, eftersom projektet ger
tillgång till gemensamma kompetenser. Lunds universitet
har en mycket djup forskarkompetens, medan Högskolan
Kristianstad har en lång erfarenhet av att utbilda lärare. Genom att arbeta tillsammans kan de båda lärosätenas sammanlagda resurser utnyttjas på bästa sätt.

– Det blir med stor sannolikhet ett nytt ansökningsförfarande till hösten, då vi skickar in en förnyad ansökan för de
ämnen som inte beviljades i februari. Så förhoppningsvis får
vi ett positivt besked om fler examensrätter ganska snart.
Lunds universitet har en stark vilja att få igenom fler examensrätter och jag känner mig säker på att det kommer lösas under tiden utbildningen är igång.
Hur många studenter och lärare kommer att involveras
i utbildningen?

– Till hösten räknar vi med att ta in sammanlagt 120 studenter till Campus Helsingborg. Men när programmet är
fullt utbyggt kommer det att röra sig om ungefär 600–700
studenter.
– Nu till hösten börjar drygt 20 lärare, vilka kommer
att fördelas på de fyra ämnena – engelska, svenska, historia och samhällsvetenskap – som ligger här i Helsingborg.
Sedan finns ju en del av utbildningens lärare i Kristianstad
och Malmö, dit resten av programmets ämnen är förlagda.

Detta är ett samarbete mellan LU och Högskolan Kristianstad. Vilka är utmaningarna?

Vad innebär arbetet som utbildningschef?

– Nu handlar det mycket dels om att samordna krafterna och
se till att arbetet kommer igång och dels om att knyta kontakter med lärare och forskare i Lund och Kristianstad. Det
är också mycket fokus på det informativa arbetet. Att se till
så att det finns informationsmaterial och sprida vårt budskap
till studievägledare, skolledare och potentiella studenter.
Hur ser din bakgrund ut?

– Jag är smålänning, har bott i Lund i 27 år och är utbildad ämneslärare i svenska och filosofi vid Lunds universitet respektive Malmö högskola. Jag har också doktorerat i
litteraturvetenskap.
anna knutsson

