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Beredd till både fest och kalas
– hårdfakta om Dualkarnevalen

Karnevalsområdet

Karnevalsområdet omfattas som vanligt av hela Lundagårdsparken inklusive Krafts torg plus södra delen av Södra universitetsområdet. En rad mindre
tältnöjen och åtta stora nöjen (som man
måste köpa biljett till i förväg) ﬁnns på
området. Här ﬁnns även ﬂera matställen
och karuseller, liksom den stora scenen
på Universitetsplatsen.
Inträde

Man kan välja mellan tre inträdesvarianter till karnevalsområdet: ”Dualkortet” för 20 kronor (en entré, en maträtt,
tre inträden till mindre och mellanstora
tältnöjen), engångsinträde för 50 kronor
(inträde en gång till karnevalsområdet),
eller inträdesband för 50 kronor (gäller
under alla tre dagarna då man kan gå
in och ut ur området hur många gånger man vill). Barn under 2 år går in gratis.

den 7 maj ﬁnns det biljettbodar på Stortorget samt vid stationen som är öppna
klockan 0–9. Här kan man köpa entréband, dualkortet samt karnevalstidningen och karnevalsprogrammet. Entrébiljett kan även köpas vid ingångarna till
karnevalsområdet.
Invigningen

Fredagen den 9 maj slås portarna upp
till karnevalsområdet och klockan 3.00
börjar invigningen på Stora scenen utanför universitetshuset.
Stora nöjen
• Barnevalen ”Jul i juli”

Barnevalen utlovar en spännande, fartfylld och galet rolig historia som berättas med hjälp av sång, musik, dans och
humor. Publiken får njuta av multimusicerande renar, växtverkseﬀektsdrabbade

Biljetter

Ett glatt minne från karnevalen 2002 –
Mister Krister med medhjälpare på karnevalscirkusen. FOTO : KENNET RUONA
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Biljettsläppet till de stora nöjena ägde
rum den 22 april. Återstående biljetter säljs vid en för-försäljning som startar den 2 maj och pågår fram till den 
maj, måndag till torsdag från klockan 7
–20 i AF-borgens foajé. En viss del av biljetterna sparas till själva karnevalen, då
de kommer att säljas på området. Från
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▼

Sällan har universitetets valspråk
”Ad utrumque paratus” (beredd till
bådadera) varit så passande som
till årets lundakarneval. Den 19–21
maj drabbas nämligen Lund av en
Dualkarneval! Då blir det både fest
och kalas! Nedan följer en guide till
spektaklet.

tare att bringa ordning i den kaosartade
vardagen med hjälp av sin trogna personal och sina stamgäster. Föreställningen ändrar under dagen karaktär för att
återspegla den rytm karnevalen gungar i.
Från glättig yra till ekivokare tongångar
när mörkret faller på.
Biljettpris: 80 kronor. Spelas i ett tält
norr om Domkyrkan.
• Karnevalsﬁlmen ”Sigillet”

▼

Denna dualkarneval har karnevalsafﬁschen
inte bara en sida, utan två – en blå och en
grön. Afﬁschkonstnärer är Fredrik Hyltén
Cavallius och Cecilia Wahlberg.

barn och skogstokiga ﬁgurer i alla orimliga färger och former.
Biljettpris: vuxna 60 kronor, barn 4–
2 år: 20 kronor (barn under 4 år gratis).
Barnevalen hittas på södra universitetsområdet vid Sociologen och Gamla kirurgen.
• Cirkus Spegel

Karnevalscirkusen hälsar publiken välkommen till magniﬁka, förunderliga
och häpnadsväckande nummer i sitt
praktfulla tält. Där är de stora undrens
tid icke alls förbi, där blandas förundran
med förskräckelse och där blir det omöjliga möjligt!
Biljettpris: 70 kronor. Cirkustältet
ligger på Krafts Torg.
• Kabaré Kölsvinet

Karnevalskabarén utspelar sig på en skitig hamnkrog i en bortglömd stad där det
sjuder det av liv och aktivitet för att välkomna de gäster som passerar. Mitt i detta sammelsurium av lyckliga, trasiga och
sökande människor försöker en hovmäs4

Sigillet är en äventyrsthriller i lundensisk miljö. En konspiration med mystiska
försvinnanden och kopplingar till högsta
nivå nystas upp, och en ännu väl bevarad hemlighet avslöjas. I rollerna ses bl.a.
Magnus Härenstam och Sven Wollter.
Biljettpris: 40 kronor.
Filmen har allmän premiär 27 april
klockan 20.00 på Kino, och visas därefter på samma ställe den 28–29 april samt
2–4 maj klockan 7.30 och 20.00. Ev. blir
det ﬂer föreställningar. Biljettförsäljning
sker på Kino. Under karnevalsdagarna
spelas den på Palaestra.
• Karnevalsrevyn
”Sjutton kyssar i ett svep”

Karnevalsrevyn utlovar ett fartfyllt humorlavemang alldeles i gränslandet
mellan avantgardism och Sten-Åke Cederhök. Med musik, sång och dans varvat med hysteriska sketcher i ett högt
tempo kommer revyn att med akademisk pregnans sätta ﬁngret på aktuella
och tidlösa företeelser.
Biljettpris: parkett 00 kronor. Spelas
i aulan i universitetshuset.
• Karnevalsshowen

Under showen får publiken inte bara avnjuta högklassig underhållning, utan
även en bit mat och ett glas vin. I år bjuds
publiken på en 45 minuter lång ﬂygresa
fylld med galenheter. Det bjuds på läckra
ﬂygvärdinnor, köande damer, dansande
österrikare och massor av annat.
Biljettpris: 70 kronor. Spelas på Café
Athen på AF.
• Karnevalsspexet Karl den Store

Karnevalsspexet meddelar: Glöm Riket!

Glöm Arn! Under Europas allra mörkaste år stod en man mot den moriska hären – Karl den Store, frankernas konung.
Synd bara att allt skulle falla på en ondskefull rådgivare, en kärlekskrank kalif,
en lättfotad drottning och en samling
backpackande visigother med folkvandrarlust. Medeltiden är inte vad den har
varit.
Biljettpris: parkett 90 kronor, läktare
80 kronor. Spelas i Stora Salen på AF.
• Talkshow

I år är det premiär för nytt förköpsnöje
– en talkshow. Under karnevalsdagarna
presenterar Karnevals-TV en färgstark
talkshow med eget husband inför sittande publik. Från scenen intervjuas celebra gäster. Dessutom utlovas uppträden
av allehanda slag.
Biljettpris: 60 kronor. Spelas på Tegnérs på AF.
Tåget

Klockan 3.00 på lördagen och söndagen
drar det stora karnevalståget fram genom
Lunds centrum längs en sträcka av 2,7
km. 28 roliga, fyndiga och tokiga vagnar utlovas. Förra karnevalen sågs tåget
enligt uppgift av 500 000 människor på
lördagen.
Musik

Fredag: Stora scenen – Dr Dunbars
Medicine Band, Riltons Vänner, Svenska Akademien, Petter.
Lördag: Stora scenen – Tobbe Trollkarl, Christian Kjellvander, I’m from
Barcelona, The Sounds. Dans på AF –
Advance Patrol.
Söndag: Stora scenen – Mora Träsk,
Sandy Mouche, Arja Saijonmaa, The
Ark. Dans på AF – Snook.
Ytterligare information

För ytterligare information och tider för
banden se www.lundakarnevalen.nu
Där kan man även höra årets karnevalsmelodi (låter ungefär som allt Sylvia Vrethammar någonsin har sjungit…) och se
trailern till den raﬄande karnevalsﬁlmen Sigillet.
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UR INNEHÅLLET
6 Teleskop till tornet
Astronomiska institutionen kommer snart att berikas med ett
teleskop som ska placeras i gamla vattentornet. Delar har redan börjat anlända från Chile. Väl på plats blir det det största
teleskopet i Skandinavien.

8 Arbetslivsinformation varierar
Anställningsbarheten hör till de viktigaste faktorerna när unga
ska välja utbildning. Det visar en imageundersökning som LU
nyligen gjort. Men hur är informationen som de blivande studenterna får om arbetsmarknaden efter examen? Den varierar visar det sig.

20 Storken kommer
På 50-talet försvann storken från Skåne. Efter inplantering
ﬁnns det nu ganska mycket stork igen. LUM hängde med ekologen Ola Olsson på storksafari.

23 Lyckat tvångsäktenskap
Sex år tog det för lundaﬁlosofen Jeanette Emt att översätta
Immanuel Kants bok ”Kritik av det rena förnuftet”. Hon liknar
tiden med Kant ett tvångsäktenskap, som på slutet utvecklades till en passionerad kärleksakt. Och översättningen blev så
bra att hon ﬁck pris av Svenska akademien.

24 Humanisttyper kartlagda
Vem är du, vem är jag? Ja, det är frågor som inte bara Arja Saijonmaa har ställt sig. Doktoranderna Johan Östling och Katarina Bernhardsson har granskat sina humanistkolleger och
vaskat fram fem typer av humanister, från traditionalister till
forskningsentreprenörer.

26 Indien igen
Efter 25 år återvände lundasociologerna Staffan Lindberg och
Göran Djurfeldt till södra Indien där de intervjuat 350 lantbrukarfamiljer. Många mindes dem och gav forskarna ett varmt
välkomnande. Men under åren som gått har mycket förändrats i byarna.
Marek Kostrzewski leder
Pierre Björkman och Klas
Malmberg i en samspelsöv5
ning.

ASTRONOMI. Snart börjar uppmonteringen av det största teleskopet
på skandinavisk mark – mitt i Lund!
25 ton elektronik och mekanik är
just nu på väg över världshaven.
Den mest känsliga delen av teleskopet – speglar till en vikt av ett ton –
har redan anlänt med ﬂygfrakt.

Byggnaden som ska inhysa det nya teleskopet ﬁnns redan; det är den silvriga dom som kröner det gamla vattentornet vid Sölvegatan. Den stod färdig
2002/2003 i samband med att astronomerna ﬂyttade in i sina nya lokaler vid
vattentornets fot.
– Domen byggdes just med tanke på
det teleskop vi nu får. Anledningen till
att den fått stå tom så länge är helt enkelt brist på resurser, arbetskraft och tid,
säger astronomernas forskningsingenjör
Torbjörn Wiesel.
Han har just kommit hem från Chile där han tillsammans med instrumentmakare Nels Hansson bit för bit monterat ner och packat in teleskopet. Det har

Teleskoptillskyndare – fr.v. Torbjörn Wiesel, Torben Andersen och Nels Hansson. FOTO : GÖRAN FRANKEL

Jätteteleskop på väg till Lund
tillhört ESO, European Southern Observatory, och stått på bergsryggen La Silla
ute i Atacamaöknen bland organisationens övriga teleskop. Lundaastronomerna får betala cirka en halv miljon kronor,
vilket är restvärdet efter avskrivningar.
Ett instrument av motsvarande storlek
skulle i dag kosta någonstans mellan 5
och 25 miljoner kronor.
(Coudé Auxiliary Telescope). Dess uppgift har vid
ESO har varit specialiserad. Det har varit
kopplat till en spektograf och alltså analyserat stjärnljusets beståndsdelar. Huvudspegeln är ,5 meter i diameter. Det
är mycket med tanke på att astronomiska speglar måste slipas med oerhört stor
precision. Anledningen till att ESO nu
lämnar ifrån sig CAT är att man måste
lägga ner en del av sin verksamhet vid La
Silla. Man äger ju också VLT, världens
TELESKOPET KALLAS CAT
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största spegelteleskop, och det drar stora
resurser. Dessutom har utvecklingen av
ﬁberoptiken gett spektroskopisterna nya
möjligheter.
– Det känns som en stor lättnad att
teleskopet äntligen är på väg hit. Och
det är också skönt att speglarna har
kommit fram oskadda. Vi blev underhållna med rätt många anekdoter om
teleskopspeglar som blivit förstörda under transport därnere, konstaterar Torbjörn Wiesel.
kommer
inte att ta så lång tid, men det kan ta ett
till två år efter ”ﬁrst light” innan det är
intrimmat och färdigt för bruk. Teleskopet ska främst användas inom undervisningen. Fast sikten på Sölvegatans krön
kan knappast konkurrera med den på La
Silla – där kan det gå månader eller år
utan ett regnmoln.
MONTERINGEN AV TELESKOPET

– Det är riktigt att vi inte har lika
många stjärnklara nätter och så har vi
stadsbelysning. Men förmodligen kommer vi att syssla mycket med spektroskopi, och då är ljus och luftföroreningar
inte lika stora problem, förklarar Torbjörn Wiesel.
ÄVEN OM CAT är ett mycket avancerat in-

strument kan det inte tala. I så fall skulle
det vid ankomsten till Institutionen för
astronomi kunna brista ut i ett ömt ”Pappa! Här är jag!”
CAT:s ”pappa” råkar nämligen ﬁnnas
på institutionen. Han heter Torben Andersen och innehar en professur i teleskopkonstruktion. På 70-talet, när CAT
byggdes, var Torben Andersen anställd
hos ESO, och många av ritningarna till
teleskopen är signerade av honom.
GÖRAN FRANKEL
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FORSKNINGSETIK . Ökad konkurrens

om anslag ökar risken för forskningsfusk.
Det menar Birgitta Forsman, en
av fyra medlemmar i Vetenskapsrådets arbetsgrupp kring oredlighet
i forskningen.
Hon var inbjuden till Medicinska
fakultetens första etikseminarium
kring forskningsfusk som etikprofessor Göran Hermerén står bakom.

Vetenskapsrådet, VR, är en myndighet
med nationellt ansvar för att stödja och utveckla svensk grundforskning. Rådet ska
också att driva forskningsetiska frågor.
– Men vi är ingen domstol som ska
fria eller fälla, sa Birgitta Forsman. Vårt
uppdrag är att utreda och bedöma om det
skett avsteg från god vetenskaplig sed i de
fall vi får tillsänt oss.
Birgitta Forsman ingår i oredighetsgruppen som inrättades på frivillig basis
2002. Gruppen utreder de anmälningar om vetenskaplig oredlighet som kommer från rektorer. En person som misstänker fusk måste nämligen först gå till
universitetsledningen. Sedan avgör rektor om en utredning ska ske, och i så fall
skickar rektor en anmälan till oredlighetsgruppen.
så att vem som
helst kan anmäla misstankar om fusk till
en fristående instans, tycker Birgitta Forsman. Dagens system är otillräckligt och
öppnar för bortförklaringar från de ansvariga av typen ”detta är en intern konﬂikt
mellan forskaren A och B” eller från forskaren att ”de förstår inte vår metod” eller
”alla gör det, alltså kan det inte vara fel”.
Birgitta Forsman anser att en fristående ombudsman eller nämnd skulle ha
rätt att själv starta utredningar och formulera praxis kring tvistefrågor. Forskningsetik handlar inte bara om rent fusk
eller falsiﬁkat utan omfattar även frå– DETTA BORDE ÄNDRAS
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gor kring publicering och ansökning av
forskningsmedel, där tvister kan uppstå kring vem som har rätt till resultaten
och vem som formulerar hypotesen som
forskningen baseras på.
Oredlighetsgruppen har behandlat
åtta fall sedan 2002. De ﬂesta handlar
om beskyllningar av plagiat och bristande redovisning av forskningsunderlag.
Fem är färdigbehandlade. I ett fall ledde
utredningen till att ett anslag från VR
drogs in, och i ett par fall har mindre
brister konstaterats. Men ﬂera intressanta fall har inte kunnat behandlas eftersom anmälningarna kommit från enskilda, som ju inte har rätt att anmäla.
SAMTIDIGT UTREDER en arbetsgrupp som

leds av av professor Inge-Bert Täljedal i
Umeå frågor kring utlämning av rådata
och vilket ansvar forskaren har att spara
dokumentation av sina resultat. På seminariet höjdes röster för att införa en minimitidsgräns och gemensamma regler.
– Forskare ska inte kunna gömma sig
bakom löften om konﬁdentialitet, menar
Göran Hermerén. Precis som en opponent vid en disputation har rätt att kräva
veriﬁkation av rådata, har en forskningsﬁnansiär rätt till insyn i resultaten och en
oberoende instans kan vara garant för att
behålla förtroendet för forskningen.
– En doktorand som kommer oegentligheter på spåren behöver stöd för att
driva sin sak. Det är inte lätt att gå emot
en senior forskare med fast tjänst som
samtidigt är ens arbetsgivare.
Att det ﬁnns utarbetade forskningsetiska regler på alla universitet är ingen
garanti mot fusk. I Tyskland ledde ﬂera
avslöjanden till att alla universitet tvingades underteckna ett regelavtal, annars
ﬁck de inte delta i fördelning av medel.
– Alla misstankar om att universitetet
lägger locket på måste undanröjas, underströk Göran Hermerén.

▼

”Alla borde kunna anmäla
forskningsfusk – inte bara rektor”
Forskningsfusk

I riktlinjerna för arbetet inom Vetenskapsrådets ”oredlighetsgrupp” står
bland annat:
”Avsteg från god vetenskaplig sed
kan t.ex. vara fråga om fabricering av
data, stöld eller plagiering av data, hypoteser eller metoder utan angivande av
källa, eller förvrängning av forskningsprocessen på annat sätt (t.ex. genom
felaktig inklusion eller exklusion av data,
eller genom missvisande analys av data
som förvränger tolkningen. ”
I publikationen ”Vad är god forskningssed?” från Vetenskapsrådet sammanfattas de etiska reglerna i följande åtta
punkter:
1. Du skall tala sanning om din forskning.
2. Du skall öppet redovisa metoder och
resultat.
3. Du skall öppet redovisa kommersiella
intressen och andra bindningar.
4. Du skall medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier.
5. Du skall inte stjäla forskningsresultat
från andra (t.ex. från yngre medarbetare).
6. Du skall hålla god ordning i din forskning (bla. genom dokumentation och
arkivering).
7. Du skall inte bedriva din forskning på
sådant sätt att andra människor kommer till skada (t.ex. försökspersoner).
8. Du skall vara rättvis i din bedömning
av andras forskning.
Rapporten kan hämtas som pdf-ﬁl på
www.vr.se/publikationer och är skriven av professorerna Bengt Gustafsson,
Göran Hermerén och Bo Petersson.

THORE SONESON

7

ANSTÄLLNINGSBARHET

Varierande information
om livet efter studierna
ARBETSMARKNADSUPPLYSNING.

Bolognaprocessen ökar kraven på
utbildningarnas anställningsbarhet
och på redovisningen av den till studenterna. LUM har undersökt hur
det ser ut just nu med den informationen till fakulteternas studenter.

Anställlningsbarhet är ett tungt och
krångligt ord – men viktigt och på
mångas läppar just nu. Det kommer från
engelskans employment ability och kan
översättas med ”möjligheter till relevanta jobb”, dvs. jobb som hör till utbildningsområdet.
Enligt den imageundersökning som
gjordes i januari i år visar det sig att anställningsbarheten hör till de viktigaste
faktorerna för de blivande studenterna
när de ska välja utbildning. Så frågan
är hur fakulteterna och institutionerna
vid LU redovisar den inom sina respek-

tive utbildningar. Enligt Åke Heed som
är arbetskoordinator och karriärvägledare på Studentservice är det lite si och så
med det. En del är duktiga och andra har
mindre kontroll.
– Jag anser att varje institution bör följa upp sina studenter efter sex månader;
har de fått jobb och vilka slags jobb? Detta är viktig information för aktuella studenter, för rekryteringen av nya studenter, och inte minst för institutionens eget
kvalitetsarbete.
Åke Heed föreslår ett tillägg på institutionernas hemsidor.
– Precis som forskning och utbildning har egna rubriker bör arbetsmarknad ha det – och lika synligt.
Det tycker Karl-Axel Nilsson, chef för
Utvärderingsenheten, är ett mycket bra
förslag. Universitets information om arbetsmarknaden och arbetslivets utveckling måste bli bättre för att svara mot

god standard. Det visade en europeisk
benchmarking som genomfördes i höstas.
– I den ﬁck vi kritik för att vi inte hade
analyserat arbetsmarknadens behov innan vi planerade eller startade nya utbildningar, säger han.
Sedan 996 följer Utvärderingsenheten tillsammans med Statistiska Centralbyrån upp dem som utexaminerades
från Lunds universitet efter fyra år. De
resultaten redovisas bl.a. vid lärardagar
och i de studentbarometrar som Utvärderingsenheten ger ut fakultetsvis. Barometrarna görs löpande och enheten brukar släppa en per termin vilket innebär
att varje fakultet får en ny barometer vart
fjärde år ungefär.
– Det ﬁnns alltså en hel del information som fakulteterna kan vidarebefordra
till studenterna, säger Karl-Axel Nilsson.
MARIA LINDH

LTH:

”Arbetsmarknaden har alltid stått i fokus”
– LTH kom till på initiativ av skånskt
näringsliv och anställningsbarheten har varit i fokus sedan 1961. Vi
har alltid satsat på yrkesexamina
och startat en del nya utbildningar på direkta krav från samhället sedan nya behov uppstått: datateknik, bioteknik, lantmäteri…

Per Warfvinge, vicerektor på LTH, är
stolt över strategin på detta område. Så
visar också SCBs undersökningar att 80–
90 procent av civilingenjörerna har jobb
något år efter examen.
– Alla program har noggrant analyserat arbetsmarknadens behov, men ut8

bildningarna måste också vara breda nog
att hålla långsiktigt och inte bli beroende
av enskilda företag eller branscher. Vi har
samma syn på forskarutbildningen.
Information om arbetsmarknaden
ﬁnns för alla program i utbildningskatalogen och det är också en anledning till
studievalet för en stor del av studenterna.
Per Warfvinge påpekar att anställningsbarhet inte bara handlar om examina, utan också om kårarbete, kulturliv
och föreningsaktivitet under studieåren.
För att ytterligare hjälpa studenterna
att hitta arbete har LTH startat Karriärservice, där de nu kan träﬀa studievägledare Maija Vadzis.

När utbildningarna snart förlängs
kommer just utbildningskompetensen
att vara det LTH väljer att förstärka.
Enligt prognoserna kommer högskoleingenjörerna, som utbildas på Campus
Helsingborg, snart att ha en extrem anställningsbarhet. De är den mest efterfrågade gruppen från arbetsgivarna och
Per Warfvinge hoppas att ﬂer ska söka
sig dit.
Möjligheterna på arbetsmarknaden
varierar givetvis mellan programmen.
Svårast att få arbete har idag förmodligen industridesigners där många i stället startat eget.
MATS NYGREN
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Ekonomihögskolan:

Mer information är på gång
Vid en första blick på Ekonomihögskolans hemsida ser det bra ut med
anställningsbarheten. Här möter
Karriärcenter med länkar till de senast utannonserade lediga ekonomjobben. Men några rapporter eller
prognoser om hur det allmänna läget ser ut för blivande ekonomer
och systemvetare ﬁnns inte.

Gerd Bucht är studierektor på Företagsekonomiska institutionen och är glad
över att Karriärcenter ﬁnns med sin arbetsmarknadsservice till studenterna.
Hon tar själv del av alla rapporter och
prognoser om arbetsmarknadsläget för
ekonomer som inte är särskilt ljusa.
– Nej det är tråkigt och visst måste
vi informera om det för annars blir det

en chock när studenterna väl börjar söka
jobb. Men samtidigt är det viktigt för ens
personliga utveckling att man väljer och
satsar på sådant som man är intresserad
av och tror att man kan bli duktig på.
När det gäller information hänvisar
Gerd Bucht också till studentkårerna
inom Ekonomihögskolan som har aktiva arbetsmarknadsutskott och goda externa kontakter.
På systemvetarsidan är Linda Nordström studievägledare och hon beklagar
att man inte hunnit med att lägga ut länkar till den arbetsmarknadsinformation
som ﬁnns om datorbranschen.
– Nu vänder den ju äntligen – och
vi får många förfrågningar från företag. Om ett par veckor ska länkar ﬁnnas hoppas jag.

Linda Nordström berättar också om
den satsning som Ekonomihögskolan nu
gör på en databas för alumni. Här är det
meningen att alla tidigare studenter ska
registrera sig. Det kommer både att resultera i mer kunskap om arbetsmarknaden
och förhoppningsvis i mentorprogram.
Inom Ekonomihögskolan talas det nu
mer och mer om ”capabilites-driven curriculum” som går ut på att det är väl så
viktigt att utveckla studenters kompetens – inte enbart deras kunskap, berättar Kristina Eneroth, vice rektor på Ekonomihögskolan.
– Det handlar mycket om förmågan att använda sin kunskap, förtydligar hon.
MARIA LINDH

Naturvetenskapliga fakulteten

”Studenterna vill ha konkreta besked”
– Ingen kan veta hur det ser ut på
arbetsmarknaden om fem år, och
därför satsar vi på en mer generaliserad utbildning, men med en
bredd som ska öka anställningsbarheten. Samtidigt har jag förståelse
för att studenterna vill ha mer konkreta besked om vad som kan tänkas gälla i framtiden, säger naturvetarnas prodekanus Olle Söderman.

Man har inte bara ett informationsproblem gentemot studenterna utan också
utåt mot arbetsgivarna.
– Arbetssituationen för naturvetare är
knepig, konstaterar Olle Söderman. Men
naturvetarstudenterna är väldigt duktiga,
och det gäller att marknadsföra detta faktum. Arbetsgivarna inser inte alltid hur
generellt användbara naturvetarna är.
De av fakultetens hemsidor som riktar
sig till studenterna innehåller mest

utbildningsinformation. Under ”skola”
ﬁnns det dock en del information för
SYV-konsulenterna som är tillgänglig för
alla. Här listas vilka yrken som står öppna för den som genomgått naturvetarprogrammet – beskrivningarna är kopplade
till aktuell information om hur det ser
ut på arbetsförmedlingen. Yrkesbeskrivningar intar också en framträdande plats
i fakultetens utbildningsbroschyr.
Av och till genomförs undersökningar
av vad som hänt med studenterna efter genomgången utbildning t.ex. inom kemi,
biologi och naturgeograﬁ. Undersökningar av den typen kommer att bli allt viktigare att satsa på, menar Olle Söderman.
Nya utbildningar är naturligtvis särskilt viktiga att utvärdera. 998 startade
t.ex. miljövetarutbildningen, och 2004
undersöktes vad som hänt de första avgångskullarna.
GÖRAN FRANKEL
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ANSTÄLLNINGSBARHET
Humaniora och teologi:

Inte råd längre med bara allmänbildning
HT-området har satsat på ett eget
Arbetslivsforum och en webbplats
med information om karriärvägar.
– Arbetslivsforum startades som
en rekryteringsåtgärd när vi såg en
svacka i antalet sökande, berättar
Ingrid Nilsson, studievägledare för
HT-området. Vi arbetar nu med att
skriva in användbarheten av utbildningen och vägar vidare till yrkesutbildningar i våra kursplaner.

– Dagens studenter är mer medvetna om
den svåra arbetsmarknaden och kraven
på yrkesutbildning ökar. Vi har redan
idag ﬂera program med tydlig yrkesinriktning som bibliotekarieutbildningen,
journalistutbildningen och programmet

för facköversättare, säger Ingrid Nilsson.
Traditionellt har de humanistiska ämnena betraktats som allmänbildning där
man studerar existentiella frågor.
– Det har dagens studenter inte riktigt
råd med, menar Ingrid Nilsson. De vill
ha tydligare mål, och idag ﬁnns en vilja att arbeta för anställningsbarhet inom
institutionerna. Där är arbetet med Bolognaprocessen till hjälp.
Fredrik Schoug är en av två Bolognasamordnare inom HT-området som arbetar med att utveckla den framtida utbildningsorganisationen.
– En stor del av vårt utbildningsutbud
består av fristående kurser, som har utvecklats kring olika forskningsområden
och inte har sin utgångspunkt i arbets-

marknadens efterfrågan, säger han. När
nu kraven ökar på anställningsbarhet behöver vi fundera mycket mer över vad humanistiska studier kan användas till.
I ett nystartat projekt tillsammans
med Utvärderingsenheten ska man i första fasen kartlägga de utbildningskombinationer som studenterna själva gör.
– Därefter planerar vi att följa upp arbetet med en alumniundersökning för
att få veta mer om vilken användbarhet
i yrkeslivet som före detta studenter har
av sina humanistiska kunskaper.
– Målet är att bli bättre på att göra studenterna anställningsbara och tydliggöra vilka kunskaper och färdigheter som
humanister faktiskt har.
THORE SONESON

Juridiska fakulteten:

Konstnärliga området:

”Arbetsmarknaden kan ändras”

”Nu kan vi informera”

På Juridiska fakultetens hemsida
ﬁnns inga uppgifter om arbetsmarknadens efterfrågan på nyutexaminerade jurister.
– Visst kan man tycka att vi har
skyldighet att informera våra blivande studenter om den verklighet
som väntar. Men juristutbildningen
tar fyra och ett halvt år, och arbetsmarknaden kanske inte ser likadan
ut när de är färdiga, säger studierektor Birgitta Edebalk.

Men kunskapen både om hur arbetsmarknaden ser ut och hur det har gått
för tidigare årskullar ﬁnns inom fakulteten. Och den sprids och efterfrågas på
lärardagar och informationsdagar med
gymnasieskolor. Men att lägga den informationen på hemsidan har man inte
diskuterat. Istället ﬁnns den sk. Juristpraktikan med bl.a. kortfattade intervjuer med tidigare studenter och lite studen10

tikosa beskrivningar av juristyrket. På
hemsidan ﬁnns också länkar till de vanligaste presumtiva arbetsgivarna som exempelvis Domstolsverket – dock inte arbetsutsikterna. Här ﬁnns även länkar till
Jusek och SACO med viss arbetslivsinformation.
Under själva utbildningstiden ﬁnns det
mer information om arbetsmarknaden att
hämta, både under introduktionsveckan
och löpande under hela utbildningen. Birgitta Edebalk menar att man av tradition
har en mycket god kontakt med arbetsmarknaden. Och anställningsbarhet är
ett centralt begrepp. Under de år som arbetsmarknaden varit svag för jurister har
man arbetat mycket med att ändra inriktningen på utbildningen till att snarare ge
generalist- än specialistkompetens.
– Det innebär att arbetsmarknaden
växer och att anställningsbarheten för
jurister ökar, säger Birgitta Edebalk.
MARIA LINDH

Det konstnärliga området har inga
problem med att få studenter, och
har inte direkt satsat på att informera om arbetsmarknaden efter
studierna. Nyligen har man dock genomfört alumniundersökningar.
– Så det är egentligen först nu
som vi har något vettigt att informera om, säger rektor Håkan Lundström.

Även om det inte har informerats så
mycket före utbildningen har det under senare år arbetats alltmer med arbetsmarknadsfrågor under utbildningen. Musikhögskolan startade t.ex. för ett
tag sedan också ett karriärkontor där studenterna bl.a. kan lära sig mer om bokföring, marknadsföring och projekthantering. Inom kultursektorn blir det allt
färre fasta tjänster, så studenterna förbereds för en frilanstillvaro.
PETRA FRANCKE
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Samhällsvetenskapliga fakulteten:

”Mer information kommer”
På Samhällsvetenskapliga fakulteten har man hittills inte arbetat systematiskt och centralt med att presentera arbetsmarknadsrapporter
till studenterna.
– Men det kommer mer och mer
i och med att vi arbetar med Bolognaprocessen. Vi ska också försöka samla mer information på
fakultetens hemsida, säger utbildningshandläggare Karin Lindström.

Fakulteten är decentraliserad och institutionerna gör, i samverkan med Utvärderingsenheten, egna analyser och
undersökningar av arbetsmarknaden.
Exempelvis skickas enkäter mer eller
mindre regelbundet till studenter som
tagit examen.
– På Socialhögskolan har man gjort
det i många år och även på psykologprogrammet. Men det är alltid lättare att i
efterhand hitta studenter som ger sig in i

väldeﬁnierade yrken, säger Karin Lindström.
Studievägledarna ute på institutionerna spelar en viktig roll i arbetet och de
har också sett ett ökat intresse för anställningsbarhet i sina samtal med studenterna inför höstens kursval.
– Våra institutioner ger information
om arbetsmarknaden på sina respektive webbplatser och i utbildningsbeskrivningar, säger Karin Lindström.
Förankringen sker också genom arbetsmarknadsdagar, gästföreläsare från
arbetslivet och genom studiebesök på
olika arbetsplatser.
Centralt på fakulteten följs arbetsmarknadsrapporter från exempelvis
Högskoleverket och från fackförbunden.
Den senaste prognosen visar på goda arbetsmöjligheter för beteendevetare och
samhällsvetare med förvaltningsinriktning.

”Alla vet att det är lätt att få jobb”

– Det är nog för att arbetsmarknaden
inom våra områden är så bra – alla vet
ju att t.ex. läkare och sjuksköterskor har
lätt att få jobb. Men visst borde vi ändå
ha med något om anställningsbarheten
i presentationstexterna, tycker professor
Bengt Jeppsson.
Han är vicedekanus med ansvar för
grundutbildningsfrågor, och ska ta upp
saken med respektive ansvariga snarast.
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Har du fått tillräcklig information om
anställningsbarheten inom ditt utbildningsområde?
Lisa Bondesson,
statsvetenskap
(färdig – nu vice
ordf i Samhällsvetarkåren)
– Nej, det var inget man pratade om
överhuvudtaget på
institutionen. Sådan information
lämpade man över på fackförbunden och studentkåren. Möjligen informerade man lite om forskarutbildningen.

ANNA JOHANSSON

Medicinska fakulteten:

Merparten av Medicinska fakultetens utbildningar har en klar yrkesinriktning. Vad yrkena innebär och
var man kan få arbete beskrivs oftast tydligt på webbpresentationerna. Däremot sägs inget om ”anställningsbarheten”.

SVAR

Alla utbildningarna vid Medicinska fakulteten är tydligt yrkesinriktade,
utom det biomedicinska programmet.
Där läser bara hälften av en årskull ända
fram till examen. Avhoppen beror främst
på att studenterna ﬂyttar över till program med en tydligare yrkesinriktning.
Det biomedicinska programmets svaga anknytning till arbetslivet framgår
bl.a. av den senaste Studentbarometern.
Biomedicinarna tycker inte att de fått en
bra inblick i möjliga framtida arbeten.
– Detta är en sak som diskuteras mycket inom fakulteten. Vi måste förbättra det
biomedicinska programmets anknytning
till arbetslivet, säger Bengt Jeppsson.
INGEL A BJÖRCK

Pontus Runfors,
historia (färdig ﬁl.
kand – nu andra
ämnen)
– Nej jag trodde att
jag skulle ha större
nytta av mina studier
och att arbetsmarknaden såg ljusare ut. Men jag ångrar
ändå inte mitt utbildningsval för det
har varit väldigt intressanta studier.

Clara Lindgren,
juristprogrammet
(första terminen)
– Ja, det kommer folk
från facken och kåren, Jusek och Smedjan, och informerar.
Och innan jag valde utbildning kollade jag i studenttidningarna som skriver om arbetsmarknaden.
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Mångfaldsarbete

Ny mångfaldsplan ska
inte bli skrivbordsprodukt
mångfaldsarbetet. En färsk handlingsplan ligger på bordet och dess
innehåll ska nu spridas genom såväl
seminarier som utbildningar.

Mångfaldsarbete låter stort, rent av luddigt. Men det handlar ofta om konkreta
saker. Till exempel att de som ﬁrar andra högtider än jul och påsk inte ska få
problem med att ta semester när deras

högtider infaller. Hur det behovet ser ut
bland personalen är en sak som ska utredas under 2006, i enlighet med mångfaldsplanens mål.
– Vi ska genomsyras av en öppen och
tillåtande attityd till sådana frågor, säger byrådirektör Kajsa Widén på Personalenheten.
Lagen mot diskriminering i arbetslivet på grund
av etnisk tillhörighet och
trosuppfattning
kom 999 och
är ung i jämförelse med jämställdhetslagen som kom cirka tjugo år tidigare.
Det gör också att arbetet med att motverka etnisk diskriminering inte kommit
lika långt i samhället.
– Men min uppfattning är att det
ﬁnns en öppenhet och förståelse för människors olika behov här på universitetet,
säger Kajsa Widén.
Bland personalen på universitetet är totalt 7
procent av de anställda födda utomlands eller har
föräldrar som är det,
enligt SCB-statistik
från 2004. Andelen
gästlärare och -forskare drar upp siﬀran och
mångfalden är inte lika
stor om man ser på den administrativa personalen, där
nio procent har en annan bakgrund än svensk.
Alla frukter i fruktskålen måste lyftas
fram, menar jämställdhetshandläggare
Kajsa Widén. FOTO : ANNA JOHANSSON
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Fördomar och stereotypa tankar kring
vad som är svenskt och icke svenskt är något som Kajsa Widén hoppas försvinner
med mer kunskap.
Hon visar en bild från diskrimineringsombudsmannens material som beskriver vad hon menar. Situationen är
en anställningsintervju. Två män sitter
bakom ett skrivbord och ska intervjua en
kvinna. Den ene mannen lutar sig mot
den andre och säger: ”Men hon lät ju inte
svart i telefonen”.
– Man kan ta sig en funderare på om
man själv lägger in irrelevanta tankar
när man hör ett namn som inte klingar
svenskt, eller ser en person med en annan
etnicitet än sin egen.
i mångfaldsplanen ska nu
spridas, bland annat på chefs- och prefektutbildningar samt personalseminarier. Nyligen föreläste till exempel Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
DO, i Spoletorps hörsal (se separat artikel).
– Jag tror på samtalen och dialogen
för att ventilera frågor och lösa problem.
Och även om mångfaldsplanen nu är
klar gäller det att leva upp till den och
jobba för att den inte bara blir ett dokument, säger Kajsa Widén.
INNEHÅLLET

ANNA JOHANSSON

▼

MÅNGFALD. I år händer mycket med

Mångfaldsplanen

Mångfaldsplan för anställda 2006–2008
är uppdelad i tre insatsområden som rör
arbetsförhållanden, förebyggande och förhindrande av trakasserier samt rekrytering.
I korta drag handlar planen om att alla anställda och arbetssökande ska ha samma
rättigheter och behandlas lika oavsett etnisk och religiös bakgrund.
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MÅNGFALD. Svaret på frågan ”Vilket
är det vanligaste problemet som ni
på DO ställs inför när ni åker ut och
föreläser?” är något oväntat.
– Att det inte ﬁnns några problem på arbetsplatsen, säger Anders Bergstrand och förtydligar:
– Vilket beror på att många arbetsplatser är väldigt homogena
och icke etniskt blandade.

Anders Bergstrand är utredare på Ombudsmannen mot etnisk diskriminering,
DO, och i mars besökte han Lund för att
berätta hur universitetet kan arbeta för
att främja lika rättigheter. Det är också
DO:s råd som ligger till grund för den
nya mångfaldsplanen.
Anders Bergstrands erfarenhet är att
arbetsgivare ofta uppfattar mångfaldsarbetet som mer komplicerat än exempelvis

jämställdhetsarbetet. Man vet inte riktigt vad det innebär och ser problem i
stället för lösningar. Vad händer om en
polis med en judisk kalott på huvudet ska
gripa en man med arabisk bakgrund, var
en fråga som togs upp på seminariet. Anders Bergstrand påminner om att tankegångarna var desamma när kvinnor kom
in vid polisen.
– Men idag är det ingen som tycker
det är konstigt att vi har kvinnliga poliser, säger han.
– Vad vi försöker göra är att lyfta fram
att det mesta går att lösa om man tänker
till lite grann.
kan det exempelvis handla om att inte alltid lägga omtentor på en lördag, då det är sabbat.
Något annat att tänka till kring är den
strukturella diskrimineringen, hackordFÖR UNIVERSITETETS DEL

ningen på en arbetsplats där invandrare
tenderar att ha lägst lön och där en annan etnisk bakgrund än den svenska står
i vägen för själva kompetensen.
– Sverige är väl det land i världen som
har högst utbildade taxichauﬀörer, säger
Anders Bergstrand.
– Det är okej om man kör taxi som extraknäck så länge man pluggar men man
vill kanske inte fortsätta att försörja sig
som taxichauﬀör efter att man blivit kandidat, sedan licentiat och doktor.
ANNA JOHANSSON

▼

”Arbetsgivare tycker att
mångfaldsarbete är krångligt”

DO

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, är en myndighet som arbetar för att förebygga och stoppa diskriminering som har samband med etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
DO behandlade förra året totalt 357
ärenden, gällande bland annat kränkande tillmälen, trakasserier och personer som känt sig diskriminerade när de
sökt en tjänst.

”Det behövs information på andra språk än svenska”
MÅNGFALD. Professor Rajni HattiKaul är en av fem medlemmar i en
nyinrättad grupp som är tänkt att
fungera som en idébank i det fortsatta mångfaldsarbetet.
– Universitetet behöver öppna
sig mer mot dem som vill komma
hit från andra länder och svenskar
kan bli bättre på att ta emot utländska gäster och visa dem tillrätta, säger hon.

Framförallt är det si och så med information
till gästlärare- och studenter på andra språk
än på svenska.
– Först när jag lärt mig svenska såg jag att
det ﬁnns jättemycket information men den
missar alla som inte kan språket. Och man
undrar varför viktiga meddelanden, till ex-

LUM NR 4 | 2006

empel om en brandövning, inte kan gå ut
på åtminstone två språk.
Rajni Hatti-Kaul kom från Bombay till
Lund första gången 1985 som post doc.
Språket var nytt liksom klimatet, och vardagsrutinerna var annorlunda.
– Då fanns inte så många på universitetet
med olika bakgrund och hudfärg som det gör
idag. Jag upplevde svenskarna som vänliga
men det var svårt att komma ini samhället.
På varje arbetsplats borde det ﬁnnas någon
att vända sig till med alla frågor man har.
På Kemicentrum där Rajni Hatti-Kaul jobbar är mångfald ett faktum. På hennes avdelning ﬁnns närmare 30 nationaliteter.
Ändå upplever hon universitetet som ett
slutet system när det gäller anställningar.
– Även om det kommer sökande utifrån
när en tjänst utlyses, är det sällan som nå-

Rajni Hatti-Kaul. FOTO : ANNA JOHANSSON

gon utifrån får den. Det är som om man redan har bestämt sig för att den som ﬁnns i
huset är den bäst lämpade. Och det är synd
för vi går miste om både erfarenhet och
kompetens.
ANNA JOHANSSON
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Translationella forskningens dag:

Hög insulinproduktion kan
leda till självskadebeteende
FORSKNINGSSPRIDNING. Diabetes-

gener och stroke, mobiltelefoner
och fetma, möjliga behandlingar
av hjärnsjukdomar, ögonsjukdomar
och tumörer…
Det var som vanligt ett brett program vid den Translationella forskningens dag.

Begreppet ”translationell” syftar på forskning som utgår från patienternas sjukdomar, genomförs i laboratoriet och sedan
förhoppningsvis återförs till patienterna
i form av en ny eller förbättrad behandling. Ett syfte med arrangemanget är att
föra ut den nyaste forskningen till Medicinska fakultetens studenter samt till
universitetssjukhusens personal. Ett annat syfte är att ge fakultetens och sjukvårdens forskningsintresserade en chans
att träﬀas och knyta kontakter.
VID ETT SEMINARIUM om

forskning med
genusperspektiv berättade professor Birgitta Hovelius om en studie av 25 kvin-

nor, ofta med yrken inom vård och omsorg, som hade utbredd smärta och
trötthet och åt mycket mediciner. Bara
två av dem beskrev sin värk i förhållande
till arbetet – de andra talade om smärtor vid hemarbeten som dammsugning,
fönsterputsning, tvätt och disk. Psykologiska och sociala problem som oro, nedstämdhet och osäkerhet inför framtiden
var i stället knutna till arbetet.
– En tolkning är att kvinnors betalda och obetalda arbete belastar samma
muskelgrupper. De blir på så sätt dubbelt
drabbade, och arbetsmiljön i hemmet är
nog i regel sämre än den på arbetsplatsen,
sa Birgitta Hovelius.
DESSA KVINNOR ser

sig själva som sjuka,
och hoppas att den medicinska forskningen ska hitta ett botemedel för deras sjukdom. Birgitta Hovelius var dock
tveksam till ett ensidigt synsätt som söker en medicinsk lösning på problem som
kanske inte huvudsakligen är biomedicinska.

Vid seminariet om fetma redogjorde
doktoranden i psykiatri Soﬁe Westling för
en pågående studie av sambandet mellan
insulin och självskadebeteende. Det ﬁnns
forskning som tyder på att ett sådant samband kan ﬁnnas: en ﬁnsk studie har t.ex.
hittat ett särskilt blodsockermönster hos
våldsbrottslingar med självskadebeteende. När dessa ﬁck dricka en sockerlösning
steg först blodsockret för att sedan sjunka
under normala nivåer, samtidigt som det
fanns mycket insulin kvar i blodet.
har för sin del jämfört
kvinnliga psykiatripatienter som gjort
självmordsförsök med våldsamma respektive icke-våldsamma metoder. Där
fann hon också en högre insulinutsöndring hos den våldsamma gruppen. Nu
vill hon gå vidare genom att jämföra tre
grupper kvinnor: friska kvinnor, deprimerade kvinnor och sådana som ägnat
sig åt s.k. självskadebeteende, d.v.s. skurit eller stuckit sig själva.
SOFIE WESTLING

INGEL A BJÖRCK

Hjärnan nytt vetenskapligt område inom Medfak
FORSKNINGSSATSNING. Hjärnan och
dess sjukdomar har utsetts till att bli
ett nytt s.k. vetenskapligt programområde vid Medicinska fakulteten. Det innebär
att fakulteten ger ett
särskilt anslag till
samverkan mellan
forskargrupper från
olika ämnen som
har hjärnan som gemensamt tema.
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Det nya programområdet kallas NeuroLund. Det ska samla LU-forskning om
Alzheimers, Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom, epilepsi, stroke, hjärnskador, manodepressivitet och depression. Här ﬁnns både kliniska forskare som
arbetar nära patienterna och experimentella forskare som arbetar med laboratorieforskning kring t.ex. cell- och genterapi.
Koordinator för det nya programområdet blir Patrik Brundin. Han är pro-

fessor i neurovetenskap och leder också
NeuroFortis, en av de tio ”starka forskningsmiljöer” som ﬁck ett stort anslag
från Vetenskapsrådet förra året.
Medicinska fakulteten har sedan tidigare sex andra ämnesövergripande
programområden. De handlar om diabetes, blodsjukdomar och immunologi,
stamceller och cellterapi, rörelseorganens
sjukdomar, kärlväggens sjukdomar samt
kroniska inﬂammatoriska sjukdomar.
INGEL A BJÖRCK
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Gränsöverskridande
forskarutbildning
FORSKARUTBILDNING. Till hösten

Lisa Sartz och Fredrik Kahn uppskattar det nätverk forskarskolan ger dem. Diana Karpman leder forskarskolan.

Forskarskola stöttar
unga medicinare
FORSKNINGSSTÖD. Kontakt med

mentorer som kan ge stöd till unga
forskare i början av sin yrkesbana,
och ett nätverk av kollegor i samma
situation som man själv. Det är vad
deltagarna i Medicinska fakultetens
kliniska forskarskola ser som det
mest värdefulla med verksamheten.

Den kliniska forskarskolan vänder sig
till färdiga läkare som går sin specialistutbildning. Den första kursomgången
hölls i höstas, och omfattade tre veckor med föreläsningar och seminarier om
bl.a. olika forskningsmetoder, hur man
samarbetar med medier, industri och
samhälle, hur man söker anslag till ett
forskningsprojekt och hur man blir en
självständig forskare efter disputationen.
Efter kursveckorna har deltagarna träffats ett par gånger till vid olika arrangemang samt fått var sin mentor.
– Det är viktigt att framtidens forskare inom Medicinska fakulteten även
har en medicinsk bakgrund, för att ge
forskningen en ”translationell” eller klinisk inriktning, säger Diana Karpman
som leder forskarskolan.
– Idag är det allt färre läkare som forskar, och de ﬂesta fortsätter inte med detta
efter sin disputation. Forskarskolans syfte är att stödja yngre forskande läkare och
stimulera dem till en forskningskarriär.
De forskande läkarna har en speciell
situation, eftersom de inte forskar på heltid. De ska i stället hinna kombinera kliniskt arbete och forskning utan att den
LUM NR 4 | 2006

ena verksamheten går ut över den andra.
Det innebär ett trixande med tider, arbetsuppgifter och engagemang, och de
kan ha god nytta av en mentor som ger
råd, uppmuntran och hjälp på vägen.
Enligt forskarskolans principer ska
denna mentor vara en läkare som själv
också forskar eller har forskat. Mentor
och adept möts så ofta de har tid och lust,
och ska dessutom en gång i terminen ha
en träﬀ med adeptens handledare, hans
eller hennes sjukvårdschef och en representant för hans eller hennes institution.
Tanken är att kontakterna mellan de två
delarna av den unga forskaren/läkarens
liv ska ökas på det sättet.
– Det är bra att ens chef från kliniken
kommer med till sådana möten och får
en inblick i vad jag gör i mitt forskningsarbete, säger Lisa Sartz. Hon är också
glad åt att ha kunnat träﬀa andra medicinforskare som liksom hon själv delar
sin tid mellan patienter och laboratorieforskning.
Fredrik Kahn, en annan av forskarskolans deltagare, håller med.
– Jag tror vi kommer att ha glädje av
vårt nätverk hela livet. Det är skönt att ha
kollegor i samma fas av forskningskarriären som man själv, som man kan ringa
och diskutera med.
– Att ha en mentor är också värdefullt, både nu och kanske ännu mer längre fram. Det är viktigt att ha någon mer
än sin handledare att bolla idéer med,
menar han.
INGEL A BJÖRCK

är det premiär för ett nytt paket med
korta, intensiva forskarutbildningskurser i Life Sciences. De är avsedda för
doktorander i gränsområdet mellan
biologi, medicin, fysik, kemi, matematik och teknik. Kurserna ska upprepas
i tre år och ﬁnansieras av Naturvetenskapliga fakulteten, Nationella forskarskolan i läkemedelskemi, Nationella
forskarskolan i genomik och bioinformatik samt Institutionen för cell- och
organismbiologi vid LU.
– På det här området har utbudet av forskarutbildningskurser inte
varit tillräckligt stort. Det som funnits har tillkommit då och då genom
spridda initiativ. En kurs har kanske
bara arrangerats en gång, och den har
sträckts ut över en lång tid, och då har
det varit svårt för många forskarstuderande att kunna delta. Nu blir det enveckorskurser som upprepas en gång
om året, säger kurspaketets koordinator Marita Cohn.
Se även: www.biol.lu.se/cellorgbiol/postgrad/courses/html

Nytt nätverk ska
utveckla MR-teknik
MR-SATSNING. Nio forskargrupper får
stöd från Medicinska fakulteten för ett
tvärvetenskapligt nätverk som ska utveckla forskningen och utbildningen
inom MR, magnetresonansteknik. Nätverket kallas Tesla och ska bl.a. utveckla
MR-teknik för att göra bättre studier av
patienter med demens, epilepsi, hjärntumörer och hjärt-kärlsjukdomar.
– Vi vill också ge både kliniska forskare
och kollegor från andra fakulteter utbildning i hur MR fungerar och vad man kan
göra med MR, säger Freddy Ståhlberg.
Han är professor i magnetresonansfysik
och ledare för det nya nätverket.
Lund har en lång tradition inom MRforskning, och universitetssjukhusen i
Skåne har idag landets mest kraftfulla
MR-kameror.
15

Ny professor i fjärrvärme:

Superisolerade fjärrvärmerör
kan minska energikostnader radikalt
ENERGIFORSKNING. – Fjärrvärme

från jordens heta innandöme kan
på sikt lösa våra energifrågor. Värmen kan ledas nästan rakt in till
våra element. På kortare sikt kan
superisolerande rör förbättra fjärrvärmesystemen avsevärt. Varför
då inte också tina upp traﬁkfarliga
platser och trottoarer?

Svend Frederiksen har djärva idéer. Han
ﬁnns vid Institutionen för energivetenskap och är en av de två senaste nya professorerna vid LTH.
Det danska inslaget på LTH ökar sakta men säkert. Men Svend Frederiksen har
faktiskt vistats här sedan 97. Vid den nya
nya institutionen för värme och kraft vid
LTH studerade och senare doktorerade
Svend (982), då han kom
med den första akademiska avhandlingen om fjärrvärme.
Det har förblivit
hans forskningsområde.
– Det började
med ett rent tek-

nisk intresse men idag är de samhälleliga och politiska aspekterna lika spännande, säger han.
I Nordeuropa är vi världsbäst på fjärrvärme. Speciellt i Danmark, Sverige,
Finland och Island står fjärrvärmen för
40 procent av byggnadsuppvärmningen. Fjärrvärmen leder till minskade luftföroreningar lokalt. Den kan utnyttja
(spill)värme som annars skulle gå förlorad och kan snabbt minska oljeberoendet.
Kombineras fjärrvärmen med elproduktion når man en mycket hög verkningsgrad. Detta övervägdes vid planeringen
av Barsebäcksverket utan att komma till
stånd, men det ﬁnns t.ex. i Lund i kombination med naturgas.
SVEND FREDERIKSENS FORSKARGRUPP

har länge samarbetet med branschorganisationen Svensk Fjärrvärme och han och
hans doktoranders arbete ﬁnansieras av
dem och STEM, Energimyndigheten.
– Vårt största fjärrvärmesystem är
Golfströmmen, som nu möjligen är hotad, säger Frederiksen.
Lika globalt intressant är idén om att
utnyttja den djupa geotermin.
– I Lund tar vi upp 25-gradigt vatten
från 800 meters djup. Försöket att få upp
hetare vatten från tre kilometer misslyckades vad gäller mängderna men har lyckats under Köpenhamn, där en underjordisk sjö kan ge värme i 00 år.
Med djupare borrningar kombinerat med sprängningar borde man kunna värma upp varmvatten upphettat av
de kärnfysiska processerna i jordens inre.
Värmen stiger i genomsnitt med 300 grader per mil. Här skiljer sig olika geologiska lager mycket. Skåne har bättre förutsättningar än övriga Sverige. Bara
Svend Frederiksen visar upp en konventionell typ av fjärrvärmerör.
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två mil under delar av Jylland har man
hittat ﬂytande magma.
– Det är en oerhört ren energikälla
som jag inte tror har några risker att utnyttja. Det får man förstås diskutera med
geologerna.
Mer konkret är Svend Frederiksens
utveckling av superisolerande fjärrvärmerör, som han sökt patent på.
Med fjärrvärme har många kommuner ställt om från olja till en blandning
av andra bränslen på tio års tid. För villaägare har det varit svårare och alla energibolag erbjuder inte fjärrvärme till villor.
Med en kombination av korn och vakuum i isoleringen kan man öka isoleringsförmågan tre gånger och samtidigt
minska dimensionerna på röret. Ett ställe som är kritiskt för att hålla vakuum är
avgreningarna från större rör till mindre
ut till t.ex. enskilda villor. Dessa föreslår
Frederiksen att man ersätter med avlänkningar, alltså att varje villa har sitt eget
rör ändå från källan. De går först i ett
gemensamt knippe för att avledas efter
hand. Därtill ﬁnns en vakuumpump som
hela tiden suger ut den luft som eventuellt läcker in någonstans i systemet.
– VÄRMEFÖRLUSTERNA och därmed drifts-

kostnaderna kan minskas med en tredjedel. Sådana skarvlösa ledningar kan enkelt rullas ut från trummor och halvera
tiden för anslutning till villor och därmed
också kostnaden. Den kan minska från
70.000–30.000 till 50.000 kronor. En
föregångare till detta system ska i sommar rullas ut i ett område i Trelleborg.
– Idén att värma upp mark vintertid
för att få bort is och snö kan se ut som lyx
men på rätt ställen kan tekniken vara intressant och lönsam om den t.ex. minskar halkolyckor på kritiska ställen, menar Svend Frederiksen.
TEXT OCH FOTO : MATS NYGREN
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LU vill avskaffa
lärarundantaget
KOMMERSIALISERING. Lunds uni-

versitet vill avskaffa det så kallade lärarundantaget.
Det skriver ledningen i ett remissvar till Utbildnings- och kulturdepartementet.

Avgående ärkebiskop KG Hammar tycker att det känns lockande att återvända till sitt alma
mater efter trettio år. Bilden är tagen på ett Jubel 2000-möte. FOTO : JIM ELFSTRÖM / IKON

Glädje på Teologen över
”donerad ärkebiskop”
talet disputerade han i Lund med
en avhandling om kyrkohistoria. Sedan dess har han gjort sig känd som
en av de starkaste proﬁlerna inom
Svenska kyrkan.
Nu återvänder ärkebiskop KG
Hammar till Lund för att bli professor på Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR).

Det är en öronmärkt donation på ,5 miljoner från Thora Ohlssons stiftelse som
gör det möjligt för KG Hammar att undervisa och forska på halvtid vid universitetet under en treårsperiod. På CTR är
man mycket glad över donationen.
– KG Hammar blir ett fantastiskt tillskott för oss. Han har bedrivit en mångfacetterad verksamhet och har en oerhört stor kunskap och erfarenhet som vi
kommer att få stor glädje av. Inte minst
kommer studenterna att få nytta av hans
arbetslivserfarenhet, säger professor Werner G Jeanrond, dekanus för CTR.
ser också fram emot att
återvända till Lund och få börja arbeta
som gästprofessor här.
– Jag är glad över att få en inspirerande och utmanande, men tydligt
KG HAMMAR
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avgränsad, uppgift när jag lämnar uppdraget som ärkebiskop. Jag är tacksam
mot dem som gjort detta möjligt och ser
fram emot att bli en del i ett arbetslag där
den teologiska reﬂektionen och det gemensamma lärandet är huvuduppgifter.
Att återvända till mitt alma mater efter
nästan trettio år känns lockande.
I gåvobrevet från Thora Ohlssons stiftelse står att KG Hammar ”ska bedriva
forskning, delta i undervisning och medverka till att öka intresset bland allmänheten och blivande studerande för teologi och teologiska studier”.
ANNA JOHANSSON

▼

ÄRKEREKRYTERING. I början av 70-

KG Hammar

Ärkebiskop KG Hammar avgår som ärkebiskop i augusti, en tjänst som han tillträdde 1997. Han är docent i kyrkohistoria och disputerade 1972 på avhandlingen
”Liberalteologi och kyrkopolitik, Kretsen
kring kristendomen och vår tid, 1906–
omkr. 1920” i Lund. Han vigdes till präst
vid Lunds stift 1965 och vigdes till biskop
1992. Förutom sitt värv inom Svenska
kyrkan, har han bland annat även skrivit
böcker och statliga utredningar samt deltagit mycket aktivt såväl i den svenska som
internationella debatten.

Lärarundantaget innebär att universitet, till skillnad från andra arbetsgivare,
inte har rätt att ta patent på eller tjäna
pengar på den forskning och de uppﬁnningar som kommer fram i verksamheten. I stället är det forskarna själva som
har den rätten.
Det ﬁnns ﬂera skäl att avskaffa det
nuvarande systemet, menar universitetsledningen i sitt svar på regeringens
utredning ”Nyttiggörande av högskoleuppﬁnningar”. Bland annat behöver
ﬂer idéer från forskningen komma ut
på marknaden. Men idag är det svårt,
eftersom endast ett fåtal forskare har
engagemang och intresse av att bedöma och ta ansvar för om deras forskning kan bli kommersiell. Idag görs
kommersialiseringsarbetet till stor del
av universiteten som har svårt att ﬁnansiera det utan att ta resurser från
forskning och utbildning.
Ledningen vill göra det möjligt att
få rimlig ekonomisk ersättning för universitetets arbete som läggs ner processen. Samtidigt understryker man
att den huvudsakliga vinsten ska tillfalla forskarna själva och i remissvaret anges en modell som används på
universitetet i Oxford, där forskarna
får behålla intäkterna upp till en viss
gräns. Över denna gräns får även universitetet och den institution där forskningen bedrivits ta del av intäkterna.

Gratis nätkurser
NÄTKURSER. Brittiska Open University (OU) kommer under hösten att lägga ut ett stort antal kurser på nätet för
fritt bruk. Se vidare på www3.open.
ac.uk/media/fullstory.aspx?id=8573
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Forskarutbildning
vid LTH får beröm
UTVÄRDERING. Tolv svenska läro-

säten ger teknikvetenskaplig forskarutbildning. Högskoleverket
offentliggjorde nyligen sin utvärdering av dessa. LTH får goda vitsord.

Utvärderingen har gjorts av en extern bedömargrupp på grundval av självvärderingar, som utförts av de olika lärosätena.
Högskoleverket menar att ett problem är det starka beroendet av extern
ﬁnansiering – mellan 45 och 70 procent.
Samtidigt beviljar ﬁnansiärerna sällan
projekt som varar i fyra år som en forskarutbildning ska ta.
– Det ﬁnns en risk att det i alltför stor
utsträckning blir fråga om utvecklingsarbete för industrin, skriver Högskoleverket. Det kan också försvåra strategisk
planering.
kommit långt
mot att uppfylla intentionerna i 998 års
reform. Kravet på att bli färdig i tid är
så starkt att det kanske hotar kvalitetsmoment som utlandsvistelser och semiUTBILDNINGARNA HAR

narier. Nästan alla doktorander anställs,
undantaget de som kommer hit med utländska stipendier.
Generellt antas för många för licentiatexamen men inte på LTH, som här
får beröm för sin restriktiva inställning.
Högskoleverket vill avveckla licentiatexamen.
drygt 3.500 forskarstuderande på området, nästan var fjärde
doktorand i landet. De studerar inom
drygt 300 olika examensämnen, vilket
är för många. Lärosätena uppmanas att
minska och få större enighet kring benämningarna.
LTH får också beröm för hur man
centralt driver kraven på individuella
studieplaner för alla doktorander.
Hur mycket kurser som ingår i studierna varierar mellan 20 och 80 poäng.
Skolorna bör samarbeta för att minska
den skillnaden. Kurser bör ge både fördjupning och breddning.
Uppföljningen genom alumni bör förbättras och bli mer systematisk. Andelen kvinnliga doktorander har ökat men
2005 FANNS DET

kraftfulla åtgärder för att få ﬂer kvinnliga
handledare krävs, särskilt som kvinnorna
i rekryteringsbasen nu återigen sjunker.
För LTH konstaterar bedömargruppen att storleken på forskningsmiljöerna varierar kraftigt, men att LTH arbetar på att göra processen mer likvärdig
och planlagd för alla. Antalet ämnen har
minskats från 20 till drygt 70, men man
ser helst att det blir ännu färre.
En fakultetsgemensam introduktion
ges ﬂera gånger per år. Kravet att alla
handledare måste ha gått igenom handledarutbildning drivs med en kraft som
imponerar på bedömarna. Doktorandernas institutionstjänstgöring består mest
av undervisning som vid vissa institutioner kan bli alltför omfattande vissa år.
har intagningen
av besparingsskäl minskat starkt. Bedömarna varnar för risken att kraven på
doktoranderna drivs upp i konkurrensen om tjänster på institutionerna.
2004 examinerades knappt 90 personer, varav två tredjedelar i doktorsexamina. Det är en tydlig ökning. Det ﬁnns
dock doktorander kvar sedan före reformen 998, genomströmningen för dessa
bör följas upp.
Sammanfattningsvis är dock LTHs
arbete med kvalitetskraven ambitiösa
och tydliga.
DE SENASTE TVÅ ÅREN

MATS NYGREN

”Svårt att åtgärda det som inte är bra”
UTVÄRDERING. – Vi är glada åt de

goda omdömen vi får från Högskoleverket och deras bedömare. Det
är ny typ av utvärdering där man
för första gången tittar på hela det
tekniska området.
Det säger prorektor Klas Malmqvist som var
med i en grupp som hjälpte utvärderarna att
formulera frågor. Samtidigt säger han att
de åtgärder som bedömarna rekommenderar inte är särskilt skarpt formulerade utan i
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realiteten ofta mycket svåra att åtgärda. Finansieringen styr ju högskolan tyvärr inte
över själv. Fler kvinnliga doktorander arbetas det systematiskt för, men man kan ju inte
tvångsrekrytera.
– Individuella studieplaner som kontinuerligt uppdateras är något som sköts allt
bättre men ännu inte trängt igenom överallt. Tyvärr ﬁnns det också drivande forskare
som är auktoritära handledare.
– En doktorand har i princip – om han
sköter sitt projekt – en säkrare anställning

under sina fyra år än hans professor. En industridoktorand kan däremot avskedas och
företaget kan ju gå i konkurs och då har
högskolan inte samma förpliktelser.
– Skuggdoktorer ska inte få ﬁnnas men
det kan vara svårt att bevisa att de inte ﬁnns.
De är deﬁnitivt ovanliga. Utländska forskare
kan provanställas upp till sex månader innan de börjar ett doktorandprojekt men det
ﬁnns enstaka fall där de fått felaktiga löften
om doktorandtjänst.
MATS NYGREN
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Lundaforskare ny ordförande
i radiovetenskaplig kommitté
UTNÄMNING. Gerhard Kristensson,

professor i teoretisk elektroteknik
vid LU, har utsetts till ordförande i
Svenska nationalkommittén för radiovetenskap, SNRV. Det är ett expertorgan under Kungliga vetenskapsakademin, KVA.

– Det är första gången man hämtar en
ordförande utanför Stockholmsområdet, påpekar Gerhard Kristensson. Det
visar Lunds starka ställning inom radioforskning. Extra kul är då att min kollega, professor Anders Karlsson, har tagit
över min uppgift som ordförande i en av
sektionerna.
Nationalkommittén är indelad i tio
sektioner som representerar lika många
forskningsområden. Anders Karlsson
ansvarar för fält och vågor. Andra arbetar med elektrisk mätteknik, signaler och
system, elektroniska komponenter, störningar, vågutbredning och fjärranalys,
rymdradioforskning samt radiotillämpningar inom biologi och medicin.
75-årsjubilerade denna nationalkommitté, SNRV.
Den representerar Sverige i den internationella radiovetenskapliga unionen,
URSI, som ända sedan starten 93 har
styrts från Belgien.
– Då var det kung Leopold II som behövde radioteknik för kommunikation i
det väldiga Kongo, som han ville exploatera. I dag spelar URSI fortfarande en
internationell och ibland politisk roll fast
med andra förtecken. Vi försöker få med
oss världens u-länder och agerade dörröppnare för östforskarna under 80-talet,
säger Gerhard Kristensson.
Den svenska kommittén har 2 ledamöter som träﬀas två gånger om året,
samt ett 00-tal adjungerade ledamöter.
Organisationen är anpassad efter den internationella förlagan.
– Vi är ingen myndighet och har inga
egna pengar att satsa på forskning och deFÖR NÅGRA VECKOR SEDAN
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Gerhard Kristensson har blivit ordförande i
Svenska nationalkommittén för radiovetenskap. FOTO : MATS NYGREN

lar inte heller ut våglängder. Men myndigheterna lyssnar på oss som experter
och vi har agerat kraftfullt i t.ex. utbildningsfrågor, förklarar Gerhard.
Bland uppgifterna ingår att ordna konferenser, bl.a. RVK-konferenserna som numera står för radiovetenskap
och kommunikation för att få med den
enormt expanderande mobiltelefonin. Vi
har också ordnat bl.a. antenn- och beräkningskonferenser.
LTH-professorn Andreas Molisch är
för övrigt ordförande i en av de internationella sektionerna. Tidigare var professor Sven-Olof Örvik, tillämpad elektronik, aktiv i SNRV.
Är det ett problem att vi idag fyller
etern med så mycket radiosignaler. Idag
ska mycket i hemmen fungera trådlöst
och alla är nåbara via mobiler. Är det
försumbart med tanke på bakgrundstrålningen?

– Det är absolut ett problem. De som
märker det allra mest är kanske rymdradioobservatörerna, som har svårt att
komma undan alla störande signaler.
– En kontroversiell framtidsfråga gäller om man ska tillåta gigantiska solkraftverk i rymden som sänder ner energi till jorden via mikrovågor.
MATS NYGREN

Japanska riskerar
mista examensrätt
UTVÄRDERING. HSV, har utvärde-

rat kvaliteten på sju grundutbildningar och fem forskarutbildningar i kinesiska, japanska och koreanska vid
Lunds, Uppsalas, Stockholms och Göteborgs universitet.
Lunds grundutbildning i japanska och Uppsalas grundutbildning i
kinesiska får kritik för att de inte har
tillräcklig forskningsanknytning och
lärarkompetens, och de båda universiteten uppmanas att åtgärda bristerna inom ett år för att inte mista examensrätten.
– Utbildningen i japanska drivs
av en oerhört dynamisk och engagerad lärargrupp och den är väldigt
populär. Men vi är medvetna om att
det saknas lärarresurser och vi arbetar med att hitta lösningar för att förstärka personalen med en senior lärare, säger Eva Wiberg som är dekanus
på Språk- och litteraturcentrum.

Biologi får
bra betyg
UTVÄRDERING. Lunds universi-

tets utbildning i biologi får genomgående goda vitsord i Högskoleverkets nyligen publicerade utvärdering.
Viss kritik förekommer dock. Man
ifrågasätter bl.a. det rationella i att
ge parallella kurser vid Campus Helsingborg, samt påpekar att arbetslivsanknytningen i grundutbildningen
är i minsta laget.

Litteraturvetenskap
håller god kvalitet
UTVÄRDERING. Utbildningen i litte-

raturvetenskap vid Lunds universitet
håller god kvalitet. Det skriver Högskoleverket i en ny rapport. Lärarna
är både kompetenta och engagerade och uppskattas av sina studenter.
Däremot är studenterna frustrerade
över att de får för få undervisningstimmar.
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STORK I SIKTE

Av ett 60-tal frilevande storkar bär ungefär 40 på radiosändare, fast hur många
sändare som för ögonblicket fungerar vet
inte Ola Olsson. Radiopejling är dock
inte aktuell för dagen. I dag är det fågel-

kikaren och journalanteckningarna som
gäller. Första anhalten är Skånes största storkhägn som ligger i Fulltofta utanför Hörby. Voljären är ett halvt tunnland stor och innehåller cirka 40 fåglar
under uppfödning. Några har byggt bon
på plattformar och i ett par av dem ﬁnns
det ägg. Bobyggarna kan få inspiration
genom att blicka uppåt mot några entreprenörstyper som byggt sitt bo högst upp
– på utsidan av hägnet.
– De frilevande storkarna tillbringar
gärna dagen nära hägnet där de vet att
det ﬁnns mat. På natten brukar de återvända till sina bon, säger Ola Olsson.
Utan stödmatning hade storkarna
haft svårt att överleva vintern. Dessa fågelvärldens lyxlirare utfordras med tuppkycklingar som är biprodukter vid upp-

födningen av värphöns. Stödmatningen
sker bara på vintern. Mycket av driftskostnaderna bestrids av Svenska Naturskyddsföreningen i Skåne och Skånes
Ornitologiska föreningen. Ola Olsson
är föreståndare för Swedish White Stork
Reintroduction Program och har en foasstjänst som bekostas av FORMAS.
Han ägnar större delen av sin tid åt storkprojektet. Men han undervisar och forskar också, eftersom han är knuten till
Ekologiska institutionen vid LU.
sin kikare mot
egenföretagarna på voljärtaket.
– Det här paret har häckat länge i Skånes Djurpark, säger han fundersamt. Vi
blev rätt överraskade när de ﬂyttade därifrån. Varför? De hade det ju bra där, även
om de levde lite farligt. De brukade stjäla
mat från vargarna…
LUM:s fotograf smyger omkring
längs med voljären. Det skapar ingen
panik därinne. Bara en avmätt och ytterst värdig reträtt. Möjligen med undantag för de ruvande fåglarna som ser lite
nervösa ut.
I en damm utanför hägnet simmar
fridsamma änder och sothöns – av vissa medier utnämnda till ”dödsfåglar”.
Finns det risk för att storkarna ska smittas av fågelinﬂuensan? Några tecken på
något sådant har inte Ola Olsson och
hans medhjälpare sett. Skulle det hända är det inte mycket man kan göra –
då kommer smittskyddsmyndigheterna
NU VÄNDER OLA OLSSON

Ola Olsson är forskarassistent i zooekologi och föreståndare för det svenska storkreintroduktionsprogrammet och
har följt de skånska storkarna i fem år.
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▼

Storken är tillbaka i Skåne, men
utan stödåtgärder och mänsklig intervention hade återkomsten knappast varit möjlig. En dimmig aprilmorgon följer LUM med när Ola
Olsson kör ut med storkpejlingsbilen för inventering. Den långa och
stränga vintern har förmodligen tagit sin tribut bland storkarna. Men
trots att vårvärmen inte har infunnit sig är bobyggandet i full gång
och några par har t.o.m. hunnit lägga ägg.

The storkmobile! Från storkpejlningsbilen
kan man följa de radioförsedda storkarna.

Storkar i Fulltofta i klassisk enbent storkpose.
LUM NR 4 | 2006

Tid för en liten spatsertur.
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na kan man utan svårighet se ett halvt
dussin bebodda storkbon. Det karakteristiska klappret av näbbar överröstar
traktorerna.
Alla dessa storkar är inte kritvita. Några har en märklig sotgrå ton. Så går det
när man håller värmestuga på en skorsten. Det är som för oss människor: ett
utsvävande liv sätter sina spår.
1954 FÖRSVANN DE SISTA häckande vilda

▼

De skånska storkarna ﬂyttar inte, men ﬂyger
gärna omkring hemmavid.

sannolikt att kräva att storkarna avlivas.
Vad rör sig i huvudet på en stork? Tillräckligt mycket för att man ska inse att
de är komplicerade och deras beteende
svårförutsägbart. Parbildningen är ett exempel på det. Den är som bekant mycket
stabil och kan vara livslång. Men ibland
inträﬀar skilsmässor som inte beror på
dödsfall. Och om det är ett dödsfall brukar den överlevande storken var angelägen
om att snarast skaﬀa sig en ny partner.
Nästa anhalt är de frilevande storkarna på stuteriet i Flyinge. Där är det liv
och rörelse. När man står i anläggningens hjärta omgiven av huvudbyggnader-

storkarna från Skåne. Utdikningen förändrade landskapet och många våtmarker försvann.
– Men det var nog en kombination
av landskapsförändringar och en kedjereaktion av vad som redan hade hänt på
kontinenten. I Belgien, exempelvis, dog
storkarna ut så tidigt som 895, konstaterar Ola Olsson.
– Inte förrän 989 släpptes det första
paret som vuxit upp i hägn ut i Skåne. Att
storken tycks trivas här beror inte på att
det ﬁnns ﬂer våtmarker än tidigare. Det
ser nog ut som för 50 år sedan. Men man
kan vända på resonemanget. Det faktum
att vi nu har storkar och att de är så populära kan användas för att propagera för
anläggandet av ﬂer våtmarker.
DE STORKAR SOM MAN FÖDER UPP i häg-

nen är av algeriskt ursprung men har
hämtats från Schweiz. Där pågår ett liknande storkprojekt. Ett av problemen
med den algeriska storken är att fruktsamheten är låg. Nu har man fört in vilda
polska storkar som får mer avkomma.

Fast bostad, maten på bordet, en fast
kärleksförbindelse – kan man mer begära? En och annan resa kanske. Fast
inte om man är algerier. Skånes fria storkar ﬂyttar inte. Förr brukade de västeuropeiska storkarna tillbringa vintern i
SAHEL-området söder om Sahara och
deras östeuropeiska släktingar i Östafrika ända ner till Sydafrika. Ola Olsson
känner bara till en enda skånsk stork som
tagit sig till Östafrika.
OLA OLSSON HAR NU FÖRESTÅTT storkprojektet i fem år och under den tiden
har han naturligtvis funderat kring storkens framtid. Bland annat har han gjort
en modell baserat på storkarnas beteende
och hur den skånska miljön ser ut. Syftet är att beräkna hur många fritt levande
storkar som är optimalt i Skåne.
– Det ﬁnns gott om plats i de skånska våtmarkerna, säger han. 00 – 50 par
skulle kunna leva där. Men då kommer vi
förmodligen också att behöva föda upp
ännu ﬂer i våra hägn. Svinnet är stort –
bara 60 procent av de storkar vi släpper
ut etablerar sig här.
Låt uppsvenskarna åka till Hornborgasjön och dyrka sina tranor. Vi skåningar reder oss nog ändå. Stork är trendigare.
Mer om storkprojektet på www.skof.
se/stork/ Där kan man också läsa om hur
man kan bli fadder åt en stork.
TEXT: GÖRAN FRANKEL
FOTO : KENNET RUONA

Storkhägnet vid Fulltofta
är Sveriges största.
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GULDKANT!
Hon kallar det ett resonemangsäktenskap.
Och hon ﬁck bokstavligen leva
med den store ﬁlosofen i sex år.
Men lundaﬁlosofen Jeanette Emt
blev till slut klar med översättningen av Immanuel Kants bok ”Kritik
av det rena förnuftet” och resultatet blev så bra att hon tilldelats
Svenska akademiens översättarpris.

Jeanette Emt tar en kort rökpaus i Lundagård utanför sin arbetsplats i Kungshuset. Förmiddagen har varit fullbokad
och snart ska hon iväg på ett lunchmöte och därefter föreläsa om Immanuel
Kant. Men trots det tajta schemat lyckas
hon klämma in en kort intervju som ska
handla om hennes förhållande till just
denne Kant.
Det var i början på mars som Horace Engdahl hörde av sig och meddelade
att Svenska akademien ville ge sitt översättarpris på 40 000 kronor till Jeanette Emt.
– Jag blev helt chockad och trodde
först att det var ett skämt. Att jag skulle
få det priset fanns inte ens på min mentala karta.
JEANETTE EMT ÄR ADJUNKT på

Filosoﬁska institutionen men har vid sidan av sitt
ﬁlosoﬁska intresse även en stor kärlek till
språk. Under 20 års tid har hon som bisyssla översatt ett ﬂertal böcker och ﬁlosoﬁska artiklar från tyska, engelska,
spanska och franska. I slutet av 90-talet blev hon tillfrågad om hon kunde ta
sig an Kants tegelsten ”Kritik av det rena
förnuftet”. Boken är en klassiker, skrevs
78 på tyska men hade aldrig tidigare
översatts till svenska.
Att ingen velat översätta boken, som
LUM NR 4 | 2006

i den svenska översättningen blev 744
sidor, tror Jeanette Emt beror på omfattningen i kombination med den
ﬁlosoﬁska svårighetsgraden och
det tunga, komplicerade språket,
där meningar inte sällan består
av trettio rader.
– I början trodde jag inte att
jag skulle klara av uppgiften,
men efterhand uppslukade boken mitt medvetande. Språket
färgade av sig så mycket att jag
till slut höll på att börja formulera mig som Kant. Det tog ett år
att bli avprogrammerad från hans
språk, säger hon och ger exempel på
hur Kant uttrycker sig: ”Vad som därutöver är, det är oss förborgat” och ”Det
sätter skrankor för möjligheter”.
I SEX ÅR LÅG BOKEN HEMMA på skrivbordet, och Jeanette Emt beskriver sitt
förhållande till ﬁlosofen som ett tvångsäktenskap.
– Åtminstone kändes den första hälften av arbetet som ett resonemangsparti. Men sen tog jag till mig Kant väldigt
innerligt och slutet blev en passionerad
kärleksakt.
Hon ser Kant som en av de stora ﬁlosoferna vars tankar varit banbrytande för
den moderna uppfattningen om människans kunskapsförmåga. Men ju mer hon
lärt känna honom, desto mer förvånad
är hon över att han, med sina tidlösa och
obegränsade tankar, också visar exempel
på trångsynthet, inte minst i sin begränsade kvinnosyn.
För prispengarna planeras en resa i
Kants fotspår, närmare bestämt till Kaliningrad där Kant levde och verkade mellan 724 och 804.
Annars fortsätter Emts arbete som

Jeanette Emt har översatt Immanuel Kants
bok ”Kritik av det rena förnuftet” så bra att
hon tilldelats Svenska akademiens översättarpris. FOTO : ANNA JOHANSSON

vanligt, det vill säga hektiskt. Förutom
arbetet på Filosoﬁska institutionen, är
ﬂera nya bok- och översättningsprojekt
på gång samt medverkan i P:s radioprogram ”Filosoﬁska rummet” där hon
är med och spånar med jämna mellanrum.
– Jag lever ett stressigt liv men trivs
med det. På somrarna vill jag däremot
vara ledig och då ligger jag bara på stranden och solar och badar.
ANNA JOHANSSON
FOTNOT. Svenska akademiens översättar-

pris instiftades 1953 och delas ut årligen. Priset ”avser att belöna utmärkta översättningar till svenska språket, huvudsakligen inom
skönlitteratur men även inom de humanistiska vetenskaperna”.
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HUMANISTTYPER
”Många kan känna igen sig i ﬂera av dem”
Vilka riktningar kan framtidens humanistiska forskning ta? Vad ska vi
prioritera?
Det var frågor som doktoranderna Katarina Bernhardsson och Johan Östling funderade över när de
skulle arrangera en debatt med rubriken ”Mot en vital humaniora”.
För att fokusera diskussionen
skiljde de ut fem humanisttyper
som är vanliga idag.

Under 2005 fördes en livlig oﬀentlig debatt om humanioras framtid – kanske
mest uppmärksammad i Dagens Nyheter,
men även till exempel i ett specialnummer om humaniora i tidskriften Glänta.
Katarina Bernhardsson och Johan Östling lyssnade av debatten och kunde urskilja några röster som var starkare än de
andra. Fram träder fem humanistiska typer som verkar inom vetenskapen idag.
typerna är generaliserade,
att många forskare kan känna igen sig i
ﬂera av dem. Framförallt vill de betona
att den inte ska ses som en kvalitetetsgradering om vilken humanistisk forskning
de vill se i framtiden. Typerna är snarare ett slags kartläggning av de olika roller humaniora har inom akademin idag.
– Generellt kan man säga att traditionen är stark på Lunds universitet, att den
subversiva teoretikern som är intresserad
av etnicitet, klass och i viss mån genus oftare söker sig till de nya högskolorna, säger Johan Östling.
– Kanske kan man säga att den uppdaterade humanisten dominerar på våra institutioner, menar Katarina Bernhardsson. Det ﬁnns en tendens att söka nya sätt
att läsa av litteratur, att utveckla ämnet
och föra in intermediala studier och poDE INSER ATT
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Johan Östling och Katarina Bernhardsson är
båda engagerade i Humanistisk-teologiska
doktorandrådet. FOTO : THORE SONESON

pulärkulturella uttryck i forskningen.
– På Historiska institutionen ﬁnns en
bred samtidssyn, kultur-, minnes- och
genushistoria ingår i de perspektiv som
bildar grund för mycket av vår forskning,
fyller Johan Östling i.
entreprenören
som ett femte hjul i humanioradebatten
vill de visa att nya tvärvetenskapliga initiativ spelar en stor roll för att utveckla området vidare. Om man fyller rollen
med projekt som skapar nya akademiska nätverk.
– Arbetet med att ﬁnansiera Humanistlabbet på SOL-centrum som en ny
forskningsplattform är ett positivt exempel på humanistiskt entreprenörskap, säger Johan Östling. Här har Lunds universitet etablerat ett internationellt nätverk
med konkreta forskningsprojekt.
Pressade på var de själva vill placera sig
inom typologin, känner de sig mest besläktade med den uppdaterande humaGENOM ATT PLACERA IN

nisten. De vill lyfta fram relevanta frågor
och ser det som viktigt att forskare tar aktiv del i samhällsdebatten. Humanioras
klassiska stora frågeställningar om vilka
vi är och varför vi är här måste hela tiden
ﬁnnas som ryggrad i forskningen, i den
meningen ser de att de klassiska universiteten som Lund och Uppsala är bärare
av en tradition.
– Det är viktig med samtidsrelevans,
säger Katarina Bernhardsson. Vi måste
nå ut mer, inte fastna i seminarierummen.
– Vi måste våga vara tydliga och konkret reﬂektera kring samtiden, menar Johan Östling. Vår kunskap behövs i en vital kulturell oﬀentlighet.
är en
kvalitet man måste värna om, menar de.
Inte minst i dessa tider när ”journalistiﬁeringen” av kultursidorna i dagspressen dominerar och färre akademiker
kommer till tals i spalterna. Att tidskrifter som BLM, Moderna Tider och Artes
läggs ned minskar utrymmet för bredare samtal kring humanioras viktiga kärnfrågor.
– Jag tycker att den humanistiska
forskningen är relevant även om den
sysslar med små detaljer, menar Katarina Bernhardsson. Som humanistisk forskare är målet att kunna visa på det stora
genom att studera det lilla, att som William Blake sa kunna ”se världen i ett sandkorn”.
– Samtidigt ﬁnns det positiva tendenser, menar Johan Östling. Flera förlag med anknytning till universiteten har
växt fram, som t.ex. Historiska media i
Lund, säger Johan Östling.
FORSKAREN SOM FOLKBILDARE

THORE SONESON
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Den uppdaterade humanisten
Traditionens väktare
Traditionens väktare försvarar en humanistisk tradition och ser som sin uppgift
att förvalta ett svenskt och europeiskt kulturarv. Han eller hon uppehåller sig gärna i det förﬂutna och utforskar människans
konstnärliga, språkliga och religiösa uttrycksformer. Den är inte
helt främmande för teorier,
men framhäver snarare dygder som inlevelse, bildning och
stilkonst. För traditionens väktare är
humaniora ett rikt kollektivt erfarenhetsrum som förbinder oss med vårt ursprung och ställer vår
existens i relief.

Den subversiva teoretikern
Den subversiva teoretikern
menar att humaniora har ett radikalt och
maktkritiskt mandat.
Uppgiften är att dekonstruera vedertagna föreställningar om
kön och klass, etnicitet
och sexualitet – ja, överhuvudtaget blottlägga dolda maktstrukturer och hierarkier.
Den subversiva är
ofta teoretiskt soﬁstikerad och välorienterad. Till inspirationskällorna hör Foucault och
Deleuze, Kristeva och Butler, Fanon och
Žižek. Den är kritisk till den etablerade forskningens förmåga att exkludera, selektera och vägra att erkänna sin egen politiskhet, och värdesätter
i stället mångröstade, fragmentariserade
och gränsöverskridande ansatser.
Humanistiska typer beskrivna av Johan Östling och
Katarina Bernhardsson. ILL: MARIA ESAIASSON
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Den uppdaterade humanisten menar att de värdefulla perspektiv som humanisten besitter inte riktas
åt rätt håll. Hon eller han vill att humaniora ska täcka
in nya områden och användas för att
uttolka vår samtid, vårt samhälle – att humaniora måste
förändra sina frågor och
det material den analyserar för att bli relevant i
vår tid. Dagens humanistiska vetenskap är för provinsiell och för försiktig, alltför
intresserad av att gräva i arkiv för att fylla i
”luckor” i forskningen. Den uppdaterade humanisten framhåller
gärna utländska akademiska
inriktningar som förebilder.

Folkbildaren
Folkbildaren strävar efter att humaniora ska
nå ut till en bred offentlighet. Han eller hon delar vissa intressen med den uppdaterade humanisten men också med traditionens väktare. Som
namnet säger handlar det här framför allt om folkbildning, att nå ut med de förvärvade kunskaperna till den svenska allmänheten snarare än att analysera samtidens uttryck. Folkbildaren betonar
gärna förmågan att skriva väl och tillgängligt hellre
än att hålla hög teoretisk nivå.

Forskningsentreprenören
Forskningsentreprenörens röst hördes inte alls
i förra årets debatter, men den ﬁnns. I stället
för att skriva ett inlägg i DN:s debatt eller en
essä i Glänta var forskningsentreprenören förmodligen sysselsatt med att redigera ännu en
antologi, planera ännu en konferens eller söka
ännu mer medel ur EU:s sjunde ramprogram.
Som den entreprenör han eller hon är driver den
ämnet framåt, knyter unga begåvningar till sig och
startar ständigt nya projekt.
Forskningsentreprenören kan mycket väl kombineras med de andra arketyperna; om de andra stod för varsin vetenskapsideologisk hållning
är forskningsentreprenören snarare en psykologisk
proﬁl.
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ÅTERKOMSTEN
Lundasociologer följde upp indisk undersökning efter 25 år
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Från fälten till fabriken. På 25 år har många
kvinnor lämnat jordbruket för textilindustrin. Trots att förhållandena inte är de bästa, föredrar kvinnorna att arbeta där och
känner en ny yrkesstolthet. FOTO : STAFFAN
LINDBERG

Moderniteten har kommit till Staﬀan
Lindbergs och Göran Djurfeldts indiska
byar. De två lundasociologerna intervjuade för 25 år sedan mer än 350 lantbrukarfamiljer i sex byar kring ﬂoden Kaveri
i den sydindiska delstaten Tamil Nadu.
Nu har de återvänt för en ny studie som
dokumenterar vad som hänt sedan 979
i merparten av dessa hushåll.
ursprungliga familjerna
har ﬂyttat eller upplösts under den gångna tiden. Men de allra ﬂesta är kvar, om
än med en ny generation vid rodret. Och
de ﬂesta kände också igen paret Lindberg-Djurfeldt.
– Vi möttes av stor glädje och tacksamhet… somliga ﬁck till och med tårar
i ögonen. För dessa indiska lantbrukare
är det en stor sak att människor i ett avlägset land intresserar sig för deras liv, säger Staﬀan Lindberg.
Hur har det då gått för byborna under
det kvartssekel som förﬂutit? I huvudsak
bra, tycker han. Den gröna revolutionen,
som stöddes av regeringen och gynnade
NÅGRA AV DE

TILL VÄNSTER: Staffan Lindberg tillsammans
med Mr. Alok. FOTO : MR GOPINATH
TILL HÖGER: Göran Djurfeldt på fältarbete i
Poyyamani. I mitten en av de indiska medarbetarna, S. Mariasusai. Flickan med mobiltelefonen är dotter till mannen till vänster, B.
Kandan. FOTO : S. KARNAN
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även småbönderna, har lett till en snabb
utveckling på landsbygden. Samtidigt
har Indiens ökade industrialisering gett
en mer mångsidig arbetsmarknad även
i dessa små byar. Här ﬁnns nu aﬀärer,
verkstäder och till och med en liten textilfabrik.En byggboom ger jobb åt byggnadsarbetare, elektriker och andra hantverkare.

Göran Djurfeldt på fältarbete
i Poyyamani.
I mitten en av de
INDIEN
indiska medarbetarna, S. Mariasusai. Flickan med mobiltelefonen är dotter till mannen
till vänster, B. Kandan.

TAMIL NADU

UTVECKLINGEN i lundaforskarnas lilla del

av Indien går alltså framåt, relativt sett.
Det industriarbete som för många kvinnor ersatt jordbruksarbetet ger kanske
inte högre löner, och förmannen härjar
ofta med sina anställda som en liten diktator. Men kvinnorna har arbete sex dagar i veckan i stället för bara delar av året,
slipper slita ute i den brännande solen,
och får arbetskamrater, gemenskap och
en ny yrkesstolthet. Därför föredrar de
fabrikerna, trots att många i väst ser förhållandena där som en uppenbar kvinnoexploatering.
Bakgrunden är förstås den stora fattigdomen och ojämlikheten mellan nord
och syd. Ägaren till den lilla textilfabri-

DET UNDERSÖKTA
OMRÅDET

BENGALISK A
VIKEN

INDISK A OCEANEN

tjänat på utvecklingen i södra Indien.
Förutom att den medfört nya jobb, så har
den gjort Tamil Nadu till en välfärdsstat i liten skala. Det ﬁnns numera förebyggande hälsovård, förskolor, skolmat,

”För dessa indiska lantbrukare är det en
stor sak att människor i ett avlägset land
intresserar sig för deras liv.”
ken i en av byarna kan t.ex. få 8 rupier
för ett plagg som säljs i Europa för ett pris
motsvarande 600 rupies. Och de kvinnor
som sitter vid symaskinerna tjänar ca 40
rupies per dag, ca 8 kr. Ändå föredrar de
alltså detta arbete. Staﬀan Lindberg talar
om fabriksarbetande kvinnor som möter
främlingens blick med en ny självkänsla, vunnen bland annat tack vare deras
nya yrkesroll.
Kvinnorna är överlag en grupp som

lågprisbutiker där fattiga får köpa billiga basvaror, och möjlighet för jordlösa
att få en egen bit mark. Förbättringarna
inom skola, sjukvård och socialvård gynnar alla, men framför allt kvinnorna som
inte längre måste slita lika hårt för att ta
hand om barn, gamla och sjuka.
DALITERNA , de som tidigare kallades
”oberörbara”, har också fått det bättre.
Bra är det inte, men diskrimineringen är
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▼

Kärror och cyklar har delvis ersatts
av bilar, bussar och motorcyklar. De
ﬂesta bybor har fått elektricitet.
Vedeldning har ersatts med subventionerad gas, och ljudet av TV-apparaternas Bollywoodmusik hörs från
många hus. Besökare behöver inte
längre sitta direkt på golvet, utan
erbjuds plaststolar av samma sort
som i många svenska villaträdgårdar.

mindre aggressiv idag. I en del av byarna
ﬁck en dalit tidigare te från en ”tea shop”
i en plåtmugg utsträckt genom fönstret,
men kan idag dricka sitt te i samma rum
som en brahmin – om än ofta i ett speciellt glas, märkt med ett kryss i botten.
Finns det då inget negativt? Kanske
utvecklingen inom jordbruket, menar
Staﬀan Lindberg. Här börjar en ekologisk
kris torna upp sig vid horisonten. Två delstater – Tamil Nadu och Karnataka – ska
dela på ﬂoden Kaveris vatten, men Karnataka som ligger uppströms har tagit
allt mer av vattnet. De rikare bönderna i
Tamil Nadu borrar därför djupbrunnar,
vilket under torra år får grundvattnet att
sjunka och försvinna från deras grannars
enklare grävda brunnar.
Politiska överenskommelser mellan

delstaterna samt organiserade åtgärder
för att spara och tillvarata vattnet skulle behövas, men ﬁnns inte i sikte. Småbönderna har svårt att organisera sig, och
staten är inte längre lika intresserad av
en jordbrukspolitik riktad mot både små
och stora.
Lundasociologernas studie omfattar mängder med material, både statistik och livshistorier. Empiriska studier i
utvecklingsländerna av den omfattningen är inte så vanliga. Än mer ovanligt
är det att återkomma till samma område
och samma hushåll efter 25 år och göra
en ny likadan studie. Staﬀan Lindberg
understryker att initiativet inte kom enbart från honom och Göran Djurfeldt,
utan lika mycket från deras indiska samarbetspartners.

– Om man börjar arbeta i Indien och
trivs där, så får man vänner för livet. Den
här uppföljningen är både en akademisk
studie och ett sätt att befästa vänskapen
med våra indiska kollegor, menar han.
är de två lundaprofessorerna knappast aktiva forskare
längre. Men både de och deras kollegor
drömmer om ytterligare en uppföljning
som visar hur det går för de sex byarna i
framtiden.
– Två av våra indiska kollegor är strax
under 50. Så de kanske kan ta över ansvaret för projektet.... eller några ännu yngre
krafter, antingen här på institutionen eller i Indien, hoppas Staﬀan Lindberg.
OM YTTERLIGARE 25 ÅR

INGEL A BJÖRCK

AK ADEMISK A HUS
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Susanne Lundins och Anna Johanssons studie visar att folk tror att vetenskapen kommit mycket längre än vad den har. FOTO : ANNA JOHANSSON

MODERN MAGI

Det är de båda lundaetnologerna Susanne Lundin och Anna Johansson som
har drivit det svenska arbetet med fokusgrupper och djupintervjuer i EU-studien
”Biomedicinska utmaningar – sociokulturella sammanhang, europeiskt styre och bioetik”. De båda forskarna har
kunnat urskilja ﬂera intressanta mönster i svaren.
Bland annat att den moderna vetenskapen har stor makt över oss. Susanne Lundin och Anna Johansson pratar
om den nya tidens magi, en magi som är
kopplad till förhoppningsindustrin.
– Vi svenskar fostras till att kräva ansvar från staten. Likaså kräver vi mycket
av den moderna vetenskapen och accepterar inte att en kroppsdel inte går att reLUM NR 4 | 2006

parera. Vet man att man har något som
är dåligt kan man byta ut det. Det är intressant hur vi ser på oss själva som människor bestående av ett antal reservdelar,
säger de.
Ansvarsprocessen är utmärkande för
dagens samhälle men är komplicerad.
För samtidigt som vi kräver ansvar, förutsätts vi ta eget ansvar för våra kroppar
och sköta om dem. Vi ska se till att vi
testas och upptäcks en defekt ska vi åtgärda den.
att gentekniken
gör att vi inte längre bara kan delas in i
kategorierna sjuka eller friska. Ett gentest
kan visa att vi är friska men bärare av ett
ärftligt sjukdomsanlag.
– Det har uppstått en mellangrupp
som vare sig är frisk eller sjuk. För den
gruppen dyker nya frågor upp, till exempel om man vågar skaﬀa barn, och det
upplevs som en väldigt svår sak att hantera, säger Anna Johansson.
Trots att det funnits ganska lite information kring genteknik anser vi oss ändå
veta mycket om ämnet. Men studien visar att vi faktiskt inte kan så mycket som
vi själva tror.

STUDIEN VISAR OCKSÅ

– Folk tror till exempel att vetenskapen
kommit mycket längre och att mycket redan går att göra, säger Susanne Lundin.
– Svarspersonerna speciﬁcerar sällan
utan pratar om forskning och experter
på ett mycket diﬀ ust plan, säger Anna
Johansson.
Andra mönster som de sett är att vår
kroppsuppfattning har förändrats i takt
med att genteknik och molekylärbiologi

▼

En defekt gen, ett gammalt slitet
organ.
Inga problem – det är bara att
byta ut.
En ny europeisk studie, som delvis bedrivs av etnologer och teologer i Lund, visar att vi har stark tilltro till den moderna vetenskapen.
Så stark att forskarna talar om den
nya tidens magi.

Biomedicin/
sociokultur

”Biomedicinska utmaningar – sociokulturella sammanhang, europeiskt styre och
bioetik” är en tvärvetenskaplig studie som
undersöker förhållandet mellan biomedicin och människors sociokulturella bakgrund. Studien är tvärvetenskaplig och
ﬂera länder deltar: Cypern, Frankrike, Nederländerna, Sverige, Tyskland och Österrike, Lettland och Storbritannien. Såväl
patienter som allmänhet har diskuterat i
fokusgrupper samt djupintervjuats i frågor
som rör organtransplantation och gentester på vuxna. Slutresultatet presenteras i
Wien 2007.
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▼

Många visar överdriven tilltro till dagens medicinska vetenskap

▼

visualiserat kroppen och gjort den till
en informationsenhet. DNA-spiralen är
kanske den mest kända ﬁguren från vårt
inre. I studien pratar de intervjuade om
sina gener i termer av ”fula” och ”ﬁna”.

BACK AGÅRDEN
VEM SOM SKA få ta del av forskningen har

SVENSK A L ÄK ARESÄLLSK APET

också diskuterats. Livshotande skador
prioriteras högst men de tillfrågade anser även att patienter som efter behandling blir arbetsföra igen ska prioriteras.
Längst ner på skalan kommer idrottsskador och kosmetiska ingrepp.
– Här ska det bli intressant att se hur
de resonerat i andra länder, säger Susanne Lundin.
För det är inte bara svenskar som fått
svara på frågorna utan även deltagare
i ﬂera andra länder. Något som ibland
ställt till med en del bekymmer för de
svenska forskarna.
– En del frågor har haft ett religiöst
tema men vi i Sverige är så sekulariserade
att det inte alls har fungerat att resonera
kring Gud. Vi kan prata om att ödet ingriper och att naturen spelar oss ett spratt
men vi talar inte om religion.
DET TYDLIGASTE RESULTATET,

FÄRS OCH FROSTA SPARBANK

menar
forskarna, är att vi inte har något enkelspårigt sätt att se på frågorna. Olika tankegångar vävs in i varandra och vi tar
ställning utifrån varje enskild situation.
Vi är ofta kluvna i frågor om organdonationer och gentester.
– Människor har ett väldigt öppet och
känslomässigt förhållande till de här frågorna och studien visar vilken komplex
självuppfattning vi har och vilken kluven
syn vi har på oss själva och vår kropp.
Samtidigt som vi är positiva till den
nya tekniken är vi oroliga och rädda och
rädslan tenderar att bli större ju mer vi får
reda på om våra kroppar. De medicinska
framstegen går också väldigt snabbt vilket gjort att både vi själva och lagstiftarna har svårt att hänga med.
– Därför kanske man ska tänka på att
ha en ﬂexibel lagstiftning och ett ﬂexibelt
system inom vården som kan fånga upp
människors oro, säger Susanne Lundin.
ANNA JOHANSSON
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Lennart Axel Grip,
universitetslektor emeritus i arkitektur

OM JAG VORE REKTOR FÖR EN DAG...

... skulle jag vända
upp och ner på universitetet

S

veriges utbildningslandskap har förändrats.
Lunds universitet ligger inte längre i ensamt
majestät i söder. Är det blivet ett övermoget
päron från 600-talet? Med klumpen neråt
i den skånska leran, och ständiga krav uppifrån. Mer
pengar, mer studerande, men alltid mindre per studerande. Nu är det dags att göra tvärtom? Jag minskar antalet studerande i Lund de första åren till förmån för de nya högskolorna och ökar antalet i de senare
åren. Lund blir mer ett europeiskt päron med klumpen uppåt. Jag utvecklar ett övergripande Öresundsuniversitet med Öresundstågen som den nya korridoren!
STADEN LUND VÄXER SÅ DET KNAKAR, från en liten still-

sam akademisk bondby i Skåne i början av 900-talet
till en aktiv universitetsstad i norra Europa under 2000talet. Starten av Malmö högskola under 990-talet blev
en värdig efterträdare till det havererade Kockums varv.
Och dessförinnan lyckades Malmö få FN:s World Maritime University till sig. Kristianstad förlorade sitt regemente och vann en egen högskola. Helsingborg hakade
något senare på Lunds universitet och ﬁck sitt Campus
Helsingborg.
Stora och små företag lämnar Sverige. Varvsindustrin är borta och med den textilindustrin. Verkstadsindustrin minskar eller försvinner. Blir i den globala
ekonomin Indien ”kontoret”, Kina ”fabriken”, Europa ”kulturen” och Amerika ”imperiet” med sin framtid bakom sig. Den globala ekonomin är redan ett drivande faktum.
JORDENS KLIMAT ÄR I STARK FÖRÄNDRING. Globala kli-

matförändringar verkar allt tydligare, polarisar försvinner obehagligt snabbt, havsytan stiger, ett varmare hav
ger hårdare och oftare orkaner eller torka med ändrade havsströmmar. Om havet stiger enbart några grader
LUM NR 4 | 2006

och några meter, väntar omfattande tragedier för människor djur och växter.
Vad kan då universitet och högskolor göra, och särskilt Lund?
Jo, jag låter Öresundsuniversitetet bli vårt gemensamma namn för högskolorna i regionen! Detta beslut
innebär en rejäl diskussion med Köpenhamn och Roskilde. Vi har redan Öresunds”Jag minskar antalet studerantågen och bildar
de i Lund de första åren till förnu Öresundsuniversitetet. Jag
mån för de nya högskolorna och
etablerar det i det
ökar antalet i de senare åren.”
gamla ståtliga
posthuset i Malmö. De gamla byggnaderna, universitetshuset m.ﬂ.,
utvecklas till omvärldsrelevanta mötesplatser i Öresundsuniversitetets regi.
Jag ser till att den nuvarande tredje uppgiften,
att verka i samhället utöver undervisning
och forskning blir vår främsta uppgift!
Lunds universitet verkar idag med
den tjocka delen nedåt, där är de ﬂesta studerande och lärarna sysselsatta.
Med klumpen uppåt, dvs. med allt ﬂer
studerande och lärare på magister/mastersnivå, skulle ett Öresundsuniversitetet/Lunds universitet ha större möjligheter.
Vår strävan mot globala frågor, långsiktighet och samhällsrelevans bör
kunna leda oss att rankas högt bland
världens universitet. Vi har fantastiska möjligheter framför oss – så
låt oss vända upp och ned på Lunds
universitet, tillsammans.
LENNART A XEL GRIP
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INSÄNDARE

Webbplats med
(funktions)hinder
LU:S WEBBPLATS. Det är förstås gläd-

jande att LU:s nya webbplats har befunnits vara tillgänglig för personer
med funktionshinder (LUM 3, 2006).
Ändå skulle jag vilja hävda att den i sig
själv utgör ett funktionshinder för sina
huvudsakliga användare: studenter,
forskare och lärare.
Jag antar då att webbplatsens funktion är att låta oss hitta de olika forsknings- och utbildningsaktiviteter som
universitetet består av, snarare än av
ett antal byggnader, institutioner och
”områden”. Institutioner, som menyn bygger på (utom, säkert av en ren
olyckhändelse, på SOL-centrets sida)
är numera ofta administrativa enheter utan sammanhang. Livaktiga avdelningar vid LU som semiotik och kognitionsforskning kan man inte hitta från
webbplatsens länkmeny. Då måste man
först veta (vilket inte alls är uppenbart)
till vilken institution ämnena hör – sedan gå till LUCAT-sidan för institutionen, gå vidare till LUCAT-sidan för
avdelningen, och slutligen därifrån till
den riktiga hemsidan. Likadant är det
med utbildningar som ges i samarbete mellan institutioner, som t.ex. fakultetskursen i retorik.
sökmotorn
får man långa listor där avdelningarna
förekommer tillsammans med andra,
mer eller mindre tillfälliga omnämnanden av samma sökord. Då hjälper det
inte att avdelningarnas sidor numera
hamnar lite högre upp på listan än de
gjorde i början eller att det har tillkommit något som heter ”Sök utbildning”

▼

OM MAN ISTÄLLET använder
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Lunds universitets
webbplats – ett funktionshinder eller ett
föredöme av välstrukturerad information?

längre ner på menyn.
Det är uppenbart att LU:s nya webbplats har organiserats av utanförstående konsulter som inte har mycket idé
om vad man gör på ett universitet. Det
ﬁnns ﬂera andra navigationsproblem.
Exempelvis har det blivit svårt att hitta
de ”interna” länkarna för de anställda
– men det är förstås mindre allvarligt,
för vi anställda lär oss så småningom att
leta oss fram genom alla slingriga länkvägar. Det är för studenter och studenter in spe, och för forskare utanför LU,
som webbsidorna måste fungera.
AV DESSA SKÄL tycker jag det är oroväckande att det nu har utgått ett påbud att alla webbsidor vid LU skall se
likadana ut. Olika webbplatser vid universitetet har helt olika ändamål. En
del syftar faktiskt inte till att informera
studenter om kurser o.d. De tjänar exempelvis till att sprida kunskap om den
forskning som bedrives vid universitetet, att upprätthålla kontakter med kollegor, att propagera för ämnets vikt, etc.
En del sådana webbplatser fanns långt
innan LU hade några centrala sidor
att tala om. De har under en mångfald
år utformats för de syften som de har.

Det är inte uppenbart att de har något att vinna på att placeras in i den nya
tvångströjan.
Även om jag inte tror att ett universitet kan jämföras med vilket varumärke som helst, så kan jag förstå nyttan
av att ha en viss enhetlighet. Men denna enhetlighet borde bygga på mycket
mer ﬂexibla principer än dem som verkar vara på gång (med reservation för
att informationen har varit mycket vag).
Det vore säkert bra med ett gemensamt
länksystem, bara inte ett så illa anpassat sådant som det nuvarande; och visst
kan man hålla sig till LUs graﬁska proﬁl,
men varför skall vi genomgående tvingas använda en stående layout och givna
typsnitt och typstorlekar? Jag tror nog
att lärare och forskare med lite kunskap
om webbskapande bättre kan utforma
sidor som på lämpligt sätt förmedlar den
information de skall förmedla än utanförstående konsultföretag utan insikt i
vad universitet sysslar med. Om inte annat kunde ju universitetet använda sig
av sina egna resurser: på min avdelning
forskar vi i visuell semiotik, och det är ju
just det webbsidor är.
GÖRAN SONESSON
PROFESSOR, AVD. FÖR SEMIOTIK

SKRIV TILL LUM! E-post: LUM@info.lu.se Adress: LUM, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund. Internpost: Hämtställe 31.
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SVAR :

Ingen stängs ute
från våra sidor

LU:S WEBBPLATS. Vi är glada över vår
Funka nu-certiﬁering, som innebär att
lu.se inte stänger ute några besökare,
oavsett om de är lärare, studenter eller
någon annan typ av användare. Enligt
Hjälpmedelinstitutet ﬁnns det drygt ,2
miljoner människor i Sverige som har
någon form av funktionsnedsättning,
det är alltså många som berörs av frågan om tillgängliga webbplatser.
Vi kan förstås inte hålla med om att
lu.se skulle vara ett hinder för sina besökare. När vi i höstas gjorde tester med
gymnasieelever som ﬁck utföra uppgifter på webbplatsen ﬁck vi ett övervägande positivt resultat. Merparten
tyckte det var lätt att hitta och gav navigationen ett högt betyg.
DEN NYA WEBBPLATSEN har inte skapats
av utomstående konsulter. Den är utformad av Informationsenhetens webbgrupp i samarbete med representanter
för universitetets områden och studenter. Användbarhetstester har legat till
grund för omstruktureringen av informationen. Samtidigt är resultatet alltid
en kompromiss mellan olika behov och
intressen, inte minst när webbplatsen
ska återspegla en organisation av Lunds
universitets storlek och komplexitet.
Vi är medvetna om att det ﬁnns områden där webbplatsen kan bli bättre. Det
behövs fortsatta tester för att utveckla webbplatsen ännu mer och för att
hänga med i utvecklingen som sker på
webbområdet i stort.
Det ﬁnns ﬂera skäl till att vi vill göra
Lunds universitets webbsidor mer enhetliga. Det är ett led i universitetets
arbete med att skapa en tydligare proﬁl som en organisation lätt att identiLUM NR 4 | 2006

INNOVATIONSBRON SYD

ﬁera för dem som kommer i kontakt
med oss. Det är också i hög grad en fråga om att underlätta för besökarna, som
snabbt ska kunna lära sig hur webbplatsen fungerar och var olika typer av information går att hitta. Dagens spretiga
utseende på webben har fått kritik exempelvis när vi har intervjuat blivande
studenter, som har menat att det ger ett
oprofessionellt intryck när webbsidorna
ser olika ut inom olika delar av universitetet. Även i samband med tillgänglighetscertiﬁeringen påpekades att det
är ett problem med de vitt skilda webbgränssnitt som används inom Lunds
universitet.
Vi har fått mycket beröm för förnyelsen av Lunds universitets webbplats, och ﬂera andra universitet har låtit sig inspireras när de har gjort om
sina webbplatser. Vi har också fått en
del kritik, i huvudsak från anställda vid
Lunds universitet, som tycker att det
har blivit svårare att hitta. Det är uppenbart att vi aldrig kommer att kunna göra alla nöjda – det ﬁnns en stor
del tycke och smak som spelar in när
man bedömer en webbplats. Vi ser det
inte minst när vi besöker Avdelningen
för semiotiks webbsidor, apropå insändarskribentens uppmaning att utnyttja interna resurser i webbarbetet: www.
arthist.lu.se/kultsem/semiotics/kultursemiotikb.html Avdelningen har uppenbarligen helt andra åsikter än vi om
hur man utformar en användarvänlig
webbplats.
PETRA SVENSSON
SOFIA ANDERSSON
PETER SVENSSON
MICHAEL SELLERS
INFORMATIONSENHETENS WEBBGRUPP
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Regler samlade på ny hemsida
REGELSAMLING. Det är inte alltid lätt

att veta vilka regler som egentligen
gäller inom Lunds universitet. Men
nu ﬁnns hjälp i form av en hemsida
där de senaste versionerna av alla
regler har samlats.

Regelverket utgör ett elektroniskt instrument för att kunna hitta lokalt fattade

beslut och regler inom Lunds universitet,
samt relevanta lagar och författningar.
Användare är alla som har administrativa uppgifter, oavsett placering i organisationen, och som behöver ha tillgång till
senaste versionen av aktuella regler.
I Regelverket återﬁnns de regler som
fastställts av universitetsstyrelsen, rektor
och förvaltningschefen, och även sådant

som har utfärdats av enheter inom den
universitetsgemensamma förvaltningen. Regler som utfärdats på områdesnivå
kommer att läggas in längre fram. Vidare ﬁnns länkar till några relevanta lagar
och författningar samt till vissa centrala
myndigheters webbplatser.
Regelverket hittas på www.lu.se/regelverket

Granitskulptur av Jørgen Haugen Sørensen, LTH:s kårhus, 1994

Tungviktsskulptur utanför kårhuset på LTH –
Skeppet av Jørgen Haugen Sørensen.
FOTO : CHRISTINA KNUTSSON
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Den danske skulptören Jørgen Haugen Sørensens kraftfulla granitskulpturer vid LTH:s kårhus är den tyngst vägande skulpturutsmyckningen i Lund sedan
Domkyrkan byggdes under 1100-talet.
De tre skulpturerna med namnen ”Skeppet”, ”Väggarna” och ”Vikten” väger tillsammans cirka 82 ton. De står på platsen
framför kårhuset som moderna forntidsmonument – om en så svindlande tidsparadox kan tillåtas. Men monument i meningen minnesmärken är de icke:
”Stenskulpturerna är drömmen om
det ideala rummet, de är för mig ting som
saknas i en tänkt värld, men också i våra
konstfattiga städer” (Haugen Sørensen).
Det hela började med en inbjuden tävling om en förtätning av LTH:s vindblåsta campus, arrangerad av Statens konstråd
1988-89. I samarbete med landskapsarkitekten Sven-Ingvar Andersson skapade
Jørgen Haugen Sørensen ett förslag med
jordvallar, som skulle slingra sig som ormar
genom området, i kombination med en
cirkelrund plats med vertikala stenskulpturer – ett slags lundensiskt Stonehenge.
Men genom den oväntat snabba tillkomsten av det nya kårhuset 1990–94 ställdes
planerna på huvudet, och duon Andersson-Haugen Sørensen ﬁck börja om på
nytt. I stället för jordvallar blev det en fri-

luftsteater vid kårhuset i kombination med
tre vertikala skulpturer av ljusgrå portugisisk granit (spi), som liksom ringar in teatern med dess gradänger.
Den första av dessa skulpturer, ”Skeppet”, stod klar till invigningen av kårhuset den 11 maj 1994, de två andra invigdes
tillsammans med den övriga konstnärliga utsmyckningen vid en regnig ceremoni
den 16 september samma år. De tre stenstoderna liknar megaliter, på en gång uråldriga och hypermoderna, förlösta ur naturens grepp av skulptören i stenbrottet
i Portugal och fraktade till Lund, där de
sammanfogades sten för sten med millimeterpassning. Den arkitektoniska tanken
är tydlig i formerna, men genom de tre
skulpturerna drar också en ﬂäkt av magi
och utopi. ”Skeppet”, mittskulpturen i
kompositionen, är uppbyggd av fem stenblock till en spänningsfylld helhet mot en
öppen rymd, en dynamik i vila. Jag grips
av en känsla av att se ett fantasins skepp
med den blå himlen som segel – plötsligt
känns Sundet med hav och himmel nära
här uppe på höjderna i vår vattenfattiga
stad. Jørgen Haugen Sørensen har lyckats
med konststycket att bygga en imaginär
bro mellan den gamla danskstaden Lund
och sin hemstad Köpenhamn.
JAN TORSTEN AHLSTRAND
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BLICKFÅNGET

Skeppet/Skibet

”Strategisk plan bör
innehålla tydliga mål”
STRATEGISKA PLANEN. En ny stra-

tegisk plan ska innehålla tydliga kvalitetsmål, vägar till att nå
dessa mål samt även ta upp hur
målen ska följas upp. Det är önskemål som kommer fram i en intervjurapport som arbetsgruppen
för universitetets nästa strategiska
plan ställt samman.
Intervjurapporten ska utgöra underlag
till kommande plan, och den är skriven
av docent Mats Benner och jur. stud. Susanne Ragvald. Den bygger på ett 60-tal
intervjuer med ett urval av chefer, medarbetare och studenter vid universitetet.
Samtidigt som de ﬂesta önskar sig
tydliga kvalitetsmål varierar uppfattningen om vad som är hög kvalitet och hur
man ska kunna mäta den. En tydlig incitamentsstruktur efterfrågas för att kunna belöna resp. avveckla verksamheter.
Idag är inte alltid målen tydliga och ledarskapet håller skiftande kvalitet, såväl
inom verksamheten som i förvaltningen.
Brister i lärarnas pedagogiska förmåga påtalas ofta. Neddragningar och avsaknad av resurser ger ett hårt arbetsklimat samtidigt som lärarrollen inte
prioriteras lika högt som forskning. I dagens system anses det svårt att både
vara en engagerad lärare och en framgångsrik forskare.
I rapporten konstateras också att
uppfattningen om vad den tredje uppgiften innebär varierar kraftigt inom
universitetet. Det råder osäkerhet kring
vad som förväntas av ledare och medarbetare och många undviker därför samverkansuppgiften.
Även forskningen står inför stora utmaningar. Det märks bl.a. när det gäller
ökad konkurrens om framstående forskare och forskningsmedel, förmågan
att etablera yngre forskare, samt utveckla arbets- och organisationsformer
för starka forskningsmiljöer.
Rapporten hittas på www.lu.se/strategiskplan, under ﬂiken ”Arbetsgrupp
och referensgrupp”.
36

Ny SOL-organisation
genomförs i maj
OMORGANISATION. Nu införs lärar-

kollegier och ämneskoordinatorer
på SOL-centrum. I stort sett motsvarar ämneskoordinatorerna de tidigare studierektorerna. Tanken bakom den nya organisationen är att
färre ska syssla med administration
– men ändå blir antalet ämneskoordinatorer något ﬂer än dagens studierektorer, troligen kring 15 stycken. Å andra sidan försvinner dagens
nio prefekter.

Eva Wiberg, som är dekanus för SOLcentrum, menar att ämneskoordinatorerna inte kommer att arbeta lika mycket
med administration som studierektorerna gör idag.
En annan stor skillnad är att ämneskoordinatorerna inte ska ansvara för
den pedagogiska utvecklingen av ämnena. Det ansvaret ska ligga på lärarkollegiernas ordförande.
att ﬁnnas
fem lärarkollegier bestående av fem lärarrepresentanter inklusive ordförande. Något arvode utgår varken till representanter i lärarkollegierna, ordförandena eller
till ämneskoordinatorerna. Däremot får
DET KOMMER SAMMANLAGT

varje kollegieordförande en tjänstenedsättning med 25 procent. Ämneskoordinatorernas tjänstenedsättning varierar
beroende på hur stort deras ämnesområde är. Omorganisation innebär ett minskat ansvar för de tidigare studierektorerna av vilka en stor majoritet nu övergår
till att bli ämneskoordinatorer. Det ekonomiska ansvaret för de tidigare institutionerna ligger helt och hållet på SOLcentrums dekan samt de båda biträdande
prefekterna.
ämneskoordinatorerna på förslag från varje enskilt ämne.
Den  maj väljs ledamöter till lärarkollegierna och Eva Wiberg är valförrättare.
Den nya organisationen ska börja fungera redan i maj – och det ﬁnns kritik inom
SOL-centrum mot den snabba beslutsgången.
– Det är vårt uppdrag från områdesstyrelsen att få organisationen på plats
under våren, och alla beslut tas i SOLstyrelsen, säger Eva Wiberg. Men man
ska veta att de beslut vi nu tar inte är oåterkalleliga. Visar det sig att något absolut inte fungerar så ändrar vi på det.
JUST NU TILLSÄTTS

MARIA LINDH

Lund i topp bland
gymnasieelever

Rektor ledde
Kinadelegation

POPPIS. Lunds universitet är det populä-

KINASAMARBETE. Rektor Göran Bexell

raste lärosätet bland gymnasieeleverna.
Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån. För nionde året i rad toppar Lund,
tillsammans med Göteborg, listan över de
högst rankade lärosätena.
Av de elever som planerar att börja läsa
på högskolan uppger tio procent att de
vill studera vid Lunds universitet eller Göteborgs universitet. Därefter följer Stockholms universitet och Chalmers tekniska
högskola.

besökte en konferens i Beijing i mitten av
april. Det var Chinese Academy of Science
(CAS) som bjudit in de nordiska länderna
för att överlägga om framtida samarbete.
LU ledde den svenska delegationen som,
förutom rektor, bestod av bl.a. Per Omling
från Vetenskapsrådet och professor Barbara Cannon från KVA.
CAS är en prestigefylld kinesisk vetenskapsakademi och är en viktig del för LUs
strategi för framtida samarbete med Kina.
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PÅ GÅNG
30 APRIL Mösspåtagning på Tegnérsplatsen klockan 17.45. Lunds Studentsångförening sjunger.
1 MAJ Rektorsuppvaktning med fanborg,
Universitetsplatsen. Klockan 12.00. Vårkonsert med Lunds Studentsångförening på
universitetets trappa, klockan 18.00.
2 MAJ Filosoﬁcirkeln. Tillit, tro och tvivel.
”Om förhållandet mellan information,
kunskap och handling under 1900-talets
politiskt orsakade katastrofer”, Kristian
Gerner. Kl 19.30, Edens hörsal, Lund.
3 MAJ IVA Syd inbjuder till möte.”Can China make it?”. Kl 17.00 på Ideon, Betahuset,
Scheelevägen 17, Lund. Anmälan till us@iva.se
senast den 2 maj.
9 MAJ Studentafton. Margareta van der
Bosch & Bea Szenfeld samtalar på Studentafton. Margareta van der Bosch har under
många år varit Henne & Mauritz designchef.
Hon betraktas av många som en av designsveriges mest inﬂytelserika. Margareta van der
Bosch och Bea Szenfeld samtalar om mode.
Kl 19.00 Kulturens auditorium, Lund. För mer
info: www.studentafton.af.lu.se
9 MAJ Filosoﬁcirkeln. Tillit, tro och tvivel.
”Tolkningsföreträde och kön”, Lisbeth Larsson. Kl 19.30 i Edens hörsal, Lund.
10 MAJ Föreläsning. ”Vem tillhör platsen? Om det platsspeciﬁka i konst och arkitektur”, Gunnar Sandin, konstnär och forskare vid institutionen för Arkitektur talar.
11 MAJ Biology seminar at COB. ”Gene
sharing and evolution: lessons from lens
and corneal crystallins”, Joram Piatigorski
(National Eye Institut, NIH, USA). Kl 15.00 lecture hall, animal physiology building, Helgonavägen 3B, Lund.

12 MAJ Symposium. ”Cutting Edge Rheumatology in Lund. The 2006 Frank Wollheim Symposium”. Kl 9.00 Universitetssjukhusets aula, Lund.
16 MAJ Filosoﬁcirkeln. Tillit, tro och tviel.
”Om lögnen”, Yrsa Stenius. Kl 19.30 i Edens
hörsal, Lund.
18 MAJ Biology Seminar at COB. ”Inauguration of the confocal laser scanning
microscopes”. Ronald Kröger and Peter Ekström, Department of Cell and Organism Biology, Lund University. Kl 14.00 lecture hall, of
the zoology building, Helgonavägen 3, Lund.
19 MAJ Invigning av Lundakarnevalen.
NOLL! Fredagen den 19 maj kl 13.00 på universitetstrappan. Kl 13.00. För mer info www.
lundakarnevalen.nu
22 MAJ International symposium on
streptococci and streptococcal diseases.
”Global burden of streptococcal disease
and European battle against it; conclusion
of strep-EURO projekt”. Många välkända
internationella, europeiska liksom nationella
forskare samlas för att presentera och diskutera senaste forskningsresultat inom strepto-

kock-området. Kl 9.00 på Lunds universitetssjukhus. För mer info www.strep-euro.lu.se.
27 MAJ Konsert. Akademiska kapellets
symfoniorkester under ledning av Glenn
Mossop spelar Nielsens symfoni nr 3, Espansiva, samt musik av Humperdnick, Rangström,
Stenhammar, Rosenberg och Leoncavallo. Solister: Hedwig Jalhed, sopran och Kalle Leander, baryton. Kl 16.00 i universitetets aula,
Lund.
28 MAJ Konsert. Akademiska kapellets
symfoniorkester under ledning av Glenn
Mossop spelar Nielsens symfoni nr 3, Espansiva, samt musik av Humperdnick, Rangström,
Stenhammar, Rosenberg och Leoncavallo. Solister: Hedwig Jalhed, sopran och Kalle Leander, baryton. Kl 18.00 i universitetets aula,
Lund.
30 MAJ Idéverkstad för alla studenter
om Lunds universitets framtid. Idéverkstaden är öppen för alla studenter och studentorganisationer vid universitetet. Diskussioner
kommer att bedrivas i smågrupper. Kl 13.3016.00 på Athen, AF-borgen, Lund. För mer
info, www.lu.se/strategiskplan

10 MAJ

Forskning & Framsteg jagar uppslag i Lund
Några redaktörer från den populärvetenskapliga tidskriften Forskning & Framsteg
besöker Lunds universitet den 10 maj. Tidningen söker nya skribenter och uppslag
till artiklar. Detta är ett utmärkt tillfälle att
knyta kontakt med redaktionen, få information om vad som förväntas av en skribent och/eller tipsa om forskning som du
tycker att F&F borde skriva mer om.
År 2006 är det 40 år sedan första
numret av F&F kom ut, och det ﬁras bland
annat med en manustävling. 50 000 kro-

nor delas ut i prispengar, varav 25 000
kronor till förstapristagaren. Mer om tävlingen får du reda på under mötet.
Mötet börjar klockan 13.00 (precis)
med en kort presentation av tidskriften
och hur en artikel blir till. Därefter är det
gott om tid för informella samtal mellan
forskare och redaktion.
Lokal: Knut Lundmarksalen, Institutionen för astronomi, Sölvegatan 27,
Tid: onsdag den 10 maj kl 13.00 (precis).

CENTRUM FÖR DANMARKSSTUDIER
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DISPUTATIONER
28 APRIL
Monica Werngren-Elgström i arbetsterapi: ”Deaf sign language users – prevalence and aspects of quality of life in old age”. Kl
9.00 i sal C 144, Vårdvetenskapens hus, Baravägen 3, Lund.
Daniela Vidovska i polymerteknologi:
”Bimodal hard/soft latex blends”. Kl 13.15 i sal
K:A, KC, Getingevägen 60, Lund.
Kerstin Åstrand i miljö- och energisystem: ”Energy policy instruments – perspectives on their choice, combination and evaluation”. Kl 10.15 i hörsal F, Fysiska institutionen,
Sölvegatan 14, Lund.
Erik Tullberg i kemi, inriktning organisk kemi: ”Synthesis of non-natural aromatic
amino acid derivatives”. Kl 10.30 i sal K:F, Kemicentrum, Lund.
Nael Shaat i endokrinologi: ”Genetic
and immunological risk factors of gestational
diabetes mellitus”. Kl 13.00, Föreläsningssalenpå CRC, ing 72, Universitetssjukhuset MAS
i Malmö.
Radovan Pilka i obstetrik och gynekologi: ”Matrix metalloproteinase-26 (MMP-26)
and tissue inhibitor of metalloproteinases-4
(TIMP-4) in normal, hyperplastic, and malignant endometrium”. Kl 13.00, Föreläsningssalen, Kvinnokliniken i Lund.

29 APRIL
Johan Dietsch i historia: ”Making sense of suffering. Holocaust and Holodomor in
Ukrainian historical culture”. Kl 10.15 i sal 3,
Historiska institutionen, Magle Stora Kyrkogata, 12 A, Lund.
Jenny Persson i medicinsk mikrobiologi: ”Streptococcal M protein and human
C4BP”. Kl 9.30, Segerfalksalen, Wallenberg
Neurocentrum, Sölvegatan 17, Lund.

2 MAJ
Christian Engström i teoretisk elektroteknik: ”Effective properties of heterogencous
materials with applications in electromagnetics”. Kl 10.15 i sal E:1406, Ole Römers väg 3,
Lund.
Ali Bagheri i teknisk vattenresurslära:
”Sustainable development – Implementation
in Urban Water Systems”. Kl 13.15 i sal V:A, Vhuset, John Ericssons väg 1, Lund.

5 MAJ
Åsa Kronblad i patologi: ”Role of cyclin D1
as an estrogen recptor cofactor and the inﬂuence of hypozia on estrogen receptor regulation, with focus on prognositic and treatment
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predictive features in breast cancer”. Kl 9.00 i
föreläsningssalen i Patologihuset, ing 78, Universitetssjukhuset i Malmö.
Anna Laurén i virologi: ”Virus tropism
and neutralization response in SIV infection”.
Kl 9.30, Rune Grubb-salen, Biomedicinskt centrum, Sölvegatan 19, Lund.
Carina Andersson i programvarusystem: ”Managing software quality through
empirical analysis of faylt detection”. Kl 13.15 i
sal E:1406, E-huset, Ole Römers väg 3, Lund.
Fikret Saric i fysik: ”A detaild kinetic model for calculation of the soot particle size distribution function”. Kl 10.15 i hörsal B, Fysiska
institutionen, Lund.

13 MAJ
Katarina Wadstein MacLeod i konstvetenskap: ”Lena Cronqvist: Reﬂections of Girls”.
Kl 10.00 i sal 314, Institutionen för konst- och
musikvetenskap, Biskopsgatan 5 i Lund.

24 MAJ
Eric Bylander i processrätt: ”Muntlighetsprincipen – En rättsvetenskaplig studie av processuella handläggningsformer i svensk rätt”.
Kl 10.15 i universitetshuset, Lund.
Följande disputationer har ägt rum:
Eva Ekvall Hansson i samhällsmedicin:
”Assessment and treatment of dissy patients
in primary health care”.
Henrik Simán i medicin: ”Helicobacter
pylori and its association with gastric and oesophageal carcinomas”.
Alexandru Chiopu i experimentell kardiovaskulär forskning: ”Development of a
passive immunization. Strategy against atherosclerosis”.
Karin Gjörloff-Wallentén i oftalmologi:
”Experimental vitreoretinal surgery in the rabbit eye – electrophysiology and morphology”.
Marie Henriksson i experimentell medicin: ”Importance of MAPK and PKC in cerebrovascular endothelin receptor changes”.
Ella Kolbrún Kristinsdóttir i experimentell öron- näs- och halssjukdomar: ”Imbalance and fractures in the elderly. Effects of
descreased vibration sensation and vestibular
asymmetry”.
Pardis Pirzadeh i kemisk ekologi och
toxikologi: ”Ecotoxicological assessment by
microcosm tests on plankton communities”.
Lars Andersson i kemi, inriktning biokemi: ”Structure and function of ß- mannanases
from glycoside hydrolase clan A – A study of hemicellulases from microbes and a mollusc”.

Fredrik Karlsson i bärande konstruktioner: ”Modelling of trafﬁc loads on bridges
– based on measurements of real trafﬁc loads
in Sweden”.
Mariette Bengtsson i vårdvetenskap:
”Women with irritable bowel syndrome.
Aspects of quality of life and health”.
Britta Strömbeck i vårdvetenskap med
inriktning sjukgymnastik: ”Women with
primary Sjögrens syndrom. Assessment and
treatment. A physiotherapeutic perspective”.
Bodil Elmqvist i naturgeograﬁ: ”Livelihood diversiﬁcation and land use change in
the Sahel. An interdisciplinary analysis of gum
arabic in Sudan”.
Mathias Svenning i religionspsykologi:
”Attachment och förlåtelse. Attachmentmönsters betydelse för individens tankar, känslor
och beteenden inför förövare”.
Bente Appel Esbensen i vårdvetenskap
med inriktning omvårdnad: ”Elderly persons living with cancer. Quality of life and lived
experience”.
Johan Holmberg i öron- näs- och halssjukdomar med inriktning medicinsk psykologi: ”Dizziness and fear of falling: A behavioral and physiological approach to phobic
postural vertigo”.
Pär Kjellberg i kemi med inriktning mot
kemisk fysik: ”Formation and dynamics of
molecular excitons and their ﬁngerprints in
nonlinear optical spectroscopy”.
Erik Eneroth i mineralogi och petrologi: ”Nanomagnetic and micromagneic properties of rocks, minerals and sulphide oxidation
products”.
Christel Carlsson i kemisk ekologi och
ekotoxikologi: ”Limitations and possibilities
for microbial degradation of organic contaminants in aquifers.

TJÄNSTER
Lektorat för grundutbildning. Ref nr
2188/2006, ans 8/5. Info 046-172698.
Doktorand vid matematikcentrum. Ref nr
364, ans 9/5. Info 046-2228547.
Två doktorandanställningar i genusvetenskap. Dnr I E 373 2153/06, ans 15/5.
Info 046-2224233.
Universitetslektor i genusvetenskap. Ref
nr 2156/06, ans 15/5. Info 046-2224233.
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HÄNT!
LATINPRIS. Johanna Svensson har tillde-

lats årets pris, 15.000 kronor, för bästa D-uppsats i latin. Priset utdelas årligen av Res Politica
& Christopher Jarnvall. Uppsatsen behandlar
en medeltida handskrift på Lunds universitetsbibliotek som handlar om ädelstenar, mineraler och örter och dessas läkande egenskaper. Handskriften har sannolikt tillhört en präst
som utövade läkekonsten någonstans i Sverige
i slutet av 1400-talet.
MARINA DÄGGDJUR. I dagarna har profes-

sor Ronald Kröger vid Institutionen för celloch organismbiologi fått en utmärkelse som
en av grundarna av The European Cetacean
Society. Organisationen har funnits i 20 år och
har som målsättning att vetenskapligt undersöka och skydda marina däggdjur i europeiska vatten. Organisationen grundades efter ett
forskningsprojekt som Kröger gjorde i Hamburg och Linköping på 80-talet. Det visade att

forskningsinsatserna på marina däggdjur vid
denna tidpunkt var okordinerade och därmed
ineffektiva.
FORSKNINGSPRIS. Joakim Westerlund på
Nationalekonomiska institutionen har fått Färs
& Frostas forskningspris på 100 000 kronor.
Han tilldelas priset för sin avhandling ”Essays
on Panel Cointegration”. I motiveringen står
bland annat att: ”Arbetet har stor praktisk betydelse, eftersom analys av jämviktsrelationer
är central till både makroekonomi och ﬁnansiell ekonomi.
KNAPP FÖRLUST. Vid ﬁnalen i Teknik-SM
föll Lundalaget ”på mållinjen”, precis som förra året. Å andra sidan vann ett annat lag från
LTH ﬁnalen de två åren dessförrinnan. Laget
från Chalmers och LTH-laget följdes åt genom
den dramatiska ﬁnalen och först med den sista uppgiften, programmering av en legorobot,
lyckades Chalmerstrion gå förbi.
GÄSTPROFESSOR. Bengt Johansson, pro-

fessor i förbränningsmotorer vid Institutionen
för Energivetenskaper, LTH, har utnämnts till

Rektor Göran Bexell med några som hedrades. Fr. v. zooekolog Susanne Åkesson, invald som
Fellow vid Royal Institute of Navigation; Matematikcentrums Nils
Dencker, Clay-pristagare; förpackningslogistiker Mats Johnsson,
NGIL-pristagare: Juridicums Ulrika Andersson, Karnovpristagare;
neurofysiolog Jens Schouenborg
tillsammans med sina kollegor Nils
Danielsen på Medicinska fakulteten och Martin Kanje på Naturvetenskapliga fakulteten som fått
anslag från Knut och Alice Wallenbergstiftelsen.

Prisade re-prisades
Exakt hur många LU-anställda som får priser, utmärkelser och anslag under ett år
ﬁnns inte sammanställt. Men det är många.
Och några av dem, sjutton stycken, ﬁrades den 30 mars då Göran Bexell bjöd in
till rektorsmottagning i Pelarsalen. Förutom
pristagarna var kollegor och representanter från kommun och näringsliv inbjudna på
mingel och mat.
– Detta är ett tillfälle för universitetet att
markera sin uppskattning och genom att
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även personer utifrån kommer hit ﬁnns möjlighet att knyta nya kontakter som i sin tur
kan generera ﬂer möten och utmärkelser, sa
Peter Honeth i minglet.
Mottagningen var den första i sitt slag,
men lär bli återkommande.
– Ja, detta är en ny tradition. Tanken är
att någon gång per termin samla dem som
fått större priser, medaljer, externa bidrag eller valts in i någon akademi, sa rektor Göran
Bexell.

Springer professor vid Department of Mechanical Engineering vid Berkeley i Kalifornien.
Han har sedan länge ett samarbete med professor Robert Dibble på Berkeley om utvecklingen av de nya, relativt rena HCCI-motorerna
NY LEDAMOT. Professor Lars Björck har ut-

setts till ny ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien. Han är en internationellt ledande forskare inom samspelet mellan proteiner hos
värddjur och parasiter, vilket också inkluderar bakteriers proteiner och dess interaktioner
med antikroppar.
QUEERPRIS. Tiina Rosenberg, professor i

genusvetenskap vid LU, belönades, tillsammans med Don Kulick, professor i socialantropologi vid New York University av RFSU för att
ha fört in queer på dagordningen i den svenska debatten. Priset är på 25.000 kronor.
FYSIOGRAFANSLAG. Kungliga Fysiograﬁs-

ka Sällskapet i Lund har delat ut reseanslag
till yngre forskare. 28 personer har fått dela
på anslag på totalt nära 350.000 kr för resor till
bl.a. USA, Japan, Frankrike och Österrike.

Reumatologer
ﬁck stipendier
Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning har delat ut sina
årliga stipendier. Årets stipendiater blev
Kyra Gelderman från Avd. för inﬂammationsforskning, som studerar hur
inﬂammatoriska ledsjukdomar uppkommer, Anja Kassner från Avd. för
bindvävsbiologi, som studerar brosk vid
normala och sjukliga tillstånd, och Karolina Andersson från Avdelningen
för cellulär och molekylär farmakologi,
som studerar den vid ledsjukdomar viktiga signalsubstansen TNF. Eva Fex resestipendium gick till Elke Theander
från reumatologsektionen vid Universitetssjukhuset MAS, som studerar bindvävssjukdomen Sjögrens syndrom.
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Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

HALLÅ EVA KÄRFVE...
... docent i sociologi. Vetenskapsrådet, VR, har nyligen fastställt att du inte har brutit mot god forskningssed i din kritik av Gillberggruppens forskning
kring ADHD och Damp.

Hur ser du på
Vetenskapsrådets svar?
– Jag är inte förvånad, det kunde inte bli någon annan utgång än att jag friades.
Sätter nu VR:s utslag punkt för den mångåriga
debatten som pågått mellan dig och Gillberggruppen?

– Delvis. Det sätter punkt för förföljelsen av kritiker till den här gruppen forskare eftersom det här
utfallet är ett kraftigt bakslag för den strategi gruppen fört, nämligen att anmäla alla kritiker i alla instanser på ett fullständigt huvudlöst sätt. Däremot
både ska och kommer debatten om de neuropsykiatriska diagnoserna att fortsätta.
Hur har du upplevt den här tiden som anmälningarna mot dig funnits?

– Både jag och universitetet tycker att anmälningarna varit så stolliga. Ändå höll VR god min
i elakt spel och valde att låtsa att detta var anständiga anmälningar från oroliga forskare. Jag blev
orolig när VR från början ville sätta en Gillbergpositiv forskare som sakkunnig och det tog över
ett halvår innan jag blev inkluderad i arbetet och
kunde protestera mot valet. När ärendet kom till
VR var det ett otroligt hemlighetsmakeri kring de
sakkunniga.
Hur har detta påverkat ditt arbete?

– Så länge det här har pågått har jag varit bort-
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kopplad från betald forskning genom att jag inte
fått några anslag. Min forskning bedrivs numera
på nätter och helger, något som gjort mitt arbete
stressigare.
Så här i efterhand. Tycker du att du har betalt ett
för högt pris för din kritik?

– Nej, det tycker jag inte. Däremot trodde jag
aldrig att min kritik av kvasimedicinska diagnoser
skulle utmana etablissemanget så som det gjorde.
Diagnoserna var så etablerade i det socialpolitiska
systemet och detta skaﬀade mig helt nya motståndare bland politiker och byråkrater, folk som imponerats av den gillbergska oﬀensiven.
– Som sociolog är det intressant att studera den
här händelsen och jag vet mer om samhället nu
än vad jag någonsin vetat tidigare, även om det
jag har lärt mig inte direkt gör mig gladare. Det
är dock oerhört viktigt att man granskar etablissemanget.
Så du är inte avskräckt?

– Nej. Jag och professor Thomas Brante på Sociologiska institutionen lägger nu sista handen vid
en ny bok som sätter de här diagnoserna i ett vidare
sammanhang, såväl socialt som historiskt.
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