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Psykologiprofessor
ledde lunchteater
på Pufendorf
Inför en trollbunden publik spelade
International Theatre of Malmö
lunchteater på Pufendorfinstitutet.
Konstnärlig ledare för ensemblen
är Etzel Cardeña, Lunds psykologi
professor med särskild inriktning
mot hypnos och parapsykologi.

När Etzel Cardeña läste psykologi på
universitetet i Mexiko City på 70-talet
finansierade han sina studier genom att
spela teater.
– Idag är det tvärtom. Nu finansierar
jag teaterintresset genom att arbeta som
professor i psykologi, säger han.
är han
konstnärlig ledare för den lilla ensemblen International Theatre of Malmö.
De träffas och spelar teater tillsammans
i Lund och i Malmö. Just nu spelar de
pjäser av Vaclac Havel. Senare i år ska
de göra Strindberg på engelska. Att det
blev lunchteater på just Pufendorfinstitutet beror på att Etzel Cardeña fick nys om
att institutet gärna bjuder in till kulturevenemang i de vackra lokalerna. Stråkkvartetter, jazzkonserter och improvisationer har hittills i år stått i kalendariet.
Och nu, tack vare Etzel Cardeña, även
teater.
Men även om uppsättningen på Pufendorfinstitutet handlade om Etzel Cardeñas privata teaterintresse så finns det
också en koppling mellan teater och det
Vanessa Poole, Peter Baston och Mattias Lenhoff från
the International Theatre of Malmö spelar Vaclav
Havels ”Unveiling” på Pufendorfinstitutet under överinseende av psykologiprofessor Etzel Cardeña.
LUM nr 4 | 2012
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Sedan drygt ett år tillbaka
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han forskar om. I flera vetenskapliga artiklar har han skrivit om länkar mellan
skådespeleri, hypnos, schamanism och
placeboeffekt. Han menar att gränsen
mellan skådespeleri och upplevd verklighet är ibland hårfin.
– I dag forskar vi psykologer om fenomen som under lång tid har varit kända
bland skådespelare, säger Etzel Cardeña.
Ett känt exempel är Philip Zimbardos fängelseexperiment där deltagarna så fullständigt levde sig in i sina roller
som lägervakter och fångar att man var
tvungen att avbryta experimentet. Ett
annat exempel kommer från Paul Ekman
som kartlagt och visat hur vi påverkas av
ansiktuttryck. Idag vet vi att vi påverkas
och blir gladare om vi ler ofta och ledsna
om vi omger oss av människor med deprimerade ansiktuttryck.
Sune Sunesson är nybliven föreståndare

på det tvärvetenskapliga Pufendorfinstitutet och initiativtagare till att institutet
sedan en tid tillbaka inte bara hyser nytänkande forskargrupper, utan även bjuder på kulturella evenemang.
– Vi tycker att det är för lite samarbete mellan de vanliga fakulteterna och de
konstnärliga högskolorna i Malmö, säger
han. Detta kan vara ett sätt att utveckla
mer samarbeten.
Han berättar att det finns planer på
att dra igång en forskargrupp med musikvetare, teaterfolk och kognitionsforskare på Pufendorfinstitutet. Tanken är
att de ska ägna sig åt att studera improvisationer och vad som händer i hjärnan
när man improviserar.
text: Ulrik a Oredsson
foto: charlotte carlberg bärg
Pufendorfinstitutet utgör en stilfull spelplats
för the International
Theatre of Malmö.
Till vänster: Mattias Lenhoff, Peter Baston och
Vanessa Poole.
Till höger berättar Etzel
Cardeña om pjäsens författare Vaclav Havel.
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Eva Wiberg avancerar snabbt i universitetsledningen. I höstas blev
hon vicerektor och nu blir hon prorektor sedan hon fått i särklass
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Lunds universitets grafiska profil har fått sig en uppfräschning. En
mer reglerad layout på informationsmaterial och nya kompletterande färger tillhör nyheterna som ska skapa en tydligare visuell
identitet för universitetet.

12 Hur påverkar miljön hälsan?
Flera forskningsrön från Avdelningen för arbets- och miljömedicin har gett genklang i medierna både här hemma och utomlands.
Det handlar bl.a. om vilka negativa hälsokonsekvenser som buller, dålig luft och pendling kan få. Forskarna tittar också på hälso
effekter i fukt- och mögelskadade bostäder i Rosengård i Malmö.

17 Allt-i-ett-turist ratar värdlandet
Kryssningar och all-inclusive-turism blir allt populärare. Men forskaren Richard Ek varnar för de negativa konsekvenserna för värdlandet som får en allt mindre del av de pengar som semesterfirarna spenderar.

20 Starka individer eller miljöer?
I höst kommer en ny forsknings- och innovationsproposition och
frågan är nu på vilket sätt man bäst styr forskningen. Ska man satsa mer på excellenta individer eller på hela forskningsmiljöer? Och
hur tar man bäst tillvara den förnyande kraft som de unga forskarna står för?

28 Ultraljudsmannen
Hellmuth Hertz är just nu aktuell i två nya böcker. Han är fysikern
som tillsammans med Inge Edler stod bakom den medicinska användningen av ultraljudet – en revolutionerande innovation som de
flera gånger nominerades till nobelpriset för, utan att nå ända fram.
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Nya prorektorn – en klassiker
På ny post. – Jag vill kämpa för
ett brett, fullskaligt universitet.
Vi måste stärka de fakulteter som
har sämst utbildnings- och forsk
ningsanslag och samtidigt stötta
de andra fakulteterna så bra som
möjligt, säger Eva Wiberg, Lunds
universitets nya prorektor.

Eva Wiberg är docent i italienska. Trots
sin lundensiska grundutbildning har hon
inte legat i Lund. Italien är hennes andra
hemland och hon läste in sin fil. kand. på
distans från Rom där pappan var arkeolog och chef för Svenska institutet.
– Jag är glad för min bakgrund. Den
hjälper mig att läsa och avkoda människor. Det behövs i ett brett, mångkulturellt universitet.
Eva Wiberg har bland annat varit prodekan för grundutbildningen inom Humaniora och teologi. Nu tar hon steget
från vicerektor till prorektor till och med
2014. Hon fick överlägset flest röster av
rådgivande Universitetskollegiet.
Liksom Eva Åkesson, numera rektor i
Uppsala, blir hennes specialområden utbildningsfrågor och internationalisering.
– Men som rektors ställföreträdare
måste jag ha bred koll och läser in mig
på de nya stora forskningsanläggningarna MAX IV och ESS.
Dessa, liksom satsningen Medicon
Village, kommer att påverka universitetet på många sätt och innebär möjligheter inte minst för medicin, naturvetenskap och teknik.
Lunds universitet investerar många
miljoner i de nya projekten. Det väcker
farhågor hos HT, samhällsvetenskap och
juridik, att de ska dräneras på resurser.
att de andra fakulteterna kan spela en viktig roll genom att
belysa de nya forskningsanläggningarna
från sina respektive håll. Samtidigt är hotet mot de ”torra” ämnena reellt – inte särskilt i Lund utan nationellt – inte minst på
utbildningssidan. Forskning och innovaEva Wiberg tror
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Eva Wiberg avancerar från vicerektor till prorektor. foto: charlotte carlberg bärg

tion haussas generellt i Sverige på bekostnad av utbildning och det drabbar inte
minst humaniora, teologi och samhällsvetenskap. Regeringen har t.ex. dragit in
utbildningsplatser för att satsa på yrkesutbildningar inom teknik och medicin.
– Vi kan inte ha en så instrumentell
syn på högre utbildning. Vi behöver högre prislappar (ersättning) för våra klassiska akademiska utbildningar.
behövs också insatser – inom alla fakulteter.
– Etablerade forskargrupper drar in
stora anslag, vilket kräver medfinansiering. Det blir mindre över för morgondagens fantastiska forskare som ligger
snäppet under. Ska de växa krävs särskilda startbidrag – inom alla fakulteter.
Om vi ska göra särskilda satsningar blir
rektors ledningsråd ett viktigt forum för
att nå sådana lösningar.
Eva Wiberg leder den nya utbildningsnämnden, som också hanterar frågor
som rör forskarutbildningen.
– Vi håller på att tillsätta en komPå forskningssidan

mitté som ska kvalitetssäkra forskarutbildningen. Vi har bra doktorander och
resultaten är utmärkta. Men villkoren
skiljer sig för mycket mellan fakulteterna vilket vi fått kritik för. Det ska vi försöka åtgärda.
BRIT TA COLLBERG

Hallå Eva Wiberg!
Hur blir det att arbeta med Per
Eriksson?
– Roligt! Utmanande!
Viktigaste ledaregenskapen?
– Att se andra människor och förstå deras villkor, deras vardag, och samtidigt
se helheten.
Vad utmärker dig som ledare?
– Jag tycker om att få saker gjorda. Sedan har nog min uppväxt i Italien påverkat mig en hel del. Alla kan göra fel och
den som gör fel ska ta konsekvenserna.
Men det finns ingen anledning att älta ett
misstag i evighet. Man måste gå vidare.
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Från kosmos till mikrokosmos. Astronauten Christer
Fuglesang var en av föreläsarna på nanokonferensen.

Givande möten
när nanoforskare
dejtade företagare
Näringslivssamverkan. På ytan

ser det ut som en vanlig veten
skaplig konferens med föredrag
och postersessioner. Men vid en
närmare titt syns ovanligt många
kostymer och dräkter. På nanotek
nikkonferensen ”Update 2012” i
Helsingborg totas forskare ihop
med företag med förhoppningen
att ljuv musik ska uppstå.

– Universitetet är bra på att dammsuga
idéer som kan bli kommersiellt gångbara. Men när det gäller samverkan med
existerande industri är vi faktiskt ganska dåliga, hävdar Johan Borgström, disputerad i fysikalisk kemi vid LTH och
projektledare för Nano Connect Scandinavia som är huvudansvarig för Updatekonferensen.
Och nämnda konferens är ett exempel på hur det hela kan gå till, menar han.
Hundra forskare och lika många företag
deltar. Majoriteten kommer från regioLUM nr 4 | 2012

nen men på plats finns också ett tjugotal
internationella guldkorn från såväl akademi som näringsliv.
Ett uppskattat inslag är ”matchmaking-sessionerna”, där besökarna får välja och boka in halvtimmesträffar med
andra konferensdeltagare. 160 individuella möten har bokats i förväg. Vinsten
blir i regel ett antal ”bra att ha-kontakter” som framöver kan leda till matnyttiga samarbeten. Förra årets konferens har
redan lett till flera samarbeten – trots att
det ofta är en långsam process att få ett
avtal på plats.
– Det finns så oerhört mycket kunskap
här omkring som kan blomstra ut ännu
mer om folk får bättre koll på varandra.
Folk är ju otroligt nischade, säger han.
löper EU-kontraktet
ut och pengarna tar slut. Tanken är dock
att verksamheten ska leva vidare och att
regionerna och universiteten ska anse
det värt att finansiera den. Dialog pågår
I slutet av april

med bland annat branschorganisationen
SwedNanotech, Malmö högskola och
Lund universitets innovationssystem.
Lunds universitets innovationsdirektör
Linus Wiebe har också satt upp som mål
att industrisamverkan är strategiskt viktig för framtiden.
I Helsingborg har Ray Runyon, forska-

re i livsmedelsteknologi vid LTH precis
träffat Morten Olesen från det danska företaget Actura.
– Vi diskuterade hur företag och forskning kan samverka på bästa sett. Eftersom vi sysslar med analysmetoder för läkemedelsindustrin har vi stor nytta av en
sådan här konferens. Det blir nog många
konkreta trådar att dra i så småningom,
säger Ray Runyon.
text: Kristina Lindgärde
foto: Fredrik Backman

t

”Matchmaking-sessionerna” på nanokonferensen Update 2012 var populära. 160 individuella halvtimmesträffar hade bokats i förväg.

Update 2012

Konferensen är initierad av Lund universitet och anordnas av konsortiet Nano Connect Scandinavia, vilket i sin tur drivs av Lunds universitet,
Danmarks Tekniska Universitet, Malmö högskola och Chalmers. Verksamheten har en treårig budget på
3,5 euro där kostnaderna går till sju
heltidsanställda.
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Forskarens vardag
inspirerar gymnasister
Skolsamverkan. Estelle Lars

son suger upp avloppsvatten från
Källby reningsverk och injicerar
det i en smal plastslang. Inne på
laboratoriet på Kemicentrum är hon
omringad av gymnasieelever från
Polhemskolan i Lund, som är på
studiebesök för att få en närmare
uppfattning om hur man omsät
ter sina kemikunskaper i praktiskt
arbete.

– Jag tycker att det är viktigt att visa upp
det arbete jag håller på med och ge en inblick i hur vardagen för en forskare kan
se ut. Det var inte så jättelänge sedan jag
själv gick på gymnasiet och om de ser mig
så kan de lättare tänka att om några år är
det jag som står där, än om det är en professor på 50–60 år som visar verksamhe-

ten, säger Estelle Larsson.
Hon är doktorand i miljövetenskap,
men har sin forskning förlagd till Centrum för analys och syntes vid Kemiska institutionen. I sin forskning undersöker hon hur mycket läkemedelsrester
som hamnar i naturen efter att ha spolats
ut via toaletter till reningsverken.
avloppsvatten
och slam från reningsverken försöker hon
ta reda på vad som händer med de substanser i de läkemedel som inte tas upp
av kroppen, utan kommer ut den naturliga vägen. Frågan är dels vad som händer
med läkemedelsresterna i reningsverket,
dels hur mycket som fastnar i slammet
som sedan sprids som gödning på våra
åkrar.
Förutom att själv forska ägnar Estelle
Larsson en hel del tid åt att sprida kunskap om det hon gör, med förGenom att analysera

hoppning om att få fler att intressera sig
för naturvetenskapliga ämnen i allmänhet och kemi i synnerhet.
– Man kan inte bara snöa in på labbet,
utan man måste ut och prata om forskning också. Jag tycker att det är fantastiskt roligt att få sprida den glädje och
fascination jag känner för kemi till andra, säger hon.
Polhemseleverna, som läser naturvetenskapliga och tekniska programmet,
är den första gymnasiegrupp hon träffar. Tidigare hon däremot varit ute och
hållit ett antal föredrag, bland annat under NMT-dagarna (studiedagar för naturvetenskap, medicin och teknik som
riktar sig till gymnasieelever).
Estelle Larsson tror att

det är ganska
ovanligt att man redan på doktorandnivå ägnar sig åt den här typen av utåtriktad verksamhet. Just gymna-

Estelle Larsson berät
tar om sin forskning för
en grupp gymnasieelever
från Polhemskolan i Lund.
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sieelever är en viktig målgrupp, tycker hon.
– Det är stor skillnad på att läsa kemi
en gång i veckan på gymnasiet och att
göra det på Lunds universitet. Det är bra
att få en inblick i det. Det är tufft att läsa
kemi och det tycker jag att det kan få
vara. Men det är inte omöjligt och om de
ser att jag kan det så kan de också lyckas. Det handlar inte bara om att berätta
vad jag gör, utan också om att inspirera,
säger hon.
Text & foto: Jonas Andersson

Läkemedelsrester
i avloppsvatten
stort miljöhot
Kemi. Estelle Larsson är inne på sitt

tredje år som doktorand i miljövetenskap vid Lunds universitet och hon
forskar inom analytisk kemi.
I dag vet man att läkemedelsrester
hamnar i naturen, men mycket lite
om vad som händer med läkemedlen i själva reningsverket. Estelle Larsson forskar på att utveckla analytisk-kemiska metoder för att mäta
olika läkemedelssubstanser och deras nedbrytningsprodukter för såväl avloppsvatten som slam. Tekniskt
sett är det en komplicerad process att
mäta enskilda ämnen i reningsverkets
komplexa soppa med massor av olika ämnen.
Hon jobbar med att undersöka
fyra vanliga substanser som finns i
smärtstillande läkemedel, så kallade
NSAIDs (icke steorida antiinflammatoriska läkemedel) som bland annat
finns i Ipren, Voltaren, Zon-gel och
Eox, för att se hur mycket som fångas upp i de olika slamprocesserna i reningsverket och hur mycket som blir
kvar i det renade vatten som släpps
ut i naturen.
Rester av läkemedel som släpps ut
är ett stort miljöproblem. Just ovan
nämnda substanser har visat sig orsaka njurskador hos fåglar och skada
fisk redan i mycket låga doser.
Jonas Andersson
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Platsbrist för läkarstudenter på SUS får LU att fundera i nya banor. foto: kennet ruona

LU vill starta
läkarutbildning i Kalmar
Utbildning. Sverige behöver fler
läkare menar regeringen och vill
att LU ska utöka sin läkarutbild
ning – men sjukhusen i Lund
och Malmö har inte plats för fler
läkarstudenter. Därför startas nu
samarbeten med andra sjukhus.

I Helsingborg har man redan börjat
ta emot läkarstudenter från termin 6,
den termin när studenterna går ut på
sin kliniska praktik. Studenterna började i januari och arbetar för närvarande på internmedicinska kliniken. Därifrån kommer de i höst att flytta till
kirurgkliniken, medan en ny omgång
studenter börjar på internmedicin.
Så ska det fortsätta tills det finns
4–5 grupper med studenter från olika

terminer på sjukhuset. Helsingborgs
lasarett har satsat en hel del på att ta
hand om LU-studenterna. Man har
bl.a. ordnat nya lokaler, nya IT-lösningar och ett medicinskt bibliotek.
en avsiktsförklaring om samarbete med Linnéuniversitetet och Landstinget i Kalmar
län. Slutmålet är en läkarutbildning
i LUs regi i Kalmar, med elva terminers studier varav fem på länssjukhuset i Kalmar.
Det första steget tas nu i höst, då
LUs läkarstudenter ges möjlighet att
förlägga en av sina terminer – den termin då de gör sina examensarbeten –
till Linnéuniversitetet.
LU har också skrivit

INGEL A BJÖRCK

Naturvetenskap och vård i topp i Urank
Ranking. Sveriges universitetsranking,

Urank, genomför varje år en oberoende
ranking av svenska universitet och högskolor. Urank rankar inom områdena
Humaniora/samhällsvetenskap, Vård/
Medicin, Naturvetenskap och Teknik.
I rankingresultaten utmärker sig lundautbildningarna i naturvetenskap och

vård. Lunds teknikutbildningar kommer
på tredje plats i riket, psykologiutbildningarna på fjärde plats, de övriga humanistiska och samhällsvetenskapliga
utbildningarna på femte plats och ekonomiutbildningarna på sjätte. I totalrankingen, som toppas av specialhögskolor, kommer LU på sjunde plats.
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Universitetet får
ny visuell förpackning
Profilering. Nu är Lunds universi
tets reviderade grafiska profil klar.
Tanken är att skapa en tydlig och
enhetlig bild av universitetet som
genomsyrar allt informationsmate
rial.

Det är universitetets kommunikationsavdelning som drivit utvecklingen tillsammans med Media-Tryck, kommunikatörer på fakulteterna och andra
nyckelpersoner. Till sin hjälp har man
haft den externa kommunikationsbyrån
Borstahusen. Maria Wendel är kommunikatör på universitetets kommunikationsavdelning och ansvarig för arbetet
med den reviderade grafiska profilen.
– En enhetlig visuell identitet är en del
av ett starkt varumärke. Genom ett tydligt grafiskt utseende som gör att man
känner igen Lunds universitet med alla
dess delar redan vid första anblicken,
stärker vi vår trovärdighet.
består av olika delar
samt regler för hur de ska användas. Logotyp, typografi, färger, bildmanér, sigill och grafiska element är de byggstenar som används för att tydliggöra bilden
av Lunds universitet som ett universitet i
världsklass. Utgångspunkten har varit att
visuellt signalera både universitetets klassiska och dynamiska sidor.
I ett och ett halvt år har arbetet pågått med att ta fram den nya profilen.
Genom åren har det kommit en rad synpunkter och förslag för att förbättra och
skärpa den tidigare grafiska profilen. Förutom att se över färger, typsnitt och annat
har man också ansträngt sig för att skapa bättre mallar för informationsmaterial, som ska finnas tillgängliga i fler program än tidigare.
– Det har bara funnits mallar i begränsad skala, till exempel har det inte
funnits särskilt mycket till enkla och vanEn grafisk profil
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Projektledare Maria Wendel från
kommunikationsavdelningen och
rektor Per Eriksson
vid lanseringen av
universitetets grafiska profil. foto:
jonas andersson

liga program som Word och Powerpoint,
säger Maria Wendel, som nu vill se bättre mallar för en bredare användarskara.
Än är inte allt klart, men under våren
kommer man successivt att lägga till fler
mallar på www.lu.se/bildbank. Det ska
dock noteras att wordmallarna för brev
och dokument inte har förändrats. Där
emot finns det inom kort nya mallar för
powerpointpresentationer att ladda ner.
har fått sig en översyn. De tidigare färgerna blått och brons
finns kvar, men blått kommer att få en
mer tillbakadragen roll än tidigare, eftersom det redan finns en rad svenska universitet som har blått som profilfärg. Det
har också kommit nya kompletterande
färger som harmonierar med grundfärgerna.
Den 29 mars beslutades den nya grafiska profilen av rektor och nu börjar
det omfattande implementeringsarbetet
Även färgskalan

med möten, workshops, frukostmöten,
utbildningar och mallar med instruktioner.
och mer enhetlig
profil hoppas universitetet också kunna effektivisera arbetet, särskilt eftersom
stort fokus lagts på användarvänlighet.
På så sätt hoppas man också kunna sänka
kostnaderna och samtidigt spara arbetstid. I stället för att varje gång uppfinna
hjulet på nytt finns mallar att utgå ifrån.
Även LUM kommer från och med
nästa nummer att anpassas till den nya
profilen. Universitetets nya webb som
lanseras i höst ska också anknyta till profilen, dock kommer det att finnas speciella regler för den.
Läs mer om universitetets grafiska
profil på www.lu.se/grafiskprofil
Genom en tydligare

Jonas Andersson
Helena Walthersson
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Startskott för
byggbranschens
forskningspark

Lorem ipsum dolorescimet res
quisquam recum repudae ese necupta spiderum

Lorem ipsum dolores
quisquam recum repudae ese necupta spiderum

Alla omslag för informationsmaterial bygger på samma princip med en
fem m.m. vit kant,
ett utfallande, beskuret sigill i nedre högra hörnet,
samt rubrik i brons
och med fastställda typsnitt i en vit
ruta som sticker in
från höger.

De nya kompletterande pastellfärgerna har tagits fram för att harmoniera med främst bronsfärgen. Dessutom är det färger som återfinns i universitetets närmiljö – himmelsblått, magnolierosa, ärggrönt, universitetshuscreme och gatstensgrått.

t

Harlekinmönstret finns i flera färgställningar och
ska användas sparsamt och får inte förekomma på
fram- och baksidor. Exempel på ställen där mönstret kan användas är inbjudningar, broschyrinlagor
och rollups.

Nyheter i den reviderade grafiska profilen

Typsnitten är de samma som tidigare, dvs. Adobe Garamond Pro och Frutiger LT
Std, men antalet skärningar har begränsats. Det är också mer reglerat när man ska använda vilka typsnitt och vilka färger text får ligga i. Liksom tidigare finns det alternativtypsnitt att använda i de fall tekniken sätter käppar i hjulet.
Färgerna. Logotypfärgerna brons och mörkblått finns kvar sedan tidigare, men

mörkblått ska nu användas sparsamt. De gamla kompletterande färgerna har ersatts av
nya i en pastellskala.
Grafiska element. De tidigare grafiska elementen har ersatts av ett beskuret sigill,
grafiska bilder av byggnader och ett harlekinmönster.
Striktare mallning. Det blir mer reglerat hur informationsmaterial ska se ut, i

synnerhet omslagen.
fotomanér. Helt nytt är att det nu finns rekommendationer för hur foton ska tas.

Bland annat bör man sträva efter en varm ton i bilderna och undvika alltför många detaljer.

Oförändrat
Universitetets logotyp är oförändrad, liksom visitkort, brevpapper, wordmallar för brev
och dokument, samt skyltar.
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samverkan. Nu har startskottet
gått för planeringen av Valhall
Science Village i Ängelholm – en
nationell och internationell fors
karpark inriktad mot infrastruktur,
boende och byggande. Företrä
dare från näringsliv, myndigheter
och LU har gjort gemensam sak
för att skapa ett centrum som de
hoppas ska hålla toppklass.

Valhall Science Village ska uppföras på
det gamla F10-området – Valhall Park –
utanför Ängelholm. Det ska bli en mötesplats mellan akademi, samhälle och
näringsliv och ska utvecklas till ett såväl
nationellt som internationellt centrum.
Förberedelsearbetet med att utveckla och konkretisera satsningen på Valhall Science Village har pågått i ett år
och planen är att kommer igång direkt
efter sommaren. Den initiala finansieringen är i stort sett på plats.
– Genom detta avstamp tar Lunds
universitet och näringslivet ett första
gemensamt steg för att bilda en forskningspark där behoven drivs av näringslivet och där verksamheten har nära till
marknaden, säger rektor Per Eriksson.
Bakom initiativet står LU, PEAB, Region Skåne, Helsingborg Business Region
och Sparbanken Öresund.
Anders Frick

LTH bäst när
studenter får välja
Ranking. När studenterna får välja rankas LTH som bäst I Sverige. Det är
tidningen Fokus som ligger bakom rankingen av Sveriges bästa högskolor utifrån studenternas egna preferenser.
Inom ämnesområdet teknik rankas LTH
högst följt av Chalmers, Uppsala, SLU,
Umeå och på sjätte plats KTH. Sammantaget är det Handelshögskolan i Stockholms som rankas som främst i riket
med Lunds universitet på andra plats
och Chalmers på tredje plats.
11

arbets- och miljömedicin

Mögeldrabbade hus i Malmö, hälso
effekter av buller och luftföroreningar,
och hur folk i Skåne påverkas av att pend
la till jobbet. LUM har tittat närmare på
en del av forskningen vid Avdelningen
för arbets- och miljömedicin.

långt ifrån
ett hälsohem

12

Arbets- och miljömedicinaren Kristina
Jakobsson och projektsamordnaren Lina
Al-Nahar hälsar på hemma hos Maryam
Hashim i Rosengård.
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– När vi nu fått kök och badrum fria
från mögel och fukt mår barnen mycket
bättre. Och vi har sparat ihop pengar
för att göra en del andra förbättringar
själva, säger Maryam Hashim. Hon pekar
stolt på de nya garderoberna och de nya
tapeterna på flera väggar.

Maryam Khadeem och hennes familj bor i
Herrgården, en del av Rosengård som varit
grovt vanskött av sina privata husägare. Dess
lägenheter har lidit av både fuktskador, mögel
och flagnande tapeter, trasig ventilation och
problem med ohyra.
– Det var ett bostadselände som nästan förde tankarna till Lubbe Nordströms reportage
om Lort-Sverige på 30-talet. Man trodde inte
att en sådan misär kunde finnas kvar nu på
2000-talet, säger arbets- och miljömedicinaren Kristina Jakobsson.
orsakar ofta luftvägsbesvär, men sjukvården i Malmö verkade inte ha sett några särskilda problem bland
barnen från Herrgården. Undantagen var de
två lokala astmasköterskorna, som berättade
att de mött många Herrgårdsbarn med luftvägsbesvär.
– Därför började vi för tre år sedan en undersökning inom Arbets-och miljömedicins
kliniska verksamhet, med extra bidrag från
Region Skåne. Vi besökte 133 familjer både i
Herrgården och i ett kontrollområde, allergitestade omkring 400 barn och gjorde lungfunktionsprov. Syftet var att fånga upp alla
barn med astma och andra luftvägsproblem,
förklarar Kristina Jakobsson.
Att bo i fukt och mögel

externa medel för att
inom ramen för ett forskningsprojekt följa
upp den första undersökningen och se vad som
hänt barnen när de skadade lägenheterna nu
renoverats. Har renoveringen – som kritiserats
för att omfatta minsta möjliga åtgärder – varit
tillräcklig? Hur många hälsoproblem har försvunnit, och hur många finns kvar?
Uppföljningen börjar på allvar först senare i
vår. Forskarna har ändå passat på att göra hembesök i Herrgården när de haft tillfälle, som
ett sätt att markera sitt fortsatta intresse. LUM

Även om Maryam Hashim och hennes familj har fått en bättre boendemiljö sedan kök
och badrum mögelsanerats finns mycket övrigt att önska. Lägenheten är hårt sliten och
vägglössen plågar den nio personer stora familjen som trängs i trerummaren.

LUM nr 4 | 2012

t

Hon har också fått

13

fick följa med hem till Maryam Hashims
familj på Ramels väg.
När vi kliver in i lägenheten känns en
stark lukt av Klorin, ett klorbaserat medel som ofta används för att få riktigt rent.
Det nya hallgolvet är välstädat och extramadrasserna i sovrummen hopvikta och
undanlagda. Med nio personer i en trerummare måste mamma Maryam vara
noga med ordningen, så att inte allt blir
ett enda kaos.
– Det största problemet i Herrgården
har varit det otroligt eftersatta under-

t

t

Inspirerad av mögelsaneringen har Maryam Hashim tapetserat om flera väggar i lägenheten. Längst till höger: Projektsamordnaren Lina Al-Nahar.

hållet. Men trångboddheten är också ett
problem. I de mycket trångbodda familjerna är de vanliga allergiråden inte lätta
att följa, och inte heller alltid passande,
menar Kristina Jakobsson.
Hon tänker bland annat på de särskilda kvalsterlakan som astmasjuksköterskor brukar rekommendera. Även om
familjerna i Rosengård skulle haft råd
med ett sådant, så är det ingen mening
med särskilda skyddslakan till en madrass när alla madrasser sedan ändå staplas på varandra.
Projektsamordnaren Lina A
 l-Nahar

Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin i Lund består av en klinik som är en del av hälso- och sjukvården i Södra sjukvårdsregionen och en universitetsavdelning som är knuten till
Medicinska fakulteten. De båda delarna gagnar varandra genom att kliniska frågeställningar kan fördjupas i externfinansierade forskningsprojekt på universitetssidan.
Resultaten därifrån kan sedan i sin tur användas i klinikens förebyggande verksamhet.
Den arbetsmedicinska universitetsforskningen handlar bl.a. om varför gummiarbetare får luftvägsbesvär, hur många snabba handledsrörelser som man kan förväntas tåla utan att få besvär, och hur kemiska ämnen påverkar cellens innersta. På miljösidan finns forskning om miljögifter och om annat i miljön som kan vara skadligt
(buller och luftföroreningar från trafik t.ex.) eller gynnsamt (som att ha gröna utomhusmiljöer nära bostaden).
Mer info www.ammlund.se.
14

var med i den första studien och ansvarar
nu för dess uppföljning. Hon har snabbt
fått god kontakt med de boende, som
passat på att ta upp många frågor de gått
och burit på.
Den här gången handlar extrafrågorna mest om hudproblem. Maryam
Hashim visar märken efter vägglöss på
sin arm. Anticimex har redan varit i lägenheten och strött ut pulver, men vägglöss är en ohyra som man inte lätt blir
av med.
– Du får be någon om hjälp med att
ringa dem igen. Och använd inte klormedel så ofta, för de är också skadliga för
huden. Det går att få lika rent med mildare medel, råder Lina Al-Nahar.
arbets- och miljömedicinarna varit till nytta för familjerna i
Herrgården inte bara när det gällt barnens eventuella luftvägsbesvär.
– Våra samtal har handlat om mycket mer än så. Familjerna här talar ju ofta
dålig svenska och vet inte heller vart de
ska vända sig med olika frågor. Så därför har jag fått ge råd om allt från dålig
TV-mottagning till ärenden från försäkringskassan och hur man kontaktar Anticimex, säger hon.
Hon tror att

text: INGEL A BJÖRCk
foto: Charlotte carlberg bärg
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Dålig luft ökar
risken för stroke
Vägbuller ökar risken för högt
blodtryck. Dagar med dålig luft
är det fler som drabbas av stroke.
Pendlare är mer stressade och sover
sämre än de som kan gå eller cykla
till jobbet.

med en ny studie där
10.000 skåningar följs i en tioårsperiod.
Då kommer man att kunna se när problemet med högt blodtryck först visar sig,
och om det samspelar med hur mycket vägbuller personerna utsätts för i sina
bostäder.
Han arbetar nu
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Ett decemberdygn
2001 där de gulmarkerade fälten över
Malmö och Lund visar förhöjda halter
av kväveoxider, något som visat sig öka
antalet fall av insjuknande i stroke.

Forskarna på Arbets- och miljömedicin är experter på att kombinera uppgifter ur sjukvårdsregister och folkhälsoenkäter med data från GIS, geografiska
informationssystem. GIS-modellerna i
sin tur kombinerar vanliga kartor med
uppgifter om buller, luftföroreningar
och andra hälsorisker. På så sätt kan man
studera t.ex. hur buller påverkar människors psykiska hälsa, om kvinnor i luft
förorenade områden får barn med lägre
födelsevikt, om det finns något samband
mellan luftföroreningar och diabetes,
och om dålig luft ökar risken för stroke.
Forskaren Anna Oudin är den som stu-

derat stroke. Hon jämförde hur många
patienter som kommit till sjukhus med
stroke under dagar med ren luft respektive dagar då mycket smutsig luft blåst
in över Skåne. När halten av förorenade partiklar var störst visade sig risken
för stroke vara 13 procent högre än när
luften var som renast. Riskökningen var

ännu större för patienter som redan haft
en stroke.
– Det finns flera möjliga förklaringar till det här sambandet. En är att föro
reningarna förstärker en pågående inflammation i blodkärlen, en annan att
de minsta partiklarna vandrar över till
blodkärlen och orsakar blodpropp, säger
Anna Oudin.
Den uppmärksammade forskningen
om pendlares hälsa leds av Kristina Jakobsson. Utifrån enkätsvar från 21.000
skånska pendlare har hon visat att bil-,
tåg- och busspendlare mår sämre än de
som cyklar eller går till jobbet. De har
både mer stress, mer sömnsvårigheter
och mer sänkt vitalitet och välmående.
Att pendling kan vara stressande är
inte svårt att förstå. Andra fynd i studien
var däremot mer överraskande, som att
bilpendlare som körde mer än en timme
enkel resa mådde bättre än de som hade
kortare restider.

t

Det är några fynd från Avdelningen för
arbets- och miljömedicin som gett genklang i medierna både i Sverige och utomlands. Nyheten om sambandet mellan vägbuller och högt blodtryck ledde
t.ex. till ett inslag i BBC, som sedan
plockades upp av tidningar, nyhetsbyråer och webbplatser i hela världen.
– När bilismen ökar är det ju allt fler
som blir störda. Det är många miljoner
människor världen över som plågas av trafikbuller, säger Theo Bodin som en förklaring. Han är doktorand i arbets- och miljömedicin och studiens huvudförfattare.
Studien visade inga stora skillnader
mellan män och kvinnor, invandrare och
svenskfödda eller personer i olika socialgrupper. Åldern däremot gav utslag: det
var framför allt för människor på 30–50
år som bullerstörningar hängde samman
med högt blodtryck.
– I den åldern har man fullt upp med
att få ihop karriär, familj och boende, vilket kan ge en ökad känslighet. Det är
också i medelåldern som högt blodtryck
börjar dyka upp, och de som är bullerstörda kanske får det extra tidigt, funderar Theo Bodin.

15

Buller i Burlöv

En stor del av invånarna i Burlövs kommun utsätts för väg- eller järnvägsbuller som ligger över gällande riktvärden. På natten är det bara sju procent
av Burlövs invånare som har acceptabla bullernivåer. Det visar en studie
gjord av miljömedicinaren Kristoffer
Mattisson.
För nästan en fjärdedel av burlövsborna låg medelvärdet för ett helt
dygn över gällande riktvärden. Ännu
fler – sex av tio – upplevde någon
gång under dygnet bullernivåer som
låg över riktvärdena.
Burlövs kommun genomkorsas av
två motorvägar och en tätt trafikerad
järnväg, och dess invånare har länge
klagat över bullerstörningar. Den miljömedicinska studien stämmer bra
överens med burlövsbornas egen bild
av problemet.

En förklaring kan vara att så lång bilpendling i Skåne antagligen inte bara
innebär trängsel i stadstrafiken, utan
också lugn landsvägskörning med en talbok, ett radioprogram och en möjlighet
att varva ner.
– De som pendlar långt med bil är
dessutom ofta män med hög inkomst.
Det är en grupp som allmänt sett är vid
god hälsa, säger läkarstuderande Erik
Hansson, som gjorde analyserna i studien.

t

t

arbets- och miljömedicin

Kristina Jakobsson tycker

att det borde talas mer om kön och klass i samband
med pendling.
– Bilpendlarna är oftast män med
högre inkomst, medan kollektivtrafikpendlarna oftast är kvinnor med lägre
inkomst. Och det är skillnad mellan att
pendla i en bekväm bil och att behöva
passa bussar och tåg, kanske med flera
byten, påpekar hon.

Somliga pendlare – oftast de som är
välutbildade – har också friheten att arbeta hemifrån någon dag i veckan. Den
friheten finns inte för de kvinnodominerade yrkena i skola, barnomsorg, sjukvård, handel och service.
– Visst är det bra för hälsan att ha jobb.
Men när pendlingen gör den totala arbetsdagen mycket lång finns det också klara nackdelar. Om väldigt många
pendlar är det kanske inte heller bra för
samhällslivet, för vem orkar engagera sig
i hemortens aktiviteter efter en lång reseoch arbetsdag? undrar Kristina Jakobsson.
Både av miljöskäl och hälsoskäl tycker
hon att man måste ifrågasätta en ohejdad
regional expansion. Lagen om åtta timmars arbetsdag kom för snart hundra år
sedan och hälsades då med glädje – men
nu förlängs arbetsdagarna i stället med
långa restider.
INGEL A BJÖRCK

Vi inreder alla rum!
Vi är glada att meddela att Kinnarps
har fått förnyat förtroende som Er
avtalsleverantör.
Detta innebär att vi kan hjälpa dig
med allt från enstaka möbler till
helhetslösningar för hela kontoret.
När du köper din inredning av oss
ingår det även att vi hjälper dig med
förslag på olika lösningar.
Välkommen!

Kinnarps Interior Malmö
Ö. Hindbyvägen 63, 213 74 Malmö. Tel: 040- 14 34 20
info@malmo.kinnarps.se, www.kinnarpsinterior.se/malmo
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All inclusive-resorna är en god affär för researrangörerna. Allt som turisterna behöver finns på hotellkomplexet, varför de knappast
spenderar något utanför området. foto: shutterstock

bekväm turist
struntar i
värdlandet
t

All inclusive-turism och kryssningar är en växande trend inom turist
branschen. Deras gemensamma nämnare är turistens brist på intresse
för värdlandet och researrangörens kontroll över turistens reskassa.
Det menar Richard Ek från Institutionen för service management som
har forskat om reseformerna.
LUM nr 4 | 2012
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Har du en idé?
Vi Hjälper dig att
förVerkliga den.
LUIS hjälper forskare vid Lunds universitet
att utveckla affärsidéer baserade
på forskningsresultat.
Vårt uppdrag är att öka tillväxten och
göra forskningen tillgänglig i samhället.
Nyfiken? Läs mer på:
www.luis.lu.se

LUIS – LUnd UnIverSIty InnovatIon SyStem
THE LINK BETWEEN ACADEMIA AND BUSINESS
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Tidigare var all inclusive och kryssningar
en exklusiv semesterform endast förunnad de mest välbärgade. Under 2000-talet har resorna marknadsförts hårt och
antalet svenskar som väljer denna semesterform har ökat explosionsartat.
– Resorna är en väldigt god affär för
researrangörerna, säger Richard Ek. Genom att turisten stannar antingen på sin
anläggning eller på en båt är de garanterade att en stor del reskassan går rakt ner
i deras fickor.
Baksidan är förstås att lokalsamhället
utanför hotellkomplexet inte får någon
del av vinsten eftersom turisten knappt
går utanför murarna. Dessutom importeras mycket av det som konsumeras på
anläggningen. Till och med arbetskraften tas ibland från andra låglöneländer
för att få ner lönekostnaderna.
är givetvis att kulturmöten uteblir och att turisten inte lär
känna landet som han eller hon befinner sig i. Det finns helt enkelt inga incitament för att turisten ska intressera sig
för värdlandet, menar Richard Ek. Han
säger att turisttrenden är ett uttryck för
”passiv nihilism”. Med det menar han att
turisten reser utan att intressera sig för
omvärlden.
– På de stora lyxkryssarna är till och
med solstolarna vända inåt båtens mitt.
Och om det arrangeras någon utflykt utanför lyxkryssaren eller all inclusive-anläggningen så handlar det om väldigt tillrättalagda besök.
Men vad är det som gör att man väljer
att turista på det här sättet? Har den moderna människan slutat vara nyfiken på
sin omvärld? Eller är det den tilltagande
stressen i våra liv som ökar vårt behov av
att avskärma oss under semestern?
– Frågan är vad som är hönan och vad
som är ägget, säger Richard Ek. Säkert
beror en del av det ökade intresset på hård
marknadsföring.
Men han menar också att den världsfrånvända turismen är en del av en större samhällstrend som innebär att vi engagerar oss allt mindre i det samhälle vi
lever i.
En annan baksida
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All inclusive-turisten reser utan att intressera sig för omvärlden. På de stora lyxkryssarna är till
och med solstolarna vända inåt båtens mitt. foto: creative jen designs / shutterstock

”Resorna är en väldigt god affär för researrangörerna.
Genom att turisten stannar antingen på sin anläggning
eller på en båt är de garanterade att en stor del
reskassan går rakt ner i deras fickor.”
– Om man ser det i ett större perspektiv så går vi från att vara politiska varelser
till att bli ekonomiska varelser, säger Richard Ek. Han tror att samhällets fokusering på ekonomisk aktivitet är en stor
bov i dramat.
– Vi blir konsumenter, kunder och turister snarare än politiskt och ideologiskt
engagerade medborgare.
Häromåret tog Richard Ek själv med sig

familjen på en all inclusive-resa. Som var
en mycket otrevlig upplevelse, sammanfattar han resan.
– Jag var nyfiken på att uppleva fenomenet som jag skrivit om, säger han.
Det som förvånade honom mest var
två saker som inte alls syns i marknadsföringen: stressen och kommersen inne på
anläggningen. Hela tiden kom det försäljare, och vid måltiderna blev det hektiskt.
– Tänk själv att mellan tusen och
femtonhundra personer ska inta middag
samtidigt. Det blir bullrigt, trångt och
stressigt, säger han.
Fast det han mest vände sig emot var

Richard Ek från Institutionen för service management har forskat om all inclusive-turismen. foto: ulrika oredsson

den konstlade världen inne på anläggningen. Även om hans barn tyckte att
det var toppen med vattenrutschkanor
och fri tillgång till mat och dryck så reagerade även de på miljön.
– Min dotter liknade turisterna vid
karaktärerna i dataspelet Sim, berättar
Richard Ek. En målande beskrivning för
den som sett hur ”Simmarna” planlöst irrar runt i den virtuella världen.
Ulrik a Oredsson
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Universitet och högskolor har aldrig haft så mycket pengar som nu. Men kanske
heller aldrig varit så piskade att leva upp till rollen som ”tillväxtmotor i kunskaps
samhället”.
Staten vill ha fler anställningsbara studenter, mer forskning i världsklass och
mer samhällsnyttiga innovationer.
Men hur mycket kan universiteten förändras och styras utan att fri kunskapsut
veckling går förlorad och satsningarna blir kontraproduktiva?
LUM ska i detta och kommande nummer lyfta fram några röster i debatten in
för höstens forsknings- och innovationsproposition. Vi börjar med den förnyelse
som de unga forskarna står för och som vissa menar är hotad.

foto: csaba peterdi/shutterstock

hur ska
forskningen
styras?
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hur ska forskningen styras?

Ska pengarna satsas på starka individer eller miljöer
– eller både och?
Ska forskningsanslagen riktas till
individer eller miljöer? Ska vi satsa
på etablerade forskare eller på för
nyelse genom mer anslag till unga?

Inför höstens forsknings- och innovationsproposition har temperaturen stigit på debattsidorna och det har också
skett en polarisering. Utbildningsministern vill satsa mer på ”excellenta individer” medan Lunds universitets rektor Per
Eriksson och vicerektor Sven Strömqvist
menar att man ska skynda långsamt och
att framgångsrik forskning i hög grad
handlar både om individer och miljöer.
Satsningen på strategiska forskningsmiljöer under 2000-talet har gynnat stora kompletta universitet som Lunds där
förutsättningarna varit goda att sätta
ihop nätverk och samarbeten över ämnes- och fakultetsgränser. Men frågan
är om det gett resultat i form av internationellt genomslag och innovationer
som kommit samhället till del. Mycket
av debatten inför forsknings- och innovationspropositionen handlar om detta.
Flera stora forskningsmiljöer har
nyligen utvärderats men resultaten är
inte klara och därför finns ännu inga svar
på exakt den frågan. Men oavsett utfallet
verkar den generella trenden fortfarande
vara att svensk forskning tappar mark internationellt om man ser till citeringar.
Något måste göras för att bryta trenden, har vissa röster hävdat i debatten,
och ett sätt är att ändra i anslagssystemet. Utbildningsminister Jan Björklund
antydde på DN Debatt tidigare i vår en
förändring när det gäller fördelningen
av forskningsanslag – med mer fokus
på individer än miljöer. ”Vi bör i störLUM nr 4 | 2012

Utbildningsminister Jan Björklund vill satsa mer på ”excellenta individer” medan Lunds universitets rektor Per Eriksson och vicerektor Sven Strömqvist menar att framgångsrik forskning
i hög grad handlar både om individer och miljöer.

”Doktorander ges förutsättningar att utvecklas
och miljöerna som helhet är starka plantskolor
för framtidens forskare.”
re utsträckning identifiera de mest framgångsrika forskarna och ge stort stöd till
just deras forskning. Särskilda elitprogram bör inrättas” skrev Björklund. Han
förklarade också att man ville satsa även
på talangfulla yngre forskare och ge universiteten möjlighet att handplocka forskarstjärnor från utländska lärosäten genom att erbjuda lockande villkor.
Per Eriksson och vicerektor Sven Strömqvist menar att detta att planera för forskning
och utveckling kräver ett långsiktigt perspektiv och en förmåga att se stora sammanhang.
Det har bara gått fem år sedan den
första satsningen på Linnémiljöer kom
igång. Miljöerna har just utvärderats av
Lunds universitets rektor

internationella expertpaneler. Resultaten
har vi inte fått ännu, men de paneler som
gjorde åtta platsbesök vid Lunds universitet var mycket positiva till Linnésatsningarna. Deras spontana reaktion var att flera
Lundamiljöer befinner sig i världsklass.
– Några står inför vetenskapliga genombrott. Doktorander ges förutsättningar att utvecklas och miljöerna som
helhet är starka plantskolor för framtidens forskare, menar Per Eriksson och
Sven Strömqvist.
Nya satsningar är viktiga och briljanta individer är en förutsättning för toppforskning – i detta håller Per Eriksson
och Sven Strömqvist med Jan Björklund:
– Men det räcker inte. Individerna behöver starka miljöer att verka i.
BRIT TA COLLBERG
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Nanoforskningen vid Lunds universitet är världsledande och får
mycket anslag. Sådan framstående
forskning och universitetets forskningsvolym i sig
verkar ekonomiskt gynnsamt
även för mindre
framgångsrika
områden i Lund,
jämfört med om
de hade tillhört
en mindre högskola, menar Olof
Hallonsten. foto:
mikael risedal

Volym har blivit
måttet på kvalitet
Olof Hallonsten, vetenskapssocio
log och doktor i forskningspolitik,
har inget emot excellenssatsningar
på vare sig individer eller miljöer.
Problemet är att dessa sker på
bekostnad av oprövade forsknings
ämnen, små högskolor och unga
forskare.

Dagens forskningspolitik följer principen att de som har ska få mer, säger
Olof Hallonsten. Stora lärosäten får mer
anslag på bekostnad av mindre. Forskningsområden som bedöms som strategiskt viktiga – teknik, medicin och viss
naturvetenskap – får mer än exempelvis
humaniora och samhällsvetenskap. Seniora forskare, oftast män, får mer än yngre, och mest missgynnas kvinnor – detta
enligt en rapport från 2010*. Och har en
forskare eller miljö en gång börjat kamma hem anslag, så blir det ännu lättare
att få ytterligare pengar – till den grad att
vissa har problem med att spendera dem.
Volym har alltså blivit

måttet på kvalitet i den ranking som delvis styr för22

Olof Hallonsten,
vetenskapssociolog
och doktor i forskningspolitik.

delningen av anslag. Men det är förstås
inte alltid de som är störst och som gör
mest, som också är bäst, menar Olof Hallonsten.
– Lund har några miljöer som kan
mäta sig med motsvarande vid exempelvis Harvard, men alla forskningsmiljöer
i Lund är givetvis inte bra, fortsätter han.
Ändå gynnas forskning i Lund, jämfört
med mindre högskolors.
Det finns till exempel lovande forskning i robotteknik i Trollhättan, som
skulle kunna bli ledande i Sverige om den
gavs en chans, och i Halmstad är man bra
på integrerade system i IT-teknik. Men
det är lätt att se ner på ”kusinen från landet” och de stora universiteten har slent-

rianmässigt fått mer pengar genom Linnéstöd och strategiska satsningar.
På samma sätt gynnas seniora forskare framför yngre. De storskaliga excellenssatsningarna gröper kontinuerligt ur
resurser till unga forskare, doktorander
och postdokar, hävdar Olof Hallonsten.
– Forskningsfinansiering är tyvärr ett
nollsummespel. Och även om regeringen i förra proppen sa att man tillförde
fem miljarder, så vet vi att pengar försvinner från andra delar av forskarsamhället. Medfinansiering till de stora miljöerna, ger mindre utrymme att satsa på
de oprövade, unga forskarna, som inte
hunnit visa sin briljans. Om Jan Björklund sagt att han vill satsa inte på de briljanta utan på fler forskare, då hade han
börjat närmat sig ett nytänkande, något
som kunde göra en skillnad, säger Olof
Hallonsten.
BRIT TA COLLBERG

* Sandström, Wold, Jordansson, Ohlsson,
Smedberg: ”Hans Excellens: om miljardsatsningarna på starka forskningsmiljöer”.
Rapporten kan hämtas på: www.hsv.se
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Marknadstänk
slår hårt
mot humaniora och samhällsvetenskap
Johan Östling, 34 år, är forskarassis
tent i historia, och skriver just nu på
en bok om Humboldt-traditionens
förvandling och universitetets idé i
den moderna världen. I den nya tid
ningen Respons intervjuar han den
tyske sociologen Richard Münch un
der rubriken ”Marknadsekonomin
har koloniserat universiteten”.

Münch menar att universiteten blivit
företag som konkurrerar om resurser,
forskare och studenter. ”Marknadifieringen” av universiteten slår också mot
vissa ämnesområden, som humaniora
och samhällsvetenskap. Det kan visa sig
ödesdigert och om den ”akademiska kapitalismen” får breda ut sig riskerar samhället att förlora mycket av sin kompetens – Münch kallar det ”ett samhälles
minnes- och framtidsberedskap”. En sådan brist drabbar också ekonomin.
att utbildning och
forskning allt mer ställs i ekonomins
tjänst – anslagen både i Sverige och från
EU är anpassade till ett tillväxtparadigm,
anser också Johan Östling. Detta är ett
för snävt sätt att förhålla sig till högre utbildning som har en mycket bredare repertoar.
– Marknadsekonomin bör inte tillåtas kolonisera alla sfärer. Om man för in
marknadsekonomiska principer kan vi
i slutändan få ett slags ”kvartalsvetenskap” med allt vad det innebär av kortsiktig nytta, publiceringshets och trivialisering. Alla samhällssfärer bör styras av
Det är oroande
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Johan Östling är
forskarassistent
i historia.
foto: britta
collberg

sin egen logik.
Som en kontrast till den övergripande trenden har Johan Östling ändå blivit
väldigt väl behandlad som ung forskare,
som han själv säger. Och detta i historia,
ett forskningsämne som inte betraktas
som strategiskt. Han har just nu en forskarassistenttjänst och får från årsskiftet
en så kallad Pro Futura-tjänst, som om
fem år ska övergå i en tillsvidareanställning.
Vad tycker han då om Jan

Björklunds
vilja att satsa mer på excellenta individer?
– Historiskt kan man se att forskningssatsningar går i konjunkturer. När
det gäller de svenska strategiska satsningarna har ju inte humaniora och samhällsvetenskap kunnat hävda sig så väl. I de
här ämnena görs de stora framstegen av
små grupper och av individer. Jag tycker det är viktigt att inte bara sy ett slags
forskarkostym – utan att satsa både på
miljöer och individer och en diversifierad anslagsflora som ger fler unga forskare chanser. Sverige går ju bra ekonomiskt,
enligt regeringen. Då borde väl pengarna
räcka till både och.
BRIT TA COLLBERG

”Marknadifieringen” av universiteten
slår mot vissa ämnesområden, som
humaniora och samhällsvetenskap,
menar Johan Östling. Här SOL-centrum.
foto: kennet ruona
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– Skapa fler individuella
anslag riktade till unga
Emma Sparr och Jonas Larsson är
unga forskningsledare som inte
längre känner sig så unga – båda
har fyllt 40. De har gjort en spik
rak forskarkarriär och har ledande
roller i två starka forskningsmiljöer
inom kemi respektive medicin.
– Vi har haft det bra. Men det be
tyder inte att vi inte ser problemen
för unga forskare, säger de.

Emma Sparr är nybliven professor i fysikalisk kemi, inom Linnémiljön Organizing
Molecular Matter, OMM (se faktaruta).
Jonas Larsson är docent i molekylärmedicin och vice koordinator i den strategiska
forskningsmiljön StemTherapy.
De ”växte upp” i sina respektive forskningsmiljöer innan dessa blev ”strategiska” och välsignades med långsiktiga och
rikliga forskningsanslag. Den intellektuella stimulansen och uppriktigheten
de mött från början, har varit avgörande, liksom det sociala stödet, t.ex. goda
mentorer som puffat på i rätt riktning.
– Det handlar mycket om att surfa på
en våg i den här branschen – hålla sig
uppe och få hjälp att veta när det är dags
att ta ett nytt steg, säger Jonas Larsson.
Det har också varit utvecklande att
befinna sig i själva kärnan av de här strategiska miljöerna.
– Inte bara för finansieringen, än viktigare var att jag blev del av en miljö där
jag kände att de ville ha mig och trodde
att jag skulle kunna åstadkomma något
eget, säger Emma Sparr, som inbjöds att
bli medsökande till OMM, vilket var en
betydelsefull bekräftelse för en nybliven
forskarassistent.
– Lika viktigt som miljöerna är nog att
både Jonas och jag också fått stora individuella anslag och kunnat känna oss lite
fria att pröva våra egna idéer, tillägger hon.
24

Emma Sparr och Jonas Larsson menar att man kan kräva att de stora forskningsmiljöerna har
en uttalad ambition att satsa på och stötta unga forskare.

De har alltså själva haft det bra, men
alla strategiska forskningsmiljöer är inte
optimala platser för unga forskare, menar de.
– Nya idéer gynnas inte av att de mesta forskningspengarna koncentreras till
miljöer som drivs av redan etablereade
forskare. Om alla muskler och all styrka
finns i ett fåtal miljöer blir det dessutom
lätt en strukturell konsekvens att många
unga forskare fållas in där, eller själva söker sig dit för att ha större chanser att
överleva i systemet, säger Emma Sparr.
där hon
möter unga forskare från andra håll som
ingår i stora strategiska miljöer.
– Merparten är ganska negativa till
strategiska centra och dylikt. Det säger
något. Detta är ju ändå unga forskare
som lyckats i karriären.
Många unga forskare arbetar mycket
hårt, under extremt osäkra villkor, fortsätter de. Och det finns forskningsledare
Hon ingår i olika nätverk

som drar fördel av det. Både Emma och
Jonas har sett duktiga unga forskare som
påverkats negativt av systemet, som inte
är särskilt öppet och transparent.
– Det är viktigt att inte befinna sig
i vetenskaplig beroendeställning, viktigt
att ge unga forskare chans att pröva sina
vingar. Det är inte bra att långsamt växa
in under någon annan, säger Jonas.
Hur ställer de sig då i valet mellan att

satsa på miljöer eller excellenta individer?
Det kan inte handla om antingen eller,
menar de. Men man kan kräva att miljöerna har en uttalad ambition att satsa
på och stötta unga forskare samt verka
för en jämn könsfördelning – som man
gjort inom OMM. Det skulle ingå i villkoren för att få strategiska anslag och resultaten borde följas upp, menar Emma
Sparr och Jonas Larsson.
Ökade möjligheter för unga forskare
att få egna anslag är också viktigt liksom
tydligare tjänstestrukturer och karriär-
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vägar och ett mera ansvarsfullt ledarskap
från universitetets sida.
– Säg att du får en tjänst finansierad av
Vetenskapsrådet (VR) under fyra år. Ofta
är det oklart vem som har ansvar för dig.
Som ung forskare behöver man få veta när
ens arbete duger och när det inte duger!
Men universitetet tar inte på sig det ansvaret. Och inte finansiärerna heller – de drar
bara in anslagen om arbetet inte håller tillräcklig hög klass, säger Jonas Larsson.
Forskningen påverkas av strukturerna
eller bristen på dem.
– Har du fyra år på dig att bygga upp
något som ung forskare, men ingen aning
om du har en chans att få fortsätta och få
en tjänst efter det… Ja, då lägger du kanske all tid på att meritera dig på kort sikt
istället för att bygga upp något långsiktigt hållbart. Det är slöseri både med personen och pengarna, säger Emma Sparr.
på strategiska miljöer
som arbetsplatser för unga forskare, och
fler chanser och individuella anslag riktade till unga – det är alltså Emma Sparrs
och Jonas Larssons förslag till utbildningsminister Jan Björklund. Och hellre
än att ”handplocka internationella stjärnor” vill de smörja systemet generellt och
göra svenska universitet till attraktiva internationella arbetsplatser genom att öka
mobiliteten både bland unga och redan
etablerade forskare.
Tydliga merit- och tjänstestrukturer
kommer också att frigöra nytänkande.
Något en satsning på ”excellenta individer” inte klarar lika bra, tror de.
– Jag undrar förresten hur Jan Björklund definierar dessa individer, säger
Emma. Det verkar lätt att säga att man
ska satsa på det som är strategiskt och excellent. Samtidigt känns det nästintill
omöjligt att bland alla vetenskaper avgöra
vilka forskningsfält som är viktigast och
vilken forskning/forskare som är bäst.
Om man gör stora riktade satsningar
är det viktigt att hantera dessa svårigheter och vara medveten om att de val man
gör kan få långsiktiga strukturella konsekvenser för hela vetenskapssamhället,
sammanfattar Emma och Jonas

Unga omeriterade forskare måste också kunna få anslag, menar Torbjörn Åkesson.
– Vi vet inte vilka som blir duktiga. Vi måste våga chansa! foto: gunnar menander

Skärpta krav
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– Det är inte alltid man blir dub
belt så bra av dubbelt så mycket
pengar. Systemet gynnar de
etablerade. Det är kanske på
tiden att ge de många, oprövade
korten en chans, menar Torbjörn
Åkesson, avdelningsföreståndare
vid teoretisk kemi och ledamot i
styrgruppen för en Linnémiljö.

Trots att forskarna vid teoretisk kemi
är vinnare i konkurrensen om strategiska forskningsmedel har han blandade känslor när det gäller dessa storsatsningar.
– Jag är glad för att vi kunnat planera långsiktigt, pröva nya tankar och
anställa många unga forskare. Sam
tidigt verkar vissa strategiska miljö-

Linnémiljön Organizing
Molecular Matter (OMM)

OMM får totalt 85 miljoner kronor under tio år, inklusive 10 miljoner från LU.
Grovt räknat går en tredjedel till att finansiera nya doktorander, en tredjedel till
att stötta yngre forskare och resten till gästforskare, andra projekt, rekryteringar mm.
Blev nyligen utvärderad av en internationell bedömarpanel, men har ännu
inte fått besked om utfallet.
Engagerar forskare från tre avdelningar på Kemiska institutionen inom Naturvetenskapliga fakulteten: bland de äldre är majoriteten män, bland de yngre
finns fler kvinnor.
25
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– Ge de oprövade
korten en chans!

Vad väljer du
i första hand?

Per Eriksson

Olof Hallonsten

Sven Strömqvist

Excellenta individer eller miljöer?

Miljöer

Både och

Miljöer

Fri eller styrd forskning?

Vägrar svara*

Fri

Fri

Forskningsinstitut eller universitet?

Både och

Både och

Universitet

Stora universitet eller småhögskolor?

Stora universitet

Både och

Stora universitet

Större fakultetsanslag
eller ökad konkurrens?

Större fakultetsanslag

Både och

Större fakultetsanslag

Fakulteter eller centrumbildningar?

Både och

Fakulteter

Både och

Myndighet eller stiftelse?

Både och **

Stiftelse.

Myndighet.

Många oklarheter
i stiftelsefrågan
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Frågan om universitetet vill övergå till att i framtiden drivas i stiftelseform eller inte är långt ifrån klar.
Planerna på att ändra universitetet
från att som i dag ha staten som huvudman till den nya organisationsformen ”högskolestiftelse” finns i
årets budgetproposition.
Enligt propositionen kan ett sådant byte ske den 1 januari 2014.
Regeringens syfte är att skapa större mångfald i högskolesektorn.
Frågan har gått till Lund, men
också flera andra lärosäten runt om
i landet. En övergång ska ske på frivillig väg. Men eftersom man inte
känner till förutsättningarna så går
det i nuläget vare sig att säga ja eller nej.
Regeringen har haft som mål att
presentera de universitet som är intresserade av en övergång redan i
juni. Men det anses vara alldeles för
kort tid för att bereda ett sådant
komplicerat ärende, så ett svar från
universitet lär inte komma förrän tidigast framåt slutet av året.

”Man bör hålla isär grundforskning och tillämpad
forskning. Den tillämpade bedrivs många gånger
mycket bra vid mindre högskolor.”
er vara överfinansierade, säger Torbjörn
Åkesson, som ägnar sig åt grundforskning inom teoretisk kemi – till 80–85
procent finansierad av staten.
Linnéstödet har gjort mycket för att stär-

ka de tre avdelningarna som ingår i OMM
– Organizing Molecular Matter (se faktaruta på förra sidan), fortsätter han.
– Rätt hanterade kan de här satsningarna ge mycket bra utdelning i miljöer som
annars riskerar att bli forskarhotell där var
och en jagar egen finansiering.
Men hyfsad basfinansiering till bra
miljöer behöver alltså kombineras med
individuella anslag, inte minst till yngre
forskare. De behöver inte alltid vara så
stora. Det är bättre med lite fler och mindre anslag, menar han, om det ska finnas
en chans för en ung omeriterad forskare
att konkurrera med erfarna seniorer.
– Vi vet inte vilka som blir duktiga. Vi
måste våga chansa!
För mycket medel bundna till de strategiska excellenta miljöerna kan leda till
att dessa själva agerar forskningsfinansi-

ärer och anslår pengar till nya projekt.
– Jag är rädd att det blir mer forskning inom samma tankebanor på det sättet. Chansen att nyskapande idéer kommer fram kan vara större om ett råd av
forskare som i Vetenskapsrådet får välja.
är också kritisk till
att de mindre högskolorna förlorar gentemot de större i forskningsanslag. Han
kommer själv från Blekinge och har
sett det goda arbete inom den tillämpade forskningen som åstadkommits vid
BTH. Samarbetet med näringslivet har
satt tydliga spår i regionens utveckling.
– Man bör hålla isär grundforskning
och tillämpad forskning. Den tillämpade bedrivs många gånger mycket bra vid
mindre högskolor. De kan samarbeta
med näringslivet och driva på teknikutvecklingen vilket stärker regionens konkurrenskraft. Men den grundläggande
forskningen bör nog även fortsättningsvis ske vid de större universiteten.
Torbjörn Åkesson
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Johan Östling

Torbjörn Åkesson

Emma Sparr

Jonas Larsson

Individer

Både och

Miljöer

Både och

Fri

Fri

Fri

Fri

Universitet

Universitet

Både och

Universitet

Stora universitet

Både och

Stora universitet

Stora universitet

Både och

Större fakultetsanslag*

Både och

Både och

Fakulteter

Fakulteter

Både och

Både och

Myndighet

Vet ej**.

Inget svar

Både och

Per Eriksson: * Fri – styrd forskning är ett språkbruk som indirekt ifrågasätter behovsmotiverad forskning –
exempelvis teknisk och klinisk medicinsk forskning – och de stora samhällsutmaningarna. Fri, forskarinitierad forskning och behovsmotiverad forskning, utifrån behov i samhälle och näringsliv, är komplementära
och båda behövs självklart.
** Myndighetsformen för utbildning och forskning, stiftelseformen för fastigheter och balansräkning.
Torbjörn Åkesson: *Jag tycker att som anställd vid universitetet borde en stor del av lönen vara garanterad.
**Jag vet alldeles för lite om vad de olika alternativen innebär och vilka konsekvenser en stiftelse skulle få.

VÄLKOMMEN TILL

Crafoord Days 2012
Crafoordpriset i
matematik 2012

Crafoordpriset i
astronomi 2012
Måndag 14 maj
09.15–17.00 Prissymposier i matematik
och astronomi, Lunds universitet
Tisdag 15 maj
09.00–12.30 Öppna prisföreläsningar
av pristagarna, Palestras hörsal,
Lunds universitet

Jean Bourgain

Terence Tao

MER INFORMATION OCH REGISTRERING:
WWW.CRAFOORDPRIZE.SE OCH HTTP://KVA.SE
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Reinhard Genzel

Andrea Ghez

CRAFOORDPRISET UTDELAS AV KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN
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Hellmuth Hertz

ultraljudspionjären
provades på hjärtan från döda kalvar.
De utvecklade tekniken i flera steg
och satte in metoden vid undersökningar
inför hjärtklaffsoperationer. Ultraljudet
provades i allt fler tillämpningar: foster
diagnostik, tarmundersökningar, krossande av njursten etc, etc.
Med tillägg av dopplermätning kan
man se och mäta flödet hos blod och
andra kroppsvätskor. Allt bättre – även
tredimensionella – bilder kan idag avbilda foster och organ. Idag anses ultraljud
vara en minst lika viktig teknik som röntgen. En av ultraljudets fördelar är att det
inte alls skadar patienten eller organen.

Hellmuth Hertz la grunden till den
medicinska ultraljudstekniken. Un
der utvecklingen av den tekniken
skapade han också en metod att
göra bilder av bläckstrålar.
Trots dessa enorma framsteg
från en lundafysiker och senare
professor vid LTH lyckades svenskt
näringsliv inte i någotdera fallet slå
mynt av innovationerna.
Nu drygt tjugo år efter Helmuth
Hertz bortgång uppmärksammas
han på flera sätt.

Förre universitetsrektorn och medicinaren Håkan Westling har tillsammans med
Hellmuth Hertzs kollega från Institutionen för elektrisk mätteknik, professor
emeritus Lennart Grahm, skrivit boken
”Med fysiken i blodet”. Där skildrar de
Hertz händelserika liv och forskarinsats.
I februari hölls ett seminarium i lasarettsaulan i Lund där man presenterade en
annan bok: ”Ultrasound in Clinical Diagnosis”. Den beskriver med hjälp av en rad
experter ultraljudsteknikens allt mer dominerande betydelse för medicinen och
den roll Lund spelat i utvecklingen.
Också där berättas om

hur det började. Det var när hjärtläkaren Inge Edler
tidigt på 50-talet sökte nya metoder för
att undersöka hjärtan som han vände sig
till fysikerna i Lund.
– Kunde inte radar användas? Den
tekniken utvecklades ju under kriget
men tänk om den kunde användas för
att rädda liv!
Frågan nådde via ombud fysikern
Hellmuth Hertz som inte alls trodde på
idén. Men sedan slog det honom att ul28

Helmuth Hertz nominerades tillsammans
med Inge Edler upprepade gånger för Nobelpriset i medicin utan att få det.

traljud, som användes i jakten på ubåtar, kunde vara lämpligare. Han sökte
upp Inge Edler och de två började arbeta med en från Kockums inlånad ultraljudsapparat för materialprovning som

Även om Lundaläkare i flera fall var
pionjärer och såväl Edler som Hertz så
småningom hyllades med olika priser,
så fick de också veta när de sökte anslag
att ”metoden saknade all medicinsk och
kommersiell potential”. Företag i USA
och Nederländerna byggde istället maskinerna. Idag omsätter den marknaden
sex miljarder dollar om året.
I samband med ultraljudets utveckling sökte Hellmuth Hertz nya metoder
att skriva ut bilderna. Resultatet blev så
småningom bläckstråletekniken, men
även här gick den enorma kommersialiseringen till andra länder, även om Hertz
behöll några patent.
Edler och Hertz nominerades upprepade gånger för Nobelpriset i medicin utan att få det. 1962 fick de dock det
amerikanska Lasker-priset. Mot slutet av
sina kärriärer vann de många priser och
utmärkelser, men få vet idag att denna
världsrevolution startade i Lund, påpekar Bo Eklöf, professor em i kärlkirurgi.

												

mats nygren
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Ett bitvis väl spännande liv
Hellmuth Hertz hade en hel del
att leva upp till på fysikområdet.
Han var son till en nobelpristagare
i fysik, Gustav Hertz, och faderns
farbror Heinrich var i sin tur den
fysiker som gav namnet Hertz åt
måttet för frekvens. I familjen um
gicks man med personer som Albert
Einstein och Lise Meitner.

Som tysk född 1920 och med en del ”judiskt blod” i härstamningen kom Hellmuth att leva ett kanske väl spännande
liv. Hans väg in i fysiken hade inte kommit så långt förrän Hitler kom till makten och startade krig. Hellmuth Hertz
kallades in som signalist till Rommels

trupper i Nordafrika men togs snart till
fånga. I många år satt han sedan som
amerikansk krigsfånge i Frankrike, USA
och till sist Tyskland.
Under krigets slutskede valde fadern
att tjänstgöra åt Sovjet och bidrog i viss
mån till att Öststaterna kunde kopiera
amerikanarnas atombomb. Detta hade
Hellmuth svårt att förstå och acceptera.
Faderns vän och nobelprispartner James Franck deltog i stället i Manhattanprojektet som skapade den första atombomben i USA. Hellmuth stöttades av
denne inflytelserike man, som ville hjälpa honom att flytta till USA. Men först
skulle visum ordnas och under tiden
kunde han få studera fysik hos professor Torsten Gustafsson i Lund, en vän
till Niels Bohr. 23 april 1947 ringde Hellmuth Hertz på hos Gustafssons på Gyllenkroks allé, vilket förändrade hans liv
för alltid och gav honom ”en ny familj”.
och assistent på Fysikum. Han kom också in i
sällskapslivet kring Micklagård, där han
fick vänner och så småningom också träffade sin blivande hustru, Birgit Nordbring. Hon var växtfysiolog, amanuens
Snart var Hellmuth student

Lille Helmuth
Hertz tillsammans med
Albert Einstein.

hos professor Hans Burström.
1963 fick han en professur på det nystartade LTH. Med honom dit följde
Lennart Grahm, som Hellmuth snart
gjorde till sin prefekt.
– Antagligen för att den administrativa delen av jobbet inte intresserade honom. Han hatade bruna kuvert, säger
Lennart Grahm, som beskriver Hellmuth Hertz i positiva ordalag.
– Han var omtänksam mot sina medarbetare och angelägen om att skapa en
bra stämning på institutionen. Till den
goda stämningen bidrog några stora
rundresor i Holland och Tyskland som
institutionen gjorde. Det hände också att
han och Birgit bjöd med oss alla hem eller till sin skärgårdsö i Blekinge.
Men han kunde också uttala hård kritik och granskade strängt allas föredrag
och presentationer i förväg.
Som Hellmuth Hertz påpekade i sin
avskedsföreläsning var hans framgångar helt oförutsägbara, ett resultat av fri
forskning till skillnad från den styrda
forskning allt fler vill införa.
1990 avled han, fem år efter sin pensionering.
mats nygren

Aktuell i två böcker
Initiativet till ”Med fysiken i blodet. En bok
om Hellmuth Hertz” togs av Håkan Westling som lagt ner ett stort arbete på att
forska i källorna om familjen Hertz och
om sonens liv som krigsfånge och i Lund.
För publiceringen står fotografen Per Lindström med förlaget Bild och media. Kungliga fysiografiska sällskapet har lämnat ett
generöst bidrag till boken.
Sommaren 2011 kallade Håkan Westling in Lennart Grahm som lade till ett par
kapitel om Hellmuth Hertz arbete vid LTH
och boken blev klar i januari i år. Den kan
LUM nr 4 | 2012

köpas i bokhandeln och snart i Lunds
universitetsshop.
Den andra boken heter ”Ultrasound in Clinical Diagnosis. From Pioneering Development in Lund to
Global Applications in Medicin” och
är utgiven av Kungliga fysiografiska sällskapet och Oxford University Press. Arbetet med den boken
drogs igång av professor Bo Eklöf
som i redaktionen tog hjälp av Edlers och Hertz efterträdare Stig Persson
respektive Kjell Lindström.

Två aktuella böcker
uppmärksammar
Helmuth Hertz liv
och gärning.
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Cape York Peninsula är en stor avlägsen halvö i nordöstra Australien och är känd som en relativt oförstörd vildmark. foto: clair hill

Snackar
om landskap
– innan språken dör ut
Lingvister kämpar mot klockan och
räknar med att hälften av världens
språk kommer att vara borta inom
hundra år. I Lund har Niclas Buren
hult och hans forskarteam sjösatt ett
projekt som breder ut sig över alla
kontinenter, från Amazonas regn
skogar till Älvdalen och Öst-Timor.

– När vi sökte finansieringen var tiden en
viktig faktor, att det här måste göras nu,
innan det är för sent, säger Niclas Burenhult, docent i lingvistik.
Och finansieringen löste sig, som förste humanist i Sverige fick Niclas Burenhult ett ERC Starting Grant. Nu är pro30

jektet LACOLA (Language, Cognition
and Landscape) igång och några av forskarna har redan varit ute i fält och samlat språkdata.
är att kartlägga
hur människor i olika kulturer uppfattar
och talar om landskapet, innan de minsta och mest originella språken har dött
ut. De sex språk som studeras är alla hotade och en del av den språkliga mångfald som håller på att försvinna.
– Globaliseringen och bildandet av nationalstater som favoriserar ett enda officiellt språk är två viktiga orsaker till det,
säger Love Eriksen, forskare i LACOLA.
Målet med projektet

För Love Eriksen har skogen alltid tagit plats i hans yrkesliv. Han har arbetat som skogsarbetare och arkeolog. Som
humanekolog studerade han språk och
kulturer i Sydamerika. De kunskaperna
har han med sig nu när han är på väg mot
lingvistiken och regnskogen för att kartlägga utbredningen av Lokono, ett språk
som talas av ursprungsbefolkning i norra Surinam. Projektet kommer också att
kartlägga landskapen med hjälp av GIS.
Enkelt förklarat är GIS här en kombination av kartor och språklig information
som är lättillgänglig ute i fält genom en
mobiltelefon eller dator.
– Jag tror det är viktigt att GIS:a och
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beskriva landskapet. Det kan stärka de
outbildades rätt i till exempel regnskogen. Det är inte lika lätt för stora oljeföretag att gå och hämta olja om regnskogen är noggrant kartlagd av dem som bor
där. Ju mer man känner till människornas sätt att använda naturen, desto svårare blir det att skövla.
ska också resultera
i en databas som Humanistlaboratoriet
blir värd för. Förhoppningen är att de lokala samhällena själva ska vara med och
skapa databasen om sitt landskap, och att
de ska dra nytta av den.
Forskarna i LACOLA söker så stor
språklig variation som möjligt, för att
kunna sätta fingret på vad som är allmänmänskligt och vad som är kulturellt betingat. De kommer dokumentera språk
som talas av små folkgrupper i de djupa
regnskogarna i Malaysia och Amazonas,
högt upp i Alperna, i Älvdalen, Öst-Timor och längst ut på Cape York-halvön i
Australien. Ett språk från snövidderna i
Arktis är också med på önskelistan. Utmaningen är att hitta en forskare med exakt rätt kunskap för det.
Projektet LACOLA

Ett av målen är att ta reda på varför oli-

ka språk väljer att namnge olika saker i
naturen. Beror det på hur landskapen ser
ut eller är skillnaderna kulturella? Landskapet betyder troligtvis något helt annat för den som lever i och av naturen,
än för stadsbor som åker på helgutflykt
till skogen.
– Vi antar att urbaniserade kulturer
har ett mindre ordförråd för naturen än
icke-urbaniserade, eftersom de inte interagerar med naturen lika mycket. Västerländska stadsbor till exempel har naturligtvis ett finmaskigt ordförråd för
staden, med gränder, skyltfönster, gatlyktor mm. Men i skogen kan de flesta
av oss inte namnge de träd vi ser.
Skillnaderna mellan hur olika folk
uppfattar landskapet är ibland stora, och
det kan leda till missförstånd till exempel när katastrofhjälp ska hitta fram till
ett drabbat område, eller när det gäller
LUM nr 4 | 2012

Felix Ahlner och Niclas Burenhult (till vänster i bild) på språkexkursion.

”Vi antar att urbaniserade kulturer har ett mindre
ordförråd för naturen än icke-urbaniserade, eftersom
de inte interagerar med naturen lika mycket.”
juridiska gränsdragningar. Även närbesläktade språk, som engelska och svenska, skiljer sig åt.
Ta till exempel ordet ”mountain” på
engelska och jämför det med svenskans
berg. Ett mountain måste vara högt och
stort, men ett berg kan vara betydligt
mindre. Men det finns också språk där
motsvarande ord helt enkelt betyder sten,
och kan beteckna allt från en pytteliten
stenpyramid till ett högt berg.
forskare har redan
varit iväg på fältarbete. Felix Ahlner
har varit i Älvdalen och Juliette Hüber,
har precis kommit tillbaka från en dal i
schweiziska Alperna. De jobbar med så
många olika metoder som möjligt för att
få en så komplett bild som det bara går.
Allt från att vandra ute i naturen med
gamla jägare och jordbrukare i Älvdalen och prata om landskapet till att filma strukturerade samtal.
Juliette Hüber har dokumenterat
Två av projektets

högallemaniska, en dialekt av schweizertyska. Hennes far bor i dalen och förmedlade kontakt med äldre människor
med genuin dialekt. Hon blev ofta hembjuden till dem och tog med sig kartor,
och de pratade om landskapet och åkte ut
och tittade på olika platser. Juliette Hüber upptäckte bland annat att när någon
som bor i byn i dalen ska berätta att de
är på väg någonstans så relaterar de till
om de går uppåt eller nedåt. Byborna är
”på insidan” om de är i byn, men befinner man sig utanför byn så är man på
”på utsidan”.
arbetar på så rinner tiden snabbt iväg. Ett
språk i veckan dör ut. Det finns hundratals språk som bara några få äldre personer minns, och även språk med bara en
enda talare kvar. Tiden är knapp – för
många små kulturer håller de gamla världarna på att försvinna.
Samtidigt som forskargruppen

Jenny Loftrup
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cern – nyckel till skapelsen?
Flera forskargrupper från Lunds universitet deltar i det globala arbetet på CERN,
världens största anläggning för grundforskning. I förra LUM letade lundaforskarna
efter bland annat mörk materia och Higgspartikeln. Denna gång står universums
födelse i fokus. Och jakten på vad som egentligen håller samman världen.

32
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cern – nyckel till skapelsen?

Återskapar avgörande ögonblick
i universums tillblivelse
Vad hände under det första skäl
vande ögonblicket i universums
existens? Av vad skapades de första
atomerna? Doktoranden Tuva Rich
ert deltar i det fascinerande detek
tivarbetet – som ibland kräver både
kirurgverktyg och säkerhetssele.

– Det är perfekt att magnetdörrarna är
öppna, då kan du se rakt in på detektorerna, säger Tuva Richert och pekar på de
röda stålportar som inramar den sexton
meter höga och tio tusen ton tunga, cylinderformade experimentstationen 100
meter ner i fransk berggrund.
Tuva Richert berättar engagerat om
sin tämligen udda arbetsplats. Dagar named tjänstgöring nere vid själva experimentstationen i underjorden är det praktiskt underhållsarbete som gäller. De till
synes kaotiska härvorna av sladdar och
komponenter är i minsta detalj planerade.
– Varje liten sladd har betydelse. Nu
när det är tekniskt stopp lagar jag trasiga
delar och uppgraderar utrustningen. Det
finns strikta regler för vad som ska bytas
ut, säger Tuva Richert.
kräver både koncentration och kroppslig spänst. Ibland
måste Tuva ta på sig säkerhetssele för att
hängandes komma åt vissa delar av detektorn. Konstiga, smått akrobatiska arbetsställningar kan trötta musklerna och
då gäller det att inte tappa kirurgverktyget som används för vissa arbetsmoment
– verktyget kostar 170 000 kronor.
Tuva Richert är nybliven doktorand
vid avdelningen för partikelfysik i Lund.
Handledare är Peter Christiansen och
Anders Oskarsson vid samma avdelning.
Forskningsprojektet är knutet till en av
CERNs större experimentstationer, kal�Underhållsarbetet
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lad ALICE. Experimentstationen ligger
längs den acceleratorring som byggts i
en flera mil lång underjordisk tunnel på
gränsen mellan Schweiz och Frankrike,
nära Genève.
försöker efterlikna den obeskrivligt energitäta miljö som uppstod direkt efter Big
Bang, den stora smällen, som i naturvetenskaplig mening utgör universums födelse. Tuva Richert konstaterar att det är
en svindlande kontrast mellan Big Bang
och det vardagliga doktorandarbetet
med nystan av sladdar, egenhändigt programmerade analyskoder och datamängder som ska samlas in vid skiftarbete i
kontrollrummet ovan jord.
– Partikelfysik är så himla fascinerande! Partiklarna är inget man kan ta på,
men när man får ut en signal i datamängden så blir det verkligt, säger Tuva Richert som för egen del blev intresserad av
fysik först efter samhällsvetarprogrammet på gymnasiet.
Forskarna vid ALICE-stationen

Tuva

Richerts

doktorandarbete

handlar om att undersöka egenskaperna
hos en unik typ av materia som fanns under en bråkdel av den absolut första sekunden efter Big Bang, innan atomerna
bildades. Denna materia var ett slags flytande plasma bestående av fria kvarkar
och gluoner, byggstenar i de kommande
atomerna. Forskarna kan skapa kvarkgluonplasma i partikelkollisionerna vid
ALICE. Detta görs genom att blykärnor
får kollidera mot varandra med våldsam
kraft i experimentstationens mitt.
– Plasmat existerar endast under en mycket kort tid, säger Tuva Richert och förklarar att det rör sig om
0,00000000000000000000001 sekund.
När plasmat kyls ner börjar kvarkarna

– Vi vill ta reda på egenskaperna hos plasmat eftersom det säger något om universums skapelse, säger doktoranden Tuva Richert som ingår i en av de tre CERN-anknutna
forskargrupperna från Fysiska institutionen i
Lund. foto: yasmina meunier

och gluonerna bilda nya partiklar, som
forskarna studerar för att avläsa plasmats
egenskaper.
– Jag gillar den här typen av kollektiv forskning. Alla bidrar till experimentet och är beroende av varandras insatser,
säger Tuva Richert.
Lena Björk Blixt
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lundaprogram
tolkar cern-resultaten
Uppdraget kan liknas vid att leta
efter en nål i en hel miljon olika
höstackar. Redskapet är ett dator
program som sållar ut de intres
santa händelserna vid protonkol
lisionerna. Vid Lunds universitet
pågår världsledande forskning
kring datorprogram som behövs i
partikeljakten på CERN.

Leif Lönnblad är professor i teoretisk fysik. Han jobbar inte med själva experimenten på CERN utan istället med de
teoretiska modeller och datorprogram
som ska hjälpa till att analysera resultaten av experimenten. Han ser ganska
nöjd ut när han berättar om lundateoretikernas framgångar.
– Hugg vilken forskare som helst
inom partikelfysik och säg att du är från
Lunds universitet, så svarar de: ”Ah, the
Lund model!”, säger han.
Datorprogrammen från Lund används

av partikelfysikforskare från hela världen.
Programmen simulerar de protonkollisioner som görs vid experimentstationen
ATLAS på CERN. I förra LUM berättade några forskare från Lund om sitt arbete vid just ATLAS, bland annat om jakten på mörk materia och Higgspartikeln.
– Datorprogrammen är helt nödvändiga för att man överhuvudtaget ska ha
en chans att förstå vad som kommer ut
i detektorerna, förklarar Leif Lönnblad.
Datorprogrammen hjälper experimenten att sålla ut de händelser som kan
vara intressanta att studera. Leif Lönnblad jämför det med nålen i höstackarna. Och det handlar inte bara om att behöva leta i en miljon olika höstackar utan
det gäller dessutom att lära sig se skillnaden på en nål och ett höstrå. I vår vanliga
värld är det ju inte svårt att rent utseendemässigt avgöra vad som är en nål och
34

Leif Lönnblad arbetar
med de teoretiska modeller och datorprogram
som ska hjälpa till att
analysera resultaten av
experimenten vid CERN.

”Hugg vilken forskare som helst inom partikel
fysik och säg att du är från Lunds universitet,
så svarar de: ”Ah, the Lund model!”
ett strå, men i acceleratorfysikens värld
är det inte lika lätt att utröna vad som är
vad när miljontals partiklar virvlar fram
och kolliderar i nästan ljusets hastighet.
Leif Lönnblad betonar att Pythia, som
det viktigaste datorprogrammet heter, är
kollegan Torbjörn Sjöstrands skapelse.
När LUM kommer på besök är dock Torbjörn Sjöstrand i USA för att ta emot ett
prestigefyllt vetenskapligt pris och han
kan därför inte delta vid intervjun.
En av årets hedersdoktorer vid Naturvetenskapliga fakulteten, Bryan Webber
från universitetet i Cambridge, har för övrigt koppling till datorprogrammen från
Lund. Webber anses vara en av världens
främsta teoriexperter inom ämnet och har

tagit fram ett datorprogram som utgör en
direkt konkurrent till lundamodellen.
Ändå har Lönnblad och Sjöstrand valt att
föreslå just Bryan Webber till hedersdoktor. Leif Lönnblad förklarar att Webbers
framgångsrika forskning har sporrat lundagruppen under mer än två decennier till
en vänskaplig tävlan som gett forskningsområdet många nya resultat och insikter.
– Även om han är en stenhård konkurrent är han samtidigt en god vän till
vår forskargrupp, säger Leif Lönnblad.
text & foto: Lena Björk Blixt
Fotnot. Datorprogrammet från Lund heter
Pythia efter oraklet i Delfi i det antika Grekland.
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– Vi undersöker den
s tarka kraft som håller
samman atomkärnorna,
säger Joakim Cederkäll.

Hur fungerar
krafterna
i atomkärnan?
Hur håller materia egentligen ihop?
99,9 procent av atomernas inre
består enbart av tomrum. En av
Lunds forskargrupper använder
utrustning på CERN för att studera
detta. De utforskar gränsen för när
atomkärnorna faller samman.

Lundakollegorna Joakim Cederkäll och
Claes Fahlander visar runt bland sladdar
och folieklädda cylindrar. Platsen är experimentstationen ISOLDE på CERN.
Här har deras forskargrupp en del av sin
arbetsvardag.
är att förstå hur krafterna fungerar inne i atomkärnan; de är särskilt intresserade av att
studera extremt kortlivade atomkärnor.
I vissa fysikaliska förlopp ute i rymden,
exempelvis supernovaexplosioner, är det
sådana atomkärnor som både skapar och
Deras övergripande mål
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deltar i de gigantiska explosionerna.
– Vi vill jämföra olika energinivåer
och livslängder som instabila atomkärnor har, säger Joakim Cederkäll, professor i kärnfysik vid Fysiska institutionen.
Han förklarar att det handlar om ren
grundforskning, men påpekar också att
de detektorer som forskarna utvecklat för
den här typen av experiment även har
kommit till användning på andra håll,
exempelvis i den så kallade PET-kameran inom medicinsk teknik.
Efter några minuters rundvandring
stannar Joakim Cederkäll och pekar på
en glänsande cylinderdel som ingår i den
utrustning som Lunds forskare ansvarar för vid ISOLDEs experimentstation.
Det är med hjälp av denna utrustning
som forskarna ska accelerera de instabila
atomkärnorna.
– Dessa atomkärnor kan existera som
mest i några millisekunder så det gäller

att snabbt ta vara på dem, säger Joakim
Cederkäll.
Han berättar att han alltid har varit
fascinerad av hur det kommer sig att materia kan hålla ihop. Vad är det exempelvis som gör att man kan stå på golvet och
inte faller igenom det? Joakim Cederkäll
redogör för ett par av de fyra kända krafter som råder i världsalltet, dels den svaga
kraften som bildas mellan atomkärnan
och de snurrande elektronerna, dels den
starka kraften som existerar inne i själva
atomkärnan. Det är den starka kraften
som forskarna i detta sammanhang vill
veta mer om.
Råvaran till själva experimentet får

de från CERNs protonacceleratorer. Protonerna leds in i ISOLDEs anläggning
där de får kollidera mot ett tungt grundämne så att atomkärnorna splittras. Resultatet blir ovanliga, kortlivade atomkärnor som i sin tur accelereras mot ett
nytt kollisionsämne, ett så kallat sekundärt strålmål, så att deras egenskaper ska
kunna studeras.
Totalt sett har ISOLDE mellan 300
och 400 användare. Den befintliga acceleratorn vid experimentstationen ska
framöver bytas ut mot sex nya moduler
för att bilda en totalt sett 16 meter lång,
ny accelerator. En av modulerna kommer
att byggas inom ramen för CATE- projektet (se artikel bredvid).
text & foto: Lena Björk Blixt
Fotnot. Utöver den svaga och den starka
kraften finns det enligt dagens vetenskap ytterligare två typer av krafter: gravitationskraften och den elektromagnetiska kraften.
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cern – nyckel till skapelsen?

Fysikprofessor Claes Fahlander leder CATE-projektet tillsammans med
Caroline Hansson på enheten för Öresunds- och
nätverksprojekt vid Lunds
universitet.

Inför ESS:

Företag läser på
om acceleratorteknik

Fysikprofessor Claes Fahlander konstaterar att CATE-projektet (Cluster for Accelerator Technology) är en satsning som
alla parter tjänar på. Inte minst tycker
han som forskare att det är roligt att hans
ämnesområde väcker intresse.
– Via projektet kopplar vi ihop vår
grundläggande kärnfysikforskning med
acceleratorer, vilket är ett hett ämne i
Lund just nu, säger han.
Närmare 80 företag inom ÖresundSkagerrak-Kattegatt-regionen har anmält sitt intresse på projektets webbplats.
Efter projektets första år har samtalen
med företagen mynnat ut i en fördjupad
dialog med ett 30-tal av dem. Dessa ska
36

erbjudas kompetensutveckling i acceleratorteknik. Kurserna ges kostnadsfritt
som en del av projektets budget och arrangeras via universitetets avdelning för
uppdragsutbildningar, LUCE.
– Kursdeltagarna kommer också att få
tillgång till CERNs expertis, säger Mirka Fahlander från LUCE.
vävas samman med ytterligare en ingrediens i projektet, att företagen ska få träna på att
bygga en riktig accelerator. Själva byggandet av de olika acceleratorkomponenterna sker ute på företagen, men sammansättningen till en fungerande enhet
ska ske på plats på CERN med tillgång
till exempelvis renrum. Företagen kommer att erbjudas studieresa till CERN,
men även möjlighet att delta i själva sammansättningen av acceleratorn på plats.
Både CERN och den kommande ESSanläggningen baseras på att man accelererar protoner med supraledande teknik,
så därför handlar det i grunden om samma problemställningar. Den accelerator
som företagen ska bygga i CATE-projektet kommer lundaforskarna sedan att ha
Kurserna ska nämligen

nytta av i sin egen kärnfysikforskning på
CERN (se artikel bredvid).
– Vi behöver uppgradera vår befintliga
accelerator, så detta passar perfekt, säger
Claes Fahlander.
tillsammans med Caroline Hansson på enheten för Öresunds- och nätverksprojekt
vid Lunds universitet. Caroline Hansson
jobbar med företagskontakterna inom
projektet. Hon menar att detta projekt
kan hjälpa regionens näringsliv till fler affärsmöjligheter utöver själva ESS-bygget.
– Hela ESS-anläggningen kommer
ju att behöva tekniskt underhåll under
många år. Dessutom finns det faktiskt
rätt många andra acceleratoranläggningar i världen, säger hon.
Fahlander leder CATE-projektet

text & foto: Lena Björk Blixt

t

Nu ska forskarna hjälpa näringslivet
att bli konkurrenskraftigt på den
internationella marknaden, inför
den omfattande upphandlingen av
ESS-bygget. Ett antal utvalda före
tag i Sverige, Danmark och Norge
ska få lära sig acceleratorteknik tack
vare CATE-projektet, som drivs via
Lunds universitet. Bland annat ska
företagarna få åka till CERN för att
lära sig bygga en accelerator.

CATE-projektet

CATE är ett EU-finansierat Interregprojekt,
som Lunds universitet har fått i uppdrag
att leda. Projektet löper över tre år och
startade 2011. Budgeten ligger på cirka 18
miljoner kronor.
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EU:s forskningsmedel
– något för alla!

F

inns det verkligen något att söka för mitt
forskningsområde? Dessutom innebär väl EUpengar till forskning bara ett enda virrvarr
av krångliga regler, om man nu ens kommer
så långt eftersom själva ansökan verkar vara besvärlig? Och är det inte mycket svårare att lyckas få pengar
från EU, jämfört med svenska finansiärer?
Det är invändningar som ofta hörs, men som lyckligtvis kan bemötas. Det finns en rad möjligheter i
EU:s ramprogram för forskning FP7.
EU:s ramprogram är den största samlade forskningssatsningen i Europa med totalt drygt 50 miljarder euro i
potten för de sju år programmet pågår, 2007–2013. Nu
är programmet inne i sin slutfas och i sommar kommer
de sista utlysningarna, som omsatta i pengar är värda 8
miljarder euro! LU:s forskare är redan med i cirka 250
projekt som ger universitetet runt 90 miljoner euro i intäkter – och nu finns chansen att få hit ännu fler projekt!

Vilka möjligheter finns? I

ramprogrammet finns
tematiska forskningsområden, Health, Food, ICT,
Nano, Energy, Environment, Transport, Socio-economic Sciences and Humanities, Security, där EU i de
årliga arbetsprogrammen definierar forskningsämnena. Här samarbetar man med europeiska kolleger för
att lösa forskningsuppgifterna som kan vara av mer eller mindre tillämpad natur. Det finns även möjlighet
att söka stöd för forskningsinfrastruktur och samarbete med företag.
Helt fria forskningsämnen utlyses i exempelvis
postdokprogrammen och doktorandskolorna i mobilitetsprogrammet, samt i europeiska forskningsrådets ERCs prestigefyllda bidrag. I båda programmen
finns individuella bidrag såväl som samarbetsprojekt
och möjlighet att utföra grundforskning och tillämpad forskning.
Varför ska man vara med? Ett självklart svar är förstås pengar! Finansieringsnivån är god i projekten och
ofta följer nya projekt på de gamla. Det ger också vidgade internationella kontaktnät och inte minst intressanta

projekt tillsammans med olika forskningsdiscipliner.
Hur var det med invändningarna? Det finns fria
forskningsområden – alla kan söka något! EU har
strikta regler, men de är inte omöjliga att hantera med
ett välplanerat projekt och en duktig administratör
som stöd. Att skriva en ansökan kan vara mer komplext om man ska samordna flera deltagare, men det
finns tydliga mallar för hur ansökan skrivs och som
bonus får
man en ut”När det gäller framgångsprocenten
värdering
gjord av
för ansökningar så gäller för flera
minst tre
av delprogrammen att den ligger
oberoende
kring 20 procent vilket är en bra
utvärderare. Man
bit över t.ex. ansökningar till
behöver
Vetenskapsrådet.”
inte börja med att
koordinera ett projekt, man kan vara med som partner och fokusera på den vetenskapliga uppgiften. När
det gäller framgångsprocenten för ansökningar så gäller för flera av delprogrammen att den ligger kring 20
procent vilket är en bra bit över t.ex. ansökningar till
Vetenskapsrådet. För de delprogram där man själv väljer ämne att forska på är konkurrensen hårdare, någonstans mellan 8-13 procent lyckas.
De sista utlysningarna väntas

i sommar, men det är
hög tid att börja förbereda sig.
Haka på de aktiviteter kring FP7 som äger rum i vår
här i Lund! Vinnova presenterar FP7 för nybörjare den 3
maj, och ger en kurs den 16 maj om att skriva en bra ansökan till FP7. ERC Starting Grants presenteras 24 maj.
Diskutera din projektidé med universitetets EU-konsult
Gavin Thomson. Forskningsservice kan bl. a. hjälpa till
att leta lämplig utlysning, ge tips och mallar för delar av
ansökan och ta fram en projektbudget, se www5.lu.se/
anstaelld/forska/forskningsservice
Anneli Wikl ander
Forskningsservice
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Gästkrönikan

EU har strikta regler, men de är inte omöjliga att hantera med ett välplane
rat projekt och en duktig administratör som stöd,s kriver forskningshand
läggare Anneli Wiklander på Forskningsservice. Och det finns fria forsk
ningsområden – alla kan söka något!
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Uthålliga forskare
håller låda på låda
Hållbart. Under hållbarhetsfesti

valen Planet Lund 12–26 maj kom
mer forskare från Lunds universitet
att kliva upp på en rosa låda på
olika platser runt om i stan.

Tanken är att på ett enkelt sätt berätta om hur man kan bidra till en hållbar
samhällsutveckling och vad som väntar oss i framtiden. Det ska ske i form av
korta, populärvetenskapliga föreläsningar för allmänheten.
En av dem som medverkar under festivalen är Sara Brogaard, biträdande lektor
på Lucsus (Lunds universitets centrum
för studier av uthållig samhällsutveckling). Hon planerar att ställa sig på en
parkeringsplats, eller kanske en bensinmack, för att prata om marken i framtiden
kommer att räcka både till bränsle- och

matproduktion och hur produktionen
påverkas när klimatet förändras.
– Vi vill forska med samhället och det
här blir en möjlighet att fråga Lundaborna vad de tycker, säger Sara Brogaard.
Hon arbetar i projektet Lustt (Land
use today and tomorrow) som forskar om
just hållbar utveckling och hon hoppas
få med fler kollegor med liknande forskningsinriktning att medverka på hållbarhetsfestivalen.
– Det är bara att kontakta oss, säger
Peter Kisch, projektledare för Utmaning
Hållbart Lund, som är ett samverkansprojekt mellan Lunds universitet och
Lunds kommun.
Festivalen, som pågår 12–26 maj, är en
del i projektet och målsättningen är att få
med alla delar i samhället – från stora aktörer som universitetet, kommunen och

Upptäck Backagården!
– det kompletta kurs- och konferenscentret mitt i natursköna Skåne.
Vi har nio moderna konferenssalar,
med senaste teknik. Nyrenoverat boende och en restaurang med menyer
enligt god skånsk tradition.
Stenskogen 735, 243 91 Höör, tel 0413-746 00, info@backagarden.se

Sara Brogaard övar upp lådbalansen inför
Planet Lund-festivalen.

företag till intressegrupper, ideella organisationer, näringsidkare och enskilda
individer.
Navet kommer att finnas kring Domkyrkoforum, där man kommer att visa
Sidas hundra meter långa fotoutställning
Hard Rain Whole Earth på Domkyrkoplatsen. Sedan kommer en lång rad aktiviteter att arrangeras på olika platser runt
om i stan.
– Vi vill visa upp vad Lund gör och
har gjort inom hållbar utveckling, säger
Peter Kisch.
Även studentorganisationen Hållbart
universitet kommer att medverka. Deras
devis är ”Tänk globalt, agera lokalt” och de
ska arrangera stadsvandringar under festivalen där man fokuserar på konsumtion i
förhållande till hållbar utveckling och vad
man som individ kan göra i dessa frågor.

t

text & foto: Jonas Andersson

Utmaning
Hållbart Lund

Utmaning Hållbart Lund drivs av Lunds
universitet och Lunds kommun och är ett
treårigt projekt där man gemensamt vill
visa upp den mängd av aktiviteter för hållbar utveckling som pågår mellan universitetet och kommunen.
Festivalen Planet Lund är en del i detta
projekt, se http://planetlund.se/
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Nytt system ska
förenkla budgetarbetet
Ekonomi. Det nya gemensamma
budgetsystemet för hela universite
tet skapar större transparens och är
ett enhetligt verktyg för att arbeta
med prognoser och budget.
Det säger Elisabeth Pupp, avdel
ningschef på universitetets ekono
misektion, som tillsammans med en
lång rad kollegor arbetat med att
införa EOS, det nya budgetsystem
som nu används på alla institutio
ner, fakulteter och på central nivå.

När sektionen Ekonomi fick i uppdrag
att ta fram det nya stödsystemet bestämde man sig för att lägga stor vikt vid att
utveckla det med hjälp av användarna
ute på institutioner och fakulteter.
– Det är stora krav på flexibilitet i systemet, säger Elisabeth Pupp och framhåller att universitetet består av många
olika enheter med allt från en liten institution med en förhållandevis enkel budgetprocess till stora organisationer med
betydligt mer avancerade behov.

Att införa det nya systemet har varit ett
stort och omfattande arbete. Tidigare
fanns det inte en gemensam budgetprocess och olika institutioner och fakulteter arbetade i en rad olika system. Detta
gjorde det svårt att skapa en tydlig överblick.

En referensgrupp tillsattes

gör budgetarbetet
mer transparent för alla, på alla nivåer.
Det går också att se siffrorna bakom posterna på ett helt annat sätt än tidigare,
vilket möjliggör fördjupade analyser. Det
är viktigt och är också något som universitetsstyrelsen har efterlyst.
Det nya systemet

för att i
detalj ta fram olika kravspecifikationer.
När man kommit en bra bit på väg erbjöd
sig Samhällsvetenskapliga fakulteten att
agera testpilot.
– De fick upptäcka alla barnsjukdomar, säger Eva Stengard, controller på
ekonomisektionen.
Totalt har 170 personer utbildats i
EOS. För en del har det varit besvärligt att byta system, men målsättningen har hela tiden varit att öka samsynen.
Och man är på god väg, enligt Elisabeth
Pupp.
– Vi har nått målet med en totalbud-

get för Lunds universitet som gjorts nerifrån och upp, säger hon.
En av dem som nu jobbar i EOS är
Jenny Liedholm, ekonom på Internationella miljöinstitutet. Hon tycker att det
nya systemet fungerar mycket bra.
– Det är ett lätthanterligt system som
är lätt att förstå, säger och tror att budgetarbetet kommer att underlättas framöver.
Jenny Liedholm tycker också att det
är bra att användarna ute på institutionerna har fått vara med i hela processen
när man tagit fram EOS.
– Vi har verkligen fått tycka till. Även
om man inte kan tillgodose allas önskemål tycker jag att man har lyssnat och tagit till sig våra synpunkter.
det många frågor,
och därför lägger ekonomisektionen stor
vikt vid att vara tillgängliga för att kunna
hjälpa till så mycket som möjligt.
Arbetet är inte slutfört, under 2012
räknar med att successivt förfina systemet i takt med att nya behov eller problem uppstår. På sikt vill man också utveckla systemet ytterligare.
– Många jobbar med fleråriga projekt och därför finns det önskemål om
att få stöd för långsiktiga, fleråriga budgetar. Det hoppas vi kunna ta fram längre fram, säger Elisabeth Pupp.
Samtidigt kommer

Jonas Andersson

Drygt hälften svarade på medarbetarenkät
Personalfrågor. – Man är stolt

över att jobba vid Lunds universitet!
Det fastslår projektledare Chris
ter Eldh efter en första sondering
bland svaren på den enkät som
skickades ut till alla anställda under
mars månad.

Han berättar också att det finns många
synpunkter och förslag till förbättringar
i enkäten, och att det helt klart finns ett
underlag för framtida prioriteringar när
det gäller hur Lunds universitet kan bli
LUM nr 4 | 2012

en attraktivare arbetsplats.
– Men hur dessa prioriteringar ser ut
är för tidigt att gå in på, säger Christer
Eldh. Det återstår mycket jobb med enkätmaterialet innan vi kan dra några klara slutsatser.
Rapporten i sin helhet väntas inte bli
klar förrän till midsommar, men redan
första veckan i maj ger sig projektgruppen ut på en turné bland fakulteterna för
att redovisa tendenserna inom just deras
fakultet. Grupper för att ta emot resultaten bildas nu ute på fakulteterna och

det är upp till varje fakultetsledning eller
motsvarande att bestämma hur många
och vilka som ska vara med vid projektgruppens presentation.
Enkäten är en del i Lunds universitet
personalpolitiska projekt, PUPA (professionell utveckling och professionella arbetsvillkor) som leds av professor Ingalill
Rahm Hallberg.
Drygt 50 procent av alla som fick enkäten besvarade den.
Maria lindh
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insändare

– Summon är otillräckligt
som litteraturhanteringssystem
Vid årsskiftet
fick tyvärr universitet ett nytt söksystem,
Summon, som ersätter det tidigare Libhub. För forskare är det viktigt att vara
uppdaterade om vad som pågår inom ens
forskningsområde. Detta blir allt svårare i dagens omfattande informationsflöde och därför krävs kraftfulla verktyg för
att snabbt finna och ta del av väsentlig information.
Litteraturhantering.

För forskare inom naturvetenskap,
medicin och teknikområdena sker förmedlingen av vetenskaplig information
huvudsakligen genom publicering av artiklar i vetenskapliga tidskrifter. För att
kunna ta del vad som sker inom ens forskningsområde krävs ett bra litteraturhanteringssystem. Ett kraftfullt och funktionellt sådant system kräver tre olika
funktionaliteter.
1) Ett effektivt system för att söka artiklar rörande en specifik frågeställning
med möjlighet att lätt komma åt pdf-filerna för intressanta artiklar i sökresultatet.
2) En funktion för stående sökningar som meddelar sökresultat med önskat
intervall.
3) En tidskriftsamling (länksamling)
där man kan lägga in tidskrifter som man
önskar bevaka med en ”new issue alert”
funktion som skickar länk till innehållsförteckning i senast utkomna nummer av
tidskriften.

(eventuellt) bara
den första funktionen och presenteras av
UB just som ett söksystem (funktion 1).
Inom medicinska området använder de
flesta forskarna PubMed (US National
Library of Medicine, National Institutes

i Summon (och
inte Libhub), men genom att använda
”My NCBI” på PubMed kan man få
resultatet från stående sökningar med
epost med önskat intervall.
Funktion 3, litteraturbevakning av intressanta tidskrifter är viktig kompletteFunktion 2 finns inte

ring till stående sökningar eftersom man
härigenom kan hitta ”oväntade” nyheter
som inte täcks in av stående sökningar.
I Libhub fanns en funktion ”my collection” där man kunde ha en förteckning
av tidskrifter man ville bevaka med en
länk till tidskriftens hemsida. Det fanns
även en ”new issue alert” som en gång i
vecka skickade epost med länkar till nya
nummer av tidskrifterna under bevakning. Dessa funktioner finns inte i Summon.
Sammanfattningvis består ett littera-

Svar:

– Summon uppfyllde kraven bäst
Litteraturhantering. Summon
är det internationella system, som
bäst uppfyllde kravspecifikationen i
upphandlingsunderlaget, ett genomarbetat underlag med förankring
inom hela LUB. Systemet är ett av de
stora internationella system som idag
erbjuds på marknaden med många
större universitet som befintliga kunder.
En av de större fördelarna med systemet jämfört med LibHub är att användaren idag kan hitta så mycket
mer vid en sökning i systemet. Jämförbart med Google Scholar, men
med den stora skillnaden att innehållet är kvalitetssäkrat, eftersom urvalet
är källgranskat. Innehållet i systemet
består av, förutom Lunds universitets alla licensierade elektroniska resurser, också hela bibliotekskatalogen

och Lund University Press samt mycket open access material.
Söksystemet är inte tänkt att ersätta PubMed eller någon annan ämnes-specifik databas, utan bör fungera
som en samlad ingång till hela Lunds
universitets elektroniska och tryckta
mediabestånd. Kompletterade sökningar i en ämnesspecifik databas, för
att täcka ett forskningsområde, är precis som tidigare att rekommendera.
Angående bevakningsfunktioner

finns det en RSS-funktion i Summon.
Med hjälp av RSS flöden kan man bevaka både söksträngar inom olika ämnen så väl som nya artiklar från specifika tidskrifter. Dock saknas en sk
Table of Content, som fanns i det tidigare systemet, men då det idag finns
så många olika sätt att spara/bevaka

t

Summon uppfyller

of Health). Detta är ett bra söksystem
och uppfyller dagens behov. Det är viktigt att man kan starta PubMed via lub.
lu.se så man kan komma åt artiklarna i
fulltext (pdf).

Skriv till LUM! E-post: LUM@rektor.lu.se Adress: LUM, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund. Internpost: Hämtställe 31.
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Boken
turhanteringssystem av två huvudsakliga funktionsområden: ett söksystem och
ett bevakningssystem. Summon är bara
ett sökssystem liknande Google Schoolar. Jag har haft problem att komma åt
fulltextartiklar i Summon. Jag kommer att sakna bevakningsfunktionerna
i Libhub och vet inte hur jag skall hantera detta i framtiden. Får väl hoppas på
NCBI.
Jag hoppas att UB vid upphandling av
nästa år system väljer ett litteraturhanteringssystem värt namnet annars får jag
klara mig med PubMed.
Rune Nilsson
Institutionen för kliniska
vetenskaper Lund

och dela information och artiklar på
t.ex. i My NCBI, Mendeley, Delicious osv. är också systemet en fördel
för dem som själva vill välja arbetssätt.
Vill man idag ha en Table of Content
Alert, finns oftast möjligheten att sätta upp denna via den specifika tidskriftens hemsida.
Läs mer om Summon på: http://
www.lub.lu.se/soeka/mer-om-summon.html
Kontakta gärna oss för feedback
och mer information: support@library.lu.se
Vi har en kontinuerlig kontakt
med leverantören och är tacksamma
för all feedback, för att kunna påverka
systemleverantören att utveckla systemet efter användarnas krav.
Christel Smith
Verksamhetsansvarig,
Digitala biblioteket, UB,
Lunds universitet
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Tolkningar av islam
Omkring 1,5 miljard människor i världen
bekänner sig till islam. Utifrån sina respektive samhällen och kulturer tolkar
och praktiserar de sin religion på olika
sätt. Om detta samspel mellan samhälle, kultur och religion handlar Islamo
logi (Carlssons), en antologi med ämnesrepresentanterna Leif Stenberg och
Jonas Otterbeck som redaktörer. De
olika bidragen handlar bl.a. om politik,
makt och stat, sufism, omplanterad islam och den muslimska synen på det
goda samhället.

Coaching-kritik
Coaching är ett uttryck för framgångsideologin i dagens nyliberala samhälle,
och kan liknas vid en modern väckelse.
Det menar professorn i religionshistoria Anne-Christine Hornborg i boken
Coaching och lekmannaterapi (Dialogos). Hon är kritisk mot floran av egencertifierade terapeuter som tar sig an
existentiella frågor, och frågar sig om de
lyckas ge inre insikter eller kanske snarare tjänar till att tona ner social kritik.

Den livsviktiga
jorden
är temat för biologiprofessorn Håkan
Wallander i boken Jord – fundering
ar kring grunden för vår tillvaro (Atlantis). Han blandar vetenskapliga fakta
med personliga erfarenheter och spänner över ett brett register. Här finns avsnitt om ökenspridning i Afrika och erosion i Nepal, om daggmaskar och
termiter, hushållskompost och regnskog, samt jordens roll för välsmakande
vin och tomater. Boken är rikt illustrerad med fina foton tagna av författaren,
hans kollegor m.fl.

Strävan efter status
Status hänger samman med privilegier
och är därför något som eftersträvas i
alla samhällen. Men ofta vill vi inte erkänna att vi suktar efter status. Varför
är detta så känsligt, vem har status och
vem har det inte, och hur har begreppet
status förändrats genom tiderna? Om
sådana frågor resonerar ekonomen Sofia Ulver-Sneistrup i boken Status (Liber).

30 miljoner till nanoutrustning
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har gett 30 miljoner
kronor till Lunds universitet för utrustning för nanoteknologi.
Anslaget kommer att gå till att utveckla ett system som gör det möjligt att framställa nanomaterial med
egenskaper som långt överstiger vad
som kan åstadkommas idag med til�lämpningar inom energi, informationsteknologi och bioområdet.
– I det system vi ska skapa kommer vi att kunna kontrollera och karakterisera såväl ytorna på dessa olika
skikt som den färdiga nanostrukturen, ned till atomär nivå i ett fullt systemperspektiv. Denna ingenjörsmässiga atomära kontroll kommer att
kunna ge oss nya nanomaterial med
donation.

Lars Montelius är glad
över donationen till ny
nanoutrustning. foto:
mats nygren

överlägsen och predikterad prestanda, säger Lars Montelius, som är ordförande i Lunds Nanolab inom Nanometerkonsortiet.
Systemet ska också komma hela
Sverige till gagn genom samverkan
med det nationella renrumssamarbetet MyFab.
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Välkommen
torsdagen den 10 maj
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På nyöppnade Hotel Finn erbjuds
långtidsgäster ett boende som
är nästan som hemma. Nu har du
chansen att själv uppleva denna
nästan hemma-känsla på ett
hotell som är mycket mer än
ett vanligt lägenhetshotell.

Välkommen torsdagen den 10 maj. Välj mellan frukostvisning kl 8.30-10.30 eller after work kl 16.00-18.00.
OSA senast fredagen den 4 maj till inbjudan@hotelfinn.se För mer information kontakta Linda Fenzel på 046-280 62 00.

PARKERINGSKONTORET
Vi säljer P-dekaler och dagbiljetter och hjälper såväl anställda och
studerande som universitetets besökande med parkeringsfrågor.
•

Beställning av P-dekal kan göras online. Förfrågan kommer via mail i maj månad.

•

Försäljning av p-dekal inför höstterminen påbörjas: 2012-09-03.

•

Parkeringsautomater med kortbetalning (bensinkort) finns i alla zonområden.

•

Besök vår hemsida http://www.se.lu.se/parkering för aktuell parkeringsinformation

•

Ni är alltid välkomna att kontakta oss på tel: 046-222 70 96

PARKERINGSKONTORET
Sölvegatan 14, hus I
Tel: 046-222 70 96
www.se.lu.se/parkering
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På gång
27 april Från nerv till piller. För snart 50
år sedan publicerades den första rapporten
om en ny och revolutionerande metod för histokemisk påvisning av katekolaminer och serotonin i vävnader. Metodens upphovsmän
var Bengt Falck och Nils-Åke Hillarp, som båda
var verksamma vid Histologiska institutionen
i Lund. Falck-Hillarp metoden har sedan dess
fått omvälvande konsekvenser inom vitt skilda medicinska områden. Med anledning av
det stundande 50-årsjubileet vill forskare från
Lund, Göteborg och Stockholm beskriva landvinningarna i spåren av Falck-Hillarp-metoden.
Kl 09.00 i aulan, Skånes universitetssjukhus,
Lund. Info: se www.med.lu.se/nervtillpiller
27 april CAnMove Symposium. Navi
gation techniques: How do air navigators
and animals find their way? Half day symposium with two external speakers Air Cdre D
Grocott, Royal Institute of navigation, RIN, Ken
Lohmann, University of North Carolina Chapel
Hill, and Susann Åkesson and Rachel Muheim
representing CAnMove. Kl 9.00 Ekologihuset, Röda rummet, Lund. Info: http://canmove.
lu.se/node/802
27 april Lunchkonsert på Odeum.
Barockmusiker från Musikhögskolan i
Malmö. Fri entré. Kl 12.15–13.00 i Kapellsalen, Palaestra et Odeum, Lund.
27 april Friday biology seminar with
Georg Meyer. Kl 13.00, Blå hallen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
27 april Molecular cell biology semi
nar with Karin Broberg Palmgren. Kl 15.15
Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.
27 april Examenskonsert: Josef Kar
nebäck, kontrabas (jazz). Kl 19.00 Lilla salen, Musikhögskolan, Malmö.
27 april Examenskonsert: Maria An
dersson, violin. Bartók: Rumänska danser
Brahms: Sonat G-dur Martinu: Sonatine; Ravel: ur Stråkkvartett Max Lörstad, piano Caroline Karpinska, violin; Elina Nygren, viola; Gerda Holmqvist, cello. Kl 19.00 Landstingssalen,
Malmö rådhus.
27 april Examenskonsert: Rytmik. Kl
19.00 Liljeforssalen, Musikhögskolan, Malmö.
28 april Kammarkonsert, Malmö
Opera: Musikhögskolans sångsklass. Kl
14.00 Malmö Opera, foajén, Malmö.
28 april Examenskonsert: Niklas Ben
nerholm, slagverk. Kl 15.00 Rosenbergsalen,
Musikhögskolan, Malmö.
29 april Beethovens pianosonater.
Universitetets pianoprofessor Hans Pålsson
framför några av Beethovens pianosonater, såsom sonat c-moll op 13 ”Pathétique” och sonat C-dur op 53 ”Waldstein”. Entré 100 kr
LUM nr 4 | 2012

(stud/pens/ung 50 kr). Kl 15.00 i universitetsaulan, Lund.
29 april Examenskonsert: Martin
Chorell, trombon. Medverkande: Olle Sjöberg, piano. Kl 15.00 Liljeforssalen, Musikhögskolan, Malmö.
2 maj Forskning pågår. ”Böcker in,
bättre ut? Bokbruk, kön, bot och bättring
inom kriminalvården”, Lena Karlsson, genusvetenskap. ”En smula intimitet”, Irene
Pelayo, genusvetenskap och kommunikation
och medier. Kl 15.00–17.00 Centrum för genusvetenskap, lokal 224, Lund. Se även www.
genus.lu.se
2 maj A cultural political economy of
Crisis responses: China´s gold standard
stimulus package and the dispossessed
subaltern south. Ngai-Ling Sum, Department of Politics, Philosophy and Religion and
Cultural Political Economy Research Centre,
Lancaster University holds the fifth lecture in
the seminar series ”Conversations on Ineuquity” – an interdisciplinary seminar arranged by
Susan Paulson and the Pufendorf IAS. Kl 15.15
Pufendorf IAS, Biskopsgatan 3, Lund.
2 maj VentureLabs “Starta eget-se
rie”: Beteenden hos en entreprenör. Hur
lyckas man som entreprenör och företagare? Föreläsning med Andreas Lökken, psykolog och organisationskonsult! Kursen är gratis
och öppen för alla med anknytning till Lunds
universitet. Anmäl dig till anmalan@venturelab.lu.se senast dagen före. Kl 15.15 Ekonomihögskolan. Info: www.venturelab.lu.se/cal.
php?id=208
3 maj Lunchmusik i Caroli – kammar
musik. Lärare: Cecilia Kjelldén & Jörgen Tånnander. Kl 12.15 Caroli kyrka, Malmö.
3 maj DeGrowth: The global ethical
trilemma of prosperity, social justice, and
ecological sustainability. Jan Otto Andersson, political Economy, Åbo Akademi University, Turku/Åbo, Finland holds a lecture within
he seminar series ”Conversations on Ine
quity: an Interdisciplinary Seminar”. The
series is arranged by Susan Paulson and the
Pufendorf IAS. Kl 14.15 Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3, Lund.
3 maj Molecular cell biology seminar
vith Claes Gjermansen. C Gjermansen from
Risø DTU Risø National Laboratory for sustainable energy biosystems division, will give a
talk about “Lipids from microalgae: a sour
ce for biodiesel production”. Kl 15.15 Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.
3 maj Assessing the gendered and
sexual dimensions of the Egyptian revo
lution. Lecture with Frances Hasso from Duke
University. The ongoing Arab revolutions have
thrown into relief competing notions of freedom, justice and dignity. The revolution in
Egypt was facilitated by young women who

were active in feminist, leftist, and human
rights projects that challenged state-sponsored torture, political repression, militarism, and
authoritarianism, class inequality, imperialism,
gender-unequal laws and policies, and repression of sexual and social expression by conservative forces. Kl 16.00 Centrum för Mellanösternstudier, Finngatan 16, Lund.
4 maj Symposium. Ljudmiljöer för
lyssning och lärdom – Hur optimera uni
versitetets lokaler för kognition och kom
munikation? Medverkande är bland annat
rektor Per Eriksson, HRF förbundsordförande Jan-Peter Strömgren, Stockholm, Robert
Ljung, Högskolan i Gävle, Torbjörn Laike, Miljöpsykologi, Viveka Lyberg Åhlander m fl. Kl
9.00 Stora hörsalen, Ingvar Kamprad Design
Center, Lund. Info: www.ljudcentrum.lu.se
4 maj Friday biology seminar with Tri
ne Bilde. Kl 13.00 Ekologihuset, Sölvegatan
37, Lund.
4 maj The stillbirth of British social
democracy – Radikala nätverket, Patrick
Joyce, University of Manchester. ”This paper
explores the long- and short-term historical reasons for the failure of the social democracy in
Britain to challenge established social and political authority. As a result the state and political institutions in Britain have remained rigid.
The consequences of this in the present crisis
of the neoliberal state are discussed.” Kl 14.15
i sal 3, Historiska institutionen, Lund.
4 maj Seminariet för tidigmoderna
studier: Provenienser och bokband. Presentation av proveniens- och bokbandsdatabasen ProBok; dess tidigmoderna innehåll och
forskningsmöjligheter. Kl 15.15 i sal 202, Kulturanatomen, Biskopsgatan 7, Lund. För mer
info, David.Duner@kultur.lu.se
5 maj Från nya världen. Akademiska
kapellet framför Dvoraks Symfoni nr 9 ”Från
nya världen”, Brahms Dubbelkonsert och Simon Söfeldes ”Overture” (uruppförande). Solister. Emilia Wisniewska, violin och Simon
Bång, cello. Dirigent: director musices Patrik
Andersson. Entré 100 kr (50 kr pensionär, student, under 19 år). Förköp: Biljettbyrån, tel.
046-13 14 15, och ticnet.se. Kl 17.00 Universitetsaulan, Paradisgatan 2, Lund.
7 maj Nationell jämställdhetskonfe
rens. I samverkan mellan Lunds universitet
och FonSyd (Forskarutbildningsnätverket Syd):
”Forskarutbildning på lika villkor: Jämställda
doktorander?”. Kl 9.00 Palaestra, Lund. Info:
Eva.Brodin@ced.lu.se
7 maj Konferens ”Clean water th
rough Bio- and nanotechnology”. Kl 9.00
Medicon Village, Lund. Info: www.kilu.lu.se/
bionano2012
7 maj Conversations on Inequity: a
oneday seminar whitin the series. Welcome to a one day seminar in the series ”Conver43

sations on Inequity:an Interdisciplinary Seminar with eight speakers holding lectures and
inviting to conversations about inequity.The
topics are ”Uneven dynamics of growth, equity, and inclusion in Latin America” and ”Decolonization and Depatriarcalization: Upprooting
unequal systems of race, gender, ethnicity”.
All are welcome and lunchsandwiches will be
served! Kl 9.15 Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3, Lund.
7 maj Föredrag. KAF Chefen för ledarredaktionen på Sydsvenskan Heidi Avellan talar om “Kvinnor som opinionsbildare”. Kl
18.00 Lunds studentskegård, S:t Laurentiig.
3, Lund.
8 maj ”The evidence for postmortem
survival: The state of the debate”, Stephen
Braude, Emeritus Professor of Philosophy, University of Maryland Baltimore County. The evidence for survival of bodily death raises many
interesting issues, both empirical and conceptual. Unfortunately, most people seem either
to overestimate or underestimate the reliability
and importance of the case material. Stephen
Braude will sort through some of the major
issues and focus in particular on one crucial
question: whether we can distinguish evidence
for survival from evidence of exotic (including
paranormal) things done solely by the living. Kl
15.00–17.00 Eden 118, Lund.
8 maj Filosoficirkeln. Professor Birgitta Holm föreläser över ämnet: Om man är
en del av det biograferade stoffet….?
Min bok om Rut Hillarp. Kl 19.30 i Palaestra, Lund.
9 maj Teknik- och naturvetarcirkeln
”Till havs, till storms, du djärva jakt på kunskap
– föreläsningar om vatten”. Segel på hori

sonten – arkeologin kartlägger seglens in
tåg i Skandinavien, Ulla Isabel Zagal-Mach,
Institutionen för arkeologi och antikens historia. Kl 19.30 i Edens hörsal, Statsvetenskapliga
institutionen, Lund.
10 maj VentureLab anordnar work
shop inom vård och omsorg. Pluggar du
inom vård och omsorg och är sugen på att
starta företag? Tillsammans med Coompanion, Region Skåne och Tillväxtverket gör vi
en heldagsworkshop om att starta företag
inom vård och omsorg. Med hjälp av materialet ready-SET-go går vi bland annat igenom
LOV’ens innebörd (Lagen om Valfrihetssystem) och hur den öppnar för fler möjligheter
att starta eget inom vårdbranschen. Är du nyfiken? Kontakta oss för mer information eller
anmälan. Kl 9.00 i Lund. Info: www.venturelab.lu.se/cal.php?id=222
10 maj Children whithout Child
hood. As part of the SASNET Brown Bag
seminar series, PhD candidate Mariam
Meynert, Division of Education, Dept. of Sociology, will present the topic of ”Children
without Childhood” - on the children in India. Mariam is working on a doctoral thesis
entitled ”Conceptualizing Childhood, Knowledge, Pedagogy and Research into the Postmodern”.All are welcome. The seminars are
organized in collaboration between SASNET,
ABF and Konsthallen. Kl 12.30 Konsthallen,
Mårtenstorget 3, Lund.
10 maj CV och ansökningsbrev – Kar
riärservice seminarium. Kom och lär dig hur
du skriver ett bra CV och ansökningsbrev. Alla
studenter är välkomna, ingen föranmälan. Psykologen, Paradisgatan 5, hus P sal 206, Lund.
Kl 14.00. Info: www.lu.se/career

Förtydligande
I förra numret av LUM skrev vi att Media-Tryck är billigast bland universitetstryckerierna
enligt en jämförande undersökning som gjorts mellan sex olika lärosäten. Vi vill påpeka
att det på Lunds universitet finns två tryckerier. Förutom Media-Tryck finns även E-husets
tryckeri. Detta tryckeri var dock inte med i den jämförande undersökningen.

10 maj Why does Azar Nafisi misread
Jane Austen? Western feminism in Lolita
in Teheran. Cristina Malcolmson, Bates College, visits the Center for Middle Eastern Studies. Throughout Part IV of her memoir, Nafisi associates Austen’s novels with democracy.
What is the significance of this mistake? Nafisi constructs herself and her ”girls” according
to a dream of bourgeois individualism largely
absent from Austen’s heroines, but central to
particular modes of Western feminism. Thus
Nafisi creates democracy, Austen-style: with
no demos, no working class, and no Islam.
Nafisi’s democracy is Austen’s oligarchy; thereby Nafisi affirms selfhood only for Westernized
women who can afford it. Kl 16.00 Centrum
för Mellanösternstudier, Finngatan 16, Lund.
11 maj Friday Biology Seminar whith
Maria Servedio, University of North Carolina,
will give a talk. Kl 13.00 Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
14–15 maj Crafoord Days. I år kommer hela Crafoord Days att förläggas på Lunds
universitet. För mer information om föreläsningar och prisutdening, se www.crafoordprize.se eller www.kva.se/sv/kalendariumlista/
Event/?eventld=387 Kl 09.15. Info: magnus@
kva.se
15 maj Islam in Western Europe: Anx
iety of influece and the simulacrum of pu
rity. Öppen föreläsning. ”Border Crossing
– Judaism, Christianity and Islam” Under vårterminen arrangerar masterprogrammet Religious Roots of Europe vid CTR öppna föreläsningar på temat ”Border Crossing” :Den tredje
föreläsningen på temat är ”Islam in Western
Europe: Anxiety of Influence and the Simulacrum of Purity” (Ass. Prof. Thomas Hoffmann,
Aarhus universitet)Föreläsningarna följs av diskussion och eftersits. Kl 18.15 Centrum för
teologi och religionsvetenskap, Allhelgona kyrkogata 8, sal 118, Lund.
15 maj Filosoficirkeln. Universitetslektor Lars M Andersson föreläser över ämnet: Om rasstereotypier vid biografering:
En jude är en jude är en jude….. Kl 19.30 i
Edens hörsal, Lund.

Österlens vackraste utsikt
boka redan idag på 0414-700 75, www.kivikshotell.se
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17 maj Musikhögskolans symfonior
kester & Malmö operaorkester. Program:
Uruppförande av Leif Segerstams Symfoni nr
126 ”a Mei-legend…”Anton Bruckner Symfoni
nr 7 E-dur Dirigent: Ralf Kircher Biljetter: Malmö opera. Kl 18.00 Malmö Opera.
20 maj Konserter i Skovgaardsalen.
Konsert med John Ehde, cello och Jan
Karlsson Korp, piano. De framför bland annat ett till duon tillägnat stycke av Justin Rubin, som bygger på dikter av Nobelpristagaren
Tomas Tranströmer. Kl 14.00 Skovgaardsalen,
Mamlö konstmuseum, Malmö.
22 maj Filosoficirkeln. Författaren Sigrid Combüchen föreläser över ämnet: San
ning och sannhet. Kl 19.30 Palaestra, Lund.
23 maj VentureLabs ”Starta eget-se
rie”. Skydda ditt varumärke. I en tid när allt
mer fokus riktas mot kreativa och innovativa företag i kunskapsintensiva miljöer blir det
mer aktuellt än någonsin att sätta sökljuset på
skyddet för kärnvärdena i dessa företag. Kunskaper, idéer och lösningar är ofta ett innovationsföretags viktigaste tillgångar. Frågan om
hur dessa kunskaper, idéer och lösningar bäst
skyddas är viktig. Ulf Maunsbach från Juridiska
fakulteten kommer och föreläser om hur man
skyddar sitt varumärke. Fokus kommer att läggas på framför allt upphovsrätt, design och varumärkesskydd. Kl 15.15 på Ekonomihögskolan, Lund.
24 maj Lunchmusik i Caroli – Mu
sikhögksolans organister. Lärare: Anders
Johnsson. Kl 12.15 i Caroli Kyrka, Malmö.
28 maj Finding work in Sweden. A seminar with inspiration and tips on looking for
work in Sweden. Meet Hillevi Asp from the
Swedish National Employment Service who
has long experience of working with internationally educated newcomers to Sweden. The
seminar will be held in english. Kl 14.00 Palaestra hörsal, Lund.
28 maj History from the inside out:
The amistad Africans and their struggle
against slavery while in jail, 1839–1841 –
Radikala nätverket. ”This presentation will
explore the well-documented experience of
thirty-six African rebels who were incarcerated in American jails after a successful uprising on the Cuban slave schooner Amistad in
1839. Against a fiery backdrop of slave rebellion around the Atlantic in the 1830s, how did
African insurrectionists and American abolitionist reformers work together, inside the jail, to
build a legal defense campaign, a network of
support, a political alliance, and a social movement?”, Marcus Rediker, University of Pittsburgh. Kl 14.15 i sal 3, Historiska institutionen, Lund.
28 maj The closet in the locker room.
Bodily control and discrimination in Euro
pean sports and sexuality. Erik Jensen, EuLUM nr 4 | 2012

ropean history, Miami University holds a lecture at the Pufendorf Institute as part of the
seminar series Conversations on Inequity: an
Interdisciplinary Seminar. The series is arranged by Susan Paulson and the Pufendorf IAS.
Kl 14.15 Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3,
Lund.
31 maj CV och ansökningsbrev. Kar
riärservice seminarium. Kom och lär dig
hur du skriver ett bra CV och ansökningsbrev.
Alla studenter välkomna, ingen föranmälan.
Kl 14.00 sal 133, Sociologen, Paradisgatan 5,
Lund.

Øyvind Jørgensen i psykologi: ”In-group bias control”. Kl 10.15 Kulturens auditorium, Tegnérsplatsen, Lund.
Sara Gabrielsson i hållbarhetsveten
skap: ”Uncertain futures – adaptive capacities
to climate variability and change in the Lake
Victoria Basin”. Kl 13.15 i Världen, Geocentrum 1, Sölvegatan 10, Lund.
Gustav Smith i klinisk medicin med in
riktning kardiologi: ”Population-based prediction of atrial fibrillation”. Kl 9.00 Segerfalksalen, Biomedicinskt Centrum, A-huset, Lund.

5 maj

disputationer
27 april
Mickael Wahman i statsvetenskap: ”Uniting against autocrats – opposition coordination,
turnovers and democratization by elections”. Kl
10.00, Edens hörsal, Paradisgatan 5H, Lund.
Mikael Jönsson i ekologi, inriktning
limnologi och marinekologi: ”Fish foraging
under visual constraints”. Kl 9.30 i Blå hallen,
Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Marco Ledri i biomedicin med inrikt
ning restorativ neurologi: ”Endugenous
modulators of hyperexcitability in epilepsy:
electrophysiological and optogenetic delineation of neuropeptide Y mechanisms in interneurons”. Kl 9.15 Segerfalksalen, Wallenberg
Neurocentrum, Lund.

28 april
Immi Lundin i litteraturvetenskap: ”Att
föra det egna till torgs. Berättande, stoff och
samtid i Kerstin Strandbergs, Enel Melbergs
och Eva Adolfssons debutromaner”. Kl 10.15 i
hörsalen, Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken 12, Lund.

3 maj
Hanna Pettersson i civilrätt: ”Frihet från underordning. En kritisk rättsvetenskaplig studie
av diskriminering av deltidsarbetande och visstidsanställda”. Kl 10.15 i Pufendorfsalen, Juridiska institutionen (Tryckeriet), Lilla Gråbrödersgatan 3 c, Lund.

4 maj
Michael Carlsson i biomedicin med inrikt
ning molekylär medicin: ”From serum to tissue: galectin-binding glycoforms of serum glycoproteins as functional biomarkers”. Kl 9.00
Belfragesalen, BMC D15, Lund.
Niclas Olsson i immunteknologi: ”Global proteome survey – transforming antibody-based affinity proteomics into a global discovery platform”. Kl 9.15 i hörsal H 01, Health
sciences Centre, Baravägen 3, Lund.

Kiki Lindell i engelska med littera
turvetenskaplig inriktning: ”Staging
Shakespeare´s comedies with EFL University
students”. Kl 10.15 hörsalen, Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken 12, Lund.

9 maj
Gunilla Hallonsten i religionssociolo
gi: ”Not the whole story. The impact of the
church, traditional religion and society on the
individual and collective perceptions of HIV
in Swaziland”. Kl 15.15 i sal 118, Centrum för
teologi och religionsvetenskap, Allhelgona kyrkogata 8, Lund.

11 maj
Marte Nilsen i religionshistoria, allmän in
riktning: ”Negotiating thainess. Religious and
national identites in Thailand´s Southern Conflict”. Kl 13.15 i sal 118, Centrum för teologi
och religionsvetenskap, Allhelgona kyrkogata 8, Lund.

16 maj
Christian Lood klinisk medicin med inrikt
ning reumatologi: ”On the immunopathogenesis of systemic lupus erythematosus – Immune complexes, type I interferon system,
complement system and platelets.” Kl 9.00
Belfragesalen, BMC D15, Lund.
Lu Liu i nationalekonomi: ”Essays on financial market interdependence”. Kl 10.15 i
EC3:211, Holger Crafoords Ekonomicentrum,
Lund.
Disputationer som ägt rum:
Zhelin Yang i geobiosfärsvetenskap, in
riktning naturgeografi och ekosystem
analys: ”Small-scale climate variability and its
ecosystem impacts in the sub-arctic.
Richard Andersson i kognitionsveten
skap: ”Language and vision. Using visual information in real-world language situations”.
Daniel Holmberg i forskningspolitik:
Vem formar den strategiska forskningen? Institutionell dynamik och anslagspolitisk utveckling i KK-stiftelsen”.
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Anders Widd i reglerteknik: ”Physical
modeling and control of low temperature
combustion in engines”.
Johan Qvist i fysikalisk kemi: ”Water
dynamics in Bulk and at biological interfaces”.
María Ingimarsdóttir i ekologi, inrikt
ning kemisk ekologi och ekotoxikologi:
”Community and food web assembly on virgin
habitat Island – The nunatak saga”.
Michael Baureder i biologi, med inrikt
ning mikrobiologi: ”Heme protein biogenesis – catalase in Enterococcus faecalis”.
Johanna Bergman-Lodin i kulturgeo
grafi och ekonomisk geografi: ”Engendered promises, gendered challenges. Changing
patterns of labor, control and benefits among
smallholder households growing NERICA in
Uganda”.
Thomas Lennartsson i astronomi och
astrofysik: ”Atomic spectroscopy for applications in energy technology”.
Liliya Altshuler i företagsekonomi:
”Competitive capabilities of a technology born
global”.
Richard Andersson i kognitionsveten
skap: ”Language and vision. Using visual information in real-world language situations”.
Praveen Papareddy i biomedicin med
inriktning experimentell dermatologi:
”Novel aspects of the coagulation system in
host defence”.
Alejandro Alonso i fysik: ”Transition radiation tracker calibration, searches beyond
the standard model and multiparticle correlations in ATLAS”.
Erika Werner i socialt arbete: ”Trygg,
sviken eller osäker. Tankar och förberedelser
inför pensioneringen”.
Jannika Boström i ekologi, inriktning
zoologisk ekologi: ”Magnetic map sense in
animals: Effects of geographic and magnetic
displacements”.

Tjänster
Doktorand i geobiosfärsvetenskap inrikt
ning kvartärgeologi. Ref nr NPA 2012/161,
ans 20 maj. Info 046-2220454.

meddelande
Meddelande angående föreningsstämma
Pensionsföreningen mellan yngre lärare och
tjänstemän vid Lunds universitet (understödsförening) kallas till ordinarie föreningsstämma
tisdagen den 22 maj, 2012 klockan 17.00 rum
206, Historiska institutionen, Magle St Kyrkogata 12 A.
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hänt!
ÅRETS AVHANDLING. Ann-Christin Haff
ling, läkare och tidigare doktorand vid LU
har prisats för årets avhandling i allmänmedicin 2011. Den handlar om hur läkarstudenter,
handledare och patienter uppfattar den vårdcentralspraktik som ingår på läkarprogrammet, samt om handledarnas bedömning av
studenternas kompetens i patientarbetet.
”UNGA PRISET”. Entreprenörskapsforums
och Tillväxtverkets pris till unga forskare går i
år till Martin Andersson, nybliven professor
inom CIRCLE. Hans forskning ligger i brytpunkten mellan ekonomisk geografi, innovation och entreprenörskap. Martin Andersson

delar priset med Karl Wennberg vid Handelshögskolan i Stockholm.
NYA HEDERSDOKTORER. Professor Jan
Potempa, Polen samt USA, och professor
Thomas Krieg, Tyskland, har utsetts till hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten. De
har båda på avgörande sätt främjat verksamheten på lundafakulteten.
FORSKNINGSPRIS. Färs & Frostas forsk-

ningspris för särskilt framstående avhandlingsarbete har tilldelats Per Augustsson
vid Institutionen för mätteknik och industriell
elektroteknik.

Nytt institut för internetforskning
placeras i Landskrona
utlokalisering. Lund i Landskrona
har blivit verklighet i och med att Lund
University Internet Institute, LUii, kom
mer att placera sin ledning och centrala
stab i Citadellet, Landskrona.
Institutet består av tio forskarplatser och konferensmöjligheter. Det ska fungera som en
plattform för kunskapsutbyte och forskning
om internet i samhällsutvecklingen och ska
skapa en gemensam mötesplats för experter inom olika områden. Tanken är också att
förena akademisk kompetens med pågående
projekt knutna till näringslivet. Forskningschef är rättssociolog Stefan Larsson:
– Lunds universitet bedriver redan idag
internationellt uppmärksammad forskning
kring internet och digitalisering. Genom LUii
kommer forskningen att samordnas och ut-

vecklas och institutet kommer även att bedriva utbildning och innovation. Landskrona är
en spännande placering. Vi gläds över kraftansamlingen med Landskrona stad, som har
goda förutsättningar att bli ett samlande nav
i denna satsning.
Ett par forskningsprojekt kommer att inledas under 2012. Ett av projekten handlar
om att ta fram verktyg för att göra information på internet mer lättillgänglig för yngre
skolelever. I detta arbete kommer elever från
Landskrona stad och från Indien att ingå. Ett
annat projekt inriktas mot ledarskap och organisationsutveckling. I planerna ingår även
att förlägga forskningskonferenser inom internetområdet till Landskrona. I ledningsgruppen för LUii ingår även Måns Svensson
och Marcin de Kaminski.

Det kom en bild
till redaktionen...
LUM uppskattas i alla åldrar. Det fick redaktionen bildbevis på härförleden när
Andreas Engberg skickade in ett foto på
dottern Hedvig, sex månader, där hon
avnjuter pappas LUM. Andreas är alumn
från A-sektionen vid LTH sedan våren
2010, och vi får hoppas att lilla Hedvigs
intresse för universitetet består!
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SOCKERBRUKSOMRÅDET
ANDRA BYGGER OCH FÖRSVINNER; VI STANNAR. Nu har visningslägenheten öppnat i Farinet som ligger norr om Lunds Centralstation (Sockerbruksområdet). Vi bygger ett stort antal 2:or och 3:or, men även
1:or och 4:or från 1 320 000 kr. Alla lägenheter har balkong eller uteplats i skyddat läge mot Bjeredsparken.
Generös takhöjd. Myresjökök. Genomgående ekparkett. Från husets översta våningar har du sundsutsikt.
Inflyttning från 1 september 2012.
Genom vår kostnadsfria försäkring Tryggt köp stödjer vi dig som ska sälja annat boende.

BOKA DIN PERSONLIGA
VISNING REDAN IDAG!

Lisa Niemi 0730-78 84 59 eller Caroline Sellström 0730-78 84 97
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Posttidning B
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

hallå HANS SWÄRD…
…som sedan drygt två år tillbaka driver projektet ”Bostad
först” tillsammans med andra forskare på Socialhögskolan. På
en uppföljningskonferens nyligen kom det fram att projektet
lett fram till att cirka 30 hemlösa fått en bostad.

Är 30 bostäder åt
hemlösa efter två års
arbete en bra eller dålig siffra?
– Jag tycker att projektet är framgångrikt. Två kommuner,
Stockholm och Helsingborg, har kommit loss och driver
projekt enligt Bostad först-principen*. Men intresset från
andra kommuner är stort. Första gången som svenska hemlöshetsforskare förespråkade arbetssättet var vid millenieskiftet. Då fick vi inget gensvar alls hos politiker och myndigheter.
Varför får ni ett större gehör den här gången?

– Det finns flera orsaker. Hemlösheten i Sverige har ökat
och det har blivit tydligt att de metoder som använts hittills inte funkar.
– En annan viktig orsak är universitetets och framför allt
rektors starka engagemang i frågan. Jag tror att rektors underskrift väger tungt när man bjuder in ministrar och andra politiker till hemlöshetskonferens.
Behöver ni forskare bli bättre på att bedriva lobbyarbete
för att era resultat ska komma till användning?

– Jag tror framför allt att systemet för att meritera sig inom
akademin måste förändras om fler forskare ska ägna sig åt
att föra ut forskningsresultat i samhället. Idag är det mycket mer meriterande för en forskare att bli citerad i vetenskapliga tidsskrifter än att se till att deras resultat kommer
till nytta.
– Vi har ägnat mycket tid åt att föreläsa och att resa runt
i Sverige för att informera om Bostad först-metoden. Det-

ta har varit möjligt tack vare att universitetet har skjutit till
med pengar. Forskningsfinansiärerna måste bli bättre på att
stötta forskare som vill nyttiggöra sin kunskap.
Du säger att sociala innovationer ligger i tiden. Vad grun
dar du det på?

– Bland annat så har EU nyligen lanserat en plattform för
bekämpning av fattigdom och social utslagning. Fram till
2020 ska man ha lyft 20 miljoner människor ur fattigdom.
Man efterlyser ”evidensbaserade socialpolitiska innovationer som kan ligga till grund för strukturreformer”.
Två kommuner testar nu att arbeta med Bostad först. Hur
går det för dem?

– Bra. Bara fyra av 30 tidigare hemlösa har misslyckats med
sköta sitt boende och tvingats flytta.
– Företrädarna från projekten talade mycket om vikten av sysselsättning. De flesta hemlösa står långt från arbetsmarknaden. I såväl Stockholm som Helsingborg gick
mycket av stödarbetet ut på att hitta vettiga sysselsättningar åt dem.
Text: ULRIK A OREDSSON
foto: mik ael risedal

*Bostad först-metoden går i korthet ut på att en egen bostad är
en rättighet och den grundtrygghet som den hemlöse behöver
för att kunna ta itu med sina övriga problem. Alltså först en egen
bostad, därefter massiva hjälpinsatser, i de fall som det behövs.

