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Amatörgeolog bakom världssensation
– blir hedersdoktor vid Natfak

Den gigantiska sågklingan skär sig
envist allt djupare ner i det kompakta stenblocket. Det genomträngande ljudet vittnar om ytterligare en
vanlig arbetsdag i Thorsbergsbrottet på Kinnekulle i Västergötland,
där den röda och gråfärgade kalkstenen i slutänden ska bli golvplattor.
Lika vardagliga är dock knappast de
upptäckter som har gjorts i kalkstenen,
upptäckter som har väckt stort internationellt intresse inom forskarvärlden.
– Här kan du se det senaste fyndet, säger Mario Tassinari och visar
upp en stenskiva med en distinkt
mörk fläck i mitten.
Mario
Tassinari från Lidköpingstrakten och geologiprofessorn Birger Schmitz från

Amatörgeologen

Amatörgeologen Mario Tassinari har hittat drygt 90 fossila
meteoriter i Thorsbergsbrottet på Kinnekulle i Västergötland. Till sin hjälp har han bland
annat haft stenbrottsägaren
Göran Thor (stora bilden).
LUM nr 5 | 2011

Lunds universitet visar runt i stenbrottet. Vi går på en urgammal havsbotten.
Den hårda berggrunden var för 470 miljoner år sedan ett kalkrikt havsbottenslam. Överallt syns spår av utdöda bläckfiskar och andra dåtida djur.
skapat rubriker är
fossil av helt annat slag, nämligen fossil
av utomjordisk karaktär. Fossila meteoriter är extremt ovanliga fynd. I övriga
världen känner man bara till tre stycken hittills. Men i Thorsbergsbrottet har
man nu hittat drygt 90 fossila meteoriter, i storleksordningen 1–23 centimeter
i diameter.
Bakom upptäckten står en måhända ovanlig konstellation människor.
Centralfigur i sammanhanget är Mario
Tassinari, en numera pensionerad gjuteriarbetare som kom till Sverige 1965 och
började jobba på gasbetongfabrik i Skövde. Med sig från hemlandet Italien hade
han sitt stora fritidsintresse, att samla på
fossil och mineral.
Men det som har

Utan hans passionerade geologiintres-

se hade de fossila meteoriterna i Thorsbergsbrottet sannolikt fortsatt att föra en
anonym tillvaro inbäddade i kalkstenen.
Mario Tassinari hade lika gärna kunnat
reagera som alla andra människor då
han läste den där artikeln i lokalpressen
för drygt 20 år sedan; han hade kunnat
rycka på axlarna åt rapporten om att en
fossil meteorit hade påträffats i kalkstenen i Thorsbergsbrottet. Eller möjligen
hade han kunnat småle och förundras
över en lustig men ovanlig upptäckt som
orimligen skulle låta sig upprepas. Men
istället resonerade han tvärtom.
– När jag läste artikeln tänkte jag att
3
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En passionerad amatörgeolog. En
engagerad professor. Och tre vän
liga bröder i ett stenbrott.
Så kan receptet se ut om man
vill upptäcka en världssensation
inbäddad i 470 miljoner år gammal
berggrund. De unika fynden av
drygt 90 fossila meteoriter gör nu
att den pensionerade gjuteriarbe
taren Mario Tassinari utnämns till
hedersdoktor vid Naturvetenskap
liga fakulteten.

t

Meteoritnedslagen

t

Den höga andelen meteoritnedslag som
har påträffats i den västgötska berggrunden – hundra gånger högre än i vår
egen tid – vittnar om en kraftig uppbrytning av en gigantisk asteroid i asteroidbältet, som ligger mellan planeterna
Mars och Jupiters banor runt solen.
Kanske skedde en kollision mellan en
asteroid och en komet. Händelsen inträffade för 470 miljoner år sedan, och
än idag dimper fragment från kollisionen ner – en tredjedel av de meteoriter
som faller ner på Jorden i vår egen tid
kommer från händelsen för 470 miljoner år sedan.
Forskningen kring de fossila meteoriterna i Västergötland har lett till ökad
förståelse för meteoritflödet i de inre
delarna av solsystemet, men också bättre kunskap kring exempelvis hur man
daterar ytor på andra planeter och månar med hjälp av kraterförekomst. Fram
tills nu har dateringsmetoden baserats
på en konstant nedslagsfrekvens.

om man har hittat en så måste det finnas
fler. Jag har hållit på med geologi i större
delen av mitt liv och är en praktiker som
går ut och letar, säger Mario Tassinari.
Hans instinktiva reaktion skulle visa
sig bli upprinnelsen till ett helt nytt
forskningsfält, i gränslandet mellan astronomi och geologi. Själv hade han ingen koppling till den akademiska världen.
Men han kände de tre bröderna Göran,
Stig och Sören Thor som ägde stenbrottet
på Kinnekulle. Med deras hjälp började
han leta efter nya fynd av fossila meteoriter i den västgötska kalkstenen.
inledde han ett samarbete med geologiprofessorn Birger
Schmitz i Lund, och tillsammans började de systematiskt kartlägga meteoriterna på den gamla havsbottnen. Mario Tassinari skickade meteoritprover
till Lund, och Birger Schmitz gjorde kemiska analyser på materialet för att säFör 17 år sedan

4

Geologiprofessorn Birger Schmitz har tillsammans med Mario Tassinari systematiskt kartlagt
meteoriterna i Thorsbergsbrottet och lagt grunden till ett helt nytt forskningsfält i gränslandet mellan geologi och astronomi.

kerställa att det verkligen var meteoriter.
– Mario har ett särskilt öga för fossil.
Han kan se när det är en meteorit, medan jag måste göra en kemisk analys, säger
Birger Schmitz med ett leende.
Samarbetet har lett till flera vetenskapliga artiklar där Mario Tassinari
har varit medförfattare, bland annat två
artiklar i Science. Och två doktorander
i Lund har hittills disputerat inom ämnesområdet.

Rundvandringen i stenbrottet går
mot sitt slut. Den roterande sågklingan kämpar oförtrutet vidare med arbetet
att dela de kompakta kalkstensblocken.
Och med samma envisa tålamod fortsätter jakten på kunskap om vad som döljer sig i det gamla havsbottenslammet, de
fossila meteoriterna och händelserna för
470 miljoner år sedan.

Nu blir Mario Tassinari hedersdoktor
vid Lunds universitet, för sina ovärderliga insatser kring de fossila meteoriterna.
Även bröderna Thor ska ha en del av äran,
påpekar Birger Schmitz och förklarar att
en avgörande faktor för hela projektet har
varit att bröderna Thor har ställt upp i så
positiv anda.
– Varje meteoritfynd har inneburit ett
avbrott och en fördröjning i deras ordinarie verksamhet, säger Birger Schmitz.

Ur motiveringen till
hedersdoktorsutnämningen:

text & foto : Lena Björk Blixt

”…Mario Tassinari har med ett brinnande engagemang, outtömlig entusiasm och
stor vetenskaplig nyfikenhet varit en nyckelperson i uppbyggnaden av ett av fakultetens internationellt mest uppmärksammade forskningsprojekt. Marios roll under
snart två decennier har varit avgörande
för framgångarna, och utan hans insatser
hade projektet inte existerat…”
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Ur innehållet
7 Koppla ihop LU-delarna bättre!
Den senaste tiden har många kritiska vänner varit i Lund och synat universitetet i sömmarna. Såväl universitetets externa rådgivare i University
Advisory Board som utbildningsutvärderarna i EQ11 menar att universitetet är för löst sammanhållet. De efterlyser en gemensam värdegrund
och att man talar mer med varandra över gränser och delar med sig av
allt bra som görs på universitetet.

12 Akademisk frihet – för vem?
Är den akademiska friheten på TA-personalens bekostnad? Det undrade man på den första temadagen som hölls av det personalpolitiska projektet PUPA nu i maj. Och är vissa grupper mer kärnfulla än andra, var en
annan fråga. Universitetsledningen var på plats för att svara på medarbetarnas funderingar.

20 Vad kan vi lära av Stanford?
Silicon Valley i Kalifornien har sitt ursprung i topprankade Stanford University, där man arbetar framgångsrikt med innovationer och odlar entreprenörstänk både bland studenter och forskare. En allt stridare ström
av lundaforskare och ledningspersoner reser till Stanford för att samarbeta och ta intryck. Även LUM for dit för att komma underfund med vad
som är grejen med Stanford.

34 Ny kurs om arkeologi i Anderna
Vad har fornnordisk religion och Inkakulturen gemensamt? Bägge ämnena är föremål för ett utbyte inom Linnaeus-Palmeprogrammet. Professor Castillo möter våren och studenter i Lund och professor Jennbert har
precis varit i Peru och undervisat vid Pontifica-universitetet.

38 Oro för konstmusikens framtid
Musikvetaren Marion Lamberth är bekymrad över konstmusikens framtid. Publiken som går på konserter med klassisk musik har en mycket hög medelålder. Dagens ungdomar är omgivna av en sådan mängd
musikstilar att klassisk musik för många är helt okänd.
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Utvärdering. Utbildningen vid Lunds universitet har speglats, granskats och begrundats
på längden och tvären denna vår, både av de egna medarbetarna och utomstående.
Universitetets eget utvecklingsprojekt inom utbildningen – EQ11 – pågår som bäst och ny
ligen kom de externa rådgivare som projektet bjudit in för att ge sina synpunkter.
Högskoleverkets utvärderingschefer har också besökt Lund för att berätta om det nya natio
nella utvärderingssystemet. Och så gjorde University Advisory Board sitt andra besök.

HSVs utvärderingschefer:

”Det blir ingen slentrianmässig
indragning av examensrätter”
utbildningsutvärdering . Högsko

leverket kommer inte att dra in exa
mensrätter utan mycket goda skäl,
lovade HSVs utvärderingschefer när
de nyligen besökte Lund.
– Då ger ni ett annat budskap
än utbildningsminister Jan Björk
lund som senast han var i Malmö
sa att ”examensrätterna ska flyga”,
kommenterade Lunds universitets
prorektor Eva Åkesson.

HSVs utvärderingschefer Maria Sundkvist och Magnus Hjort lockade många
LU-medarbetare när de informerade om
det nya nationella utvärderingssystemet
som infördes vid årsskiftet.
På knappt fyra år ska 1600 utbildningar i Sverige utvärderas av Högskoleverket. Men eftersom lärosätena samtidigt
ges ökad självständighet – autonomi – så
kommer mycket av ansvaret för att granska utbildningen att ligga på lärosätena
själva framöver.
– HSV har en begränsad roll, med
tonvikt på kontroll, förklarade Sundkvist och Hjort.
De gjorde sitt bästa för att upplysa om
utvärderingssystemets ideologiska rötter
och breda politiska förankring – kanske
för att stämma i bäcken, för kritiken har
varit hård bland annat från LUs pedagogiska utvecklare Åsa Lindberg-Sand (se
LUM nr 2 2011).
Fokus i den nya utvärderingen lig6

HSVs utvärderingschefer Magnus
Hjort och Maria
Sundkvist besökte
Lund och informerade om det nya utvärderingssystemet
för utbildningar.

ger på utbildningarnas resultat i form av
studenternas självständiga arbeten, dvs.
uppsatser och examensarbeten. Dessa
ska granskas av externa bedömare. De
ska avgöra om arbetena speglar och lever upp till examensmålen. Max 24 och
minst fem självständiga arbeten ska bedömas från varje enskild utbildning i
hela Sverige. Examensarbetena avidentifieras så att ingen ska kunna se varifrån
de kommer eller vem som skrivit dem.
Varje utbildning ska dessutom göra en

självvärdering där man analyserar hur
man uppfyllt examensmålen.
– Här har ni chans att ta upp sådant
som ni tror kanske inte kommer fram i
examensarbetena, sa HSV-cheferna.
Det kan vara särskilda förutsättningar
kopplade till lärosätets samhällsroll och
ansvar och som påverkar resultaten, t.ex.

att man har många studenter som saknar
studievana hemifrån eller som inte behärskar svenska fullt ut.
– Här har regeringen gett lärosätena
en möjlighet att argumentera utifrån sina
speciella omständigheter, men det är en
möjlighet som man egentligen inte vill
ska användas, tolkade Magnus Hjort direktiven.
Självvärderingen är alltså varje utbildnings chans att visa att man håller hög
kvalitet utöver det som framgår av de
självständiga arbetena.
Men det gäller att redovisa sina källor
och ha täckning för argumenten. Självvärderingen får inte vara en skönmålning
utan måste vara trovärdig, poängterade
Maria Sundkvist.
Vilket väckte en del kritiska frågor.
Åsa Lindberg-Sand och flera med henne
undrade vilka källor och underlag som
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ma att göras på mycket skakig grund.
Och undrade hur HSV tänkte ifrågasätta examensrätter framöver utifrån ett så
bristfälligt underlag.
– HSV kommer att vara mycket återhållsamt med att dra in examensrätter,
replikerade HSV-cheferna, trots att utbildningsministern alltså signalerat något annat, enligt prorektor Eva Åkesson.
– Vår myndighet är ganska hårt politiskt styrd, men av skriftliga uppdrag,
inte av vad ministern säger i Malmö eller
i Aktuellt, sa Magnus Hjort. Vi har tydliga direktiv att examensrätter ska återkallas med stor restriktivitet. Det är viktigare än politiska utspel.
– Om nu examensrätter ändå dras in
– får vi möjlighet att överklaga då? undrade Eva Åkesson.
Svaret var nej.
– Det finns inga planer för det och

University Advisory Board:

”Gemensam värdegrund
viktig i tider av förändring”
tips från coachen. – Ni måste

bli klara över de grundläggande
värderingar som håller ihop er som
universitet. Det är viktigt nu när ni
går från att vara en statligt styrd
myndighet till att bli en mer själv
ständig aktör. Hur ni väljer att or
ganisera er får betydelse för nästa
steg i utvecklingen.

Det menade universitetets externa rådgivare – University Advisory Board – som
i mitten av maj besökte Lunds universitet. Det var ett halvår sedan sist. Nu blev
det tillfälle att följa upp höstens samtal.
Under två intensiva dagar diskuterade de
tre rådgivarna bland annat styrning, organisation, fundraising och strategiska
framtidsfrågor med representanter för
studenterna och fakulteterna samt med
universitetsledningen.
LUM nr 5 | 2011

Fronesis-projektet diskuterades särskilt. Frågan om hur universitetet ska styras framöver handlar om mycket mer än
om ni väljer att ha kvar fakulteterna eller
inte, menade rådgivaren John Hood från
Robert Foundation, USA. Dock måste
universitetet välja väg: vill man samla
mer beslutsfattande centralt eller är det
största möjliga decentralisering som ska
gälla, enligt den så kallade subsidiaritetsprincipen.
Viktigast är att universitetet frigör kreativiteten hos alla medarbetare, menade
Hood och rådgivarkollegerna provost
Judyth Sachs från Macquarie University
i Sydney och professor Jan-Anders Månsson från École Polytechnique Fédérale de
Lausanne.
Ett fullskaligt universitet som Lunds
är ”complex business” och för att lyck-

ingen politisk lösning i sikte, sa Magnus
Hjort. Men vi ska försöka upprätthålla
rättssäkerheten i bedömningarna från
vårt håll.
text & foto : BRIT TA COLLBERG
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HSV tänkt sig att utbildningarna ska
bygga sin analys på.
– Tentaresultat exempelvis, sa Maria
Sundkvist.
Orealistiskt, var reaktionen från flera åhörare, eftersom tentaresultat sällan
arkiveras.
– Tentorna ger jag tillbaka till studenterna, när jag rättat dem, kommenterade
en LU-lärare.
– Visst, medgav Maria Sundkvist, och
enligt lag är ni heller inte skyldiga att bevara annat än de självständiga arbetena.
Men om ett par år kommer vi nog att ha
ett bättre underlag för självvärderingarna, trodde hon.
– Det gäller att försöka övertyga med
referenser till olika typer av underlag,
tillade Magnus Hjort.
Åsa Lindberg-Sand tyckte att det såg
ut som om självvärderingar skulle kom-

HSVs nya
utvärderingssystem

Utvärderingarna av 1600 utbildningar betas av de kommande fyra åren i sex olika
omgångar.
Tyngst i bedömningen väger examensarbetenas kvalitet och utbildningarnas
självvärderingar. Men även alumnenkäter
som belyser hur pass användbara utbildningarna är på arbetsmarknaden, liksom
studenternas synpunkter, ska vägas in.
De lärosäten vars utbildningar får högsta betyg kommer att belönas med extra
medel.

as gäller att fokusera uppdraget: vetenskaplig noggrannhet och kunskapsutveckling inom både forskning och
undervisning, menade Judyth Sachs.
Till sist är det detta som hela universitetet handlar om och måste samlas kring för att stödja, sa också John
Hood.
– Akademiker känner sig kanske mer
hemma med administratörer som har en
forskarbakgrund. Men de är mest betjänta av administrativa proffs, som kan
ta bördan från deras axlar och göra livet
enklare. Ni måste se utanför de akademiska domänerna och rekrytera de bästa
professionellt utbildade administratörer
som står att finna på den öppna marknaden, sa Hood.
menade rådgivarna att
universitetet tar de utmaningar man står
inför på stort allvar.
– Det pågår en dialog kring de här
frågorna – om än inte på alla nivåer. Det
finns liksom i de flesta organisationer en
klyfta mellan ledning och verksamhet.
Men ledningen är uppmärksam och vill
förbättra dialogen till att omfatta fler, sa
Judyth Sachs.
Sammantaget

BRIT TA COLLBERG

7

Prata med varandra!
EQ11-utvärderare vill se ett LU som hänger ihop bättre
utbildningsutvärdering. Lunds

universitet behöver nätverka mer
internt och bli ett sammanhäng
ande, kommunicerande universitet
för att höja utbildningskvaliteten.
– Idag handlar allt om forskning
har vi fått höra. Och sättet att för
dela resurser förstärker kortsiktigt
taktiktänkande. Det behövs friska
pengar och stöd till tvärvetenskap
för att få fart på de vilda idéerna
och utbildningsexperimenten!

Det sa provost Judyth Sachs från Macquarie University i Australien, när hon
som ledare för EQ 11:s externa rådgivare sammanfattade en veckas möten med
universitets- och fakultetsledningar, studenter, doktorander, m.fl. Ett 80-tal personer hade mött upp för att lyssna och
ställa frågor i Kårhusets aula.
– You’ve got to keep talking to each
other!
från rådgivarna. Utan bättre kommunikation
mellan universitetets olika delar, mellan forskning och utbildning, lärare och
studenter, akademi och omvärld – så utvecklas inte universitetet i sin fulla potential. Varken fakulteter eller institutioner
kommunicerar över ämnesgränser i högre grad. Det drabbar studenterna och
på sikt forskningen. För att komma vidare behöver både attityder och strukturer
förändras, menade rådgivarna.
De rekommenderade att Lunds universitet använder sina studenter som
”change agents”; universitetet kommer att
förvandlas om fokus flyttas från undervisande till lärande. Men det ska också till
extra resurser och undervisning måste bli
meriterande, inte bara forskning.
– Det pågår många underbara saker
runt om på Lunds universitet, men ni delar inte med er till varandra. Universitetet bör ”fostra till tvärvetenskap” och ett

Kommunicera mera inom universitetet, var budskapet från Judyth Sachs från Macquarie
University i Australien. Hon är ledare för EQ 11:s externa rådgivare.

Det var huvudbudskapet

8

– Det tar precis lika lång tid att undervisa illa
som att undervisa väl, hävdade Lori Breslow
från MIT. T.v. Jörgen Nordenström, t.h. Partha
N. Mukherji.

– Ni har sagt vad vi bör göra. Finns det något vi
inte ska göra? frågade studentrepresentanten
Christian Stråhlman. T.v. LUs rektor Per Eriksson och t.h. prorektor Eva Åkesson.

mer långsiktigt strategiskt tänkande, för
det ser vi inte mycket av idag, menade
Judyth Sachs.
Rådgivarnas speciella present till

Lunds universitet är ett ord: connected.
Universitetet bör bli mer connected,
sammanhängande. Det finns inget behov
av ett united university – ett enat univer-
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text: BRIT TA COLLBERG
Foto : gunnar menander
Fotnot: EQ11 är universitetets pågående
projekt för att utveckla kvaliteten inom
utbildningen.
Film: Efter Judyth Sachs sammanfatt-

ning följde en frågestund. Hela mötet direktsändes på universitetets webb. Filmen finns att se på EQ11s hemsida: www.
lu.se/eq11

t

sitet – annat än möjligen i marknadsföringssammanhang, menade Judyth
Sachs.
– Det finns ju inte bara ett sätt att
göra saker på!
Tvärtom är det mångfalden lösningar och perspektiv som är universitetets styrka och kulturella kärna. Utmaningen är att slå vakt om det, men
frigöra kreativitet och nytänkande genom att hitta sätt att binda samman,
connect.
– Lunds universitet behöver ”hänga
ihop” ännu mer aktivt med sina studenter, ämnen emellan, med omvärlden och med sin historia. Det kan ni
göra genom att prioritera och engagera er mer i era viktiga internationella nätverk och samarbeten och genom
att skapa mötesplatser, inre nätverk
och uppmuntra en anda av samhörighet och kunskapsutbyte. Och genom
att höras ännu mer i den offentliga debatten och dialogen, sa Judyth Sachs.

EQ11-utvärderarnas intryck

Förvånande

Bra

”Att studenterna vill ha mer feedback från
sina lärare och fler arbetsuppgifter! Lärarna hinner inte, men om fler använde nätet
och e-learning, skulle LU kunna gå om alla
andra som brottas med samma problem.”

•
•
•
•

Lori Breslow, Teaching and
Learning laboratory, MIT

”Bristen på ansvarstagande och attityden
‘det är EUs eller regeringens fel‘ när något
inte fungerar. Vi måste börja tänka på ett
nytt sätt, inte skylla ifrån oss utan försöka
hitta lösningar som hjälper oss att skapa
det universitet vi vill ha.”
Chris Fictoor, rektor för School of
Performing Arts Prins Claus
Conservatorium, Groningen,

”Att så många doktorander är externfinansierade och att det är oklart vilka regler
de omfattas av”.

Olof Nilsson, professor,
rektors rådgivare i kvalitetsfrågor,
Uppsala universitet

” Att juristerna här i Lund skapat en sådan
fantastisk studiemiljö för sina studenter.
Jag var imponerad”.
Stefan Nordlund, dekan för
naturvetenskapliga fakulteten,
Stockholms universitet

Internationella utbildningssamarbeten.
Energi och entusiasm bland lärarna.
Studentinflytande på alla nivåer.
Innovation tillåts i undervisningen.

Frågetecken
• Inkonsekvenser i kvalitetssäkring av
doktorandutbildningen.
• Doktorander ses som arbetskraft.
• Studenttäta fakulteter har ont om
resurser.
• För lite utbyte mellan ämnen och fakulteter.

Råd
• Låt studenten bli ”förändringsagent”.
• Anslå pengar till tvärvetenskapligt
samarbete.
• Sprid goda pedagogiska exempel
• Utveckla LU som nätverk, genom
seminarieserier, mötesplatser etc.
• Höj meritvärdet på undervisning.
• Kvalitetssäkra doktorandutbildningen.
• Upprätta stödstrukturer för doktorander
• Uppmuntra undervisning som forskningsaktivitet.
• Fortsätt EQ11-dialogen.
• Prioritera! Avsluta viktiga projekt innan
ni startar nya.
• Använd digital teknik för att förbättra
undervisningen.

Vad tycker ni om EQ11 hittills?
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Fredrik Andersson,
professor i national
ekonomi, prorektor
Ekonomihögskolan:
– Vi har fått mycket bra
råd av de externa rådgivarna, och de identifierade snabbt problem
som vi själva är medvetna om, t.ex. klyftan
mellan grund- och avancerad nivå. Vi tillhör ju de områden som har minst resurser
per student. Nu fick vi intressanta uppslag
om hur man kan utveckla pedagogiken
utan att det kräver så mycket resurser.

Mats Roslund,
universitetslektor,
historisk arkeologi:
– HT hade ett internat kring EQ11 och det
fungerade bra. Däremot är jag kritisk till att
dela upp forskning och
utbildning som man gjort med RQ08 och
EQ11. Forskning och utbildning måste behandlas tillsammans. Som lärare dignar jag
under den administrativa bördan och får
kämpa för att få tid att forska.

t

Göran Djurfeldt,
professor i socio
logi:
– Processen har
inte varit tillräckligt
förankrad bland
fotfolket på vår fakultet. Konstigt att
man fokuserar på fakultetsnivån – undervisningen pågår ju ute på institutionerna. Sedan vet jag att många hos
oss har varit kritiska till hur man lagt
upp enkäten för självreflektionen.
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EQ11-utvärderare, från vänster:
Lori Bresow, Judyth Sachs, Gudrun Wicander ,
Finn Junge-Jensen och Jörgen
Nordenström.

EQ11s externa rådgivare:

– Modigt av
fakulteterna
att ta emot oss
utbildningsutvärdering. – Fakul
teterna är modiga som vågar öppna
sig för oss. EQ11 är ett lovvärt och
ambitiöst projekt, sa professor
Judyth Sachs, ordförande för EQ11s
externa rådgivare som besökte
Lund första veckan i maj.

LUM gjorde ett nedslag på området för
humaniora och teologi, HT, och mötte
Judyth Sachs och några av hennes kolleger under en paus på Språk- och litteraturcentrum.
Judyth Sachs är kvalitets- och utbildningsansvarig vid Macquarie University
i Australien, och ingår även i Lunds universitets Advisory Board. Många lärosäten brottas liksom Lund med att hitta en
balans mellan forskning och utbildning,
menade hon.
– Vår uppgift är att ge råd och stöd –
inte att granska kritiskt. Vi vill bidra till
att utveckla pedagogiken och de utbildningar som ni erbjuder.
10

Kollegan Finn Junge-Jensen från
Copenhagen Business School var först
skeptisk till rådgivaruppdraget, berättade han, men har ändrat sig under resans gång:
– Jag blir alltmer imponerad. EQ11
skapar förutsättningar för en intern läroprocess på institutions- och fakultetsnivå.
på tvärvetenskapliga projekt verkar fungera väl,
menade han, men de har inte lett till så
många nya avhandlingar och artiklar
som var tanken. En dynamisk innovationsmiljö förutsätter en tydligare satsning på att skapa dialog mellan entreprenörer, forskare och lärare. Det är en
process som kräver tid och tålamod, menade han.
Lori Breslow från MIT var imponerad av fakulteternas självreflektioner och
trodde det skulle vara svårt att få fakulteterna på MIT att ställa upp på något
Universitetets satsningar

liknande. Hon imponerades även av det
mentorsstöd – Supplemental instruction,
SI - som äldre studenter ger nya studenter. SI-systemet har fungerat i tio år på
HT.
Dagen på SOL-centrum avslutades
med ett möte med fakultetsledning och
studentkår.
Lori Bresow sammanfattande intrycken:
– Vi slås av det engagemang och den
positiva energi som vi möter hos fakultetens ledning, lärare och studenter. Era
studenter ger intryck av ha ett genuint intresse för sina ämnen. Tillsammans söker och finner ni vägar runt de flesta av
de hinder som knappa ekonomiska resurser medför, sa hon.
– Humanistlaboratoriet är ett imponerande exempel på hur samarbeten
mellan olika discipliner kan leda till utveckling och gynna forskningen, menade rådgivarna också.
Eva Wiberg, prodekan

för grundutbildningen, tog tillfället att diskutera framtidsscenarier, internationalisering och
strategier. Framöver krymper ungdomskullarna. HT vill fortsätta ha ett stabilt
utbud av kurser och program och för att
klara det har samarbetar man med Göteborgs universitet, berättade Eva Wiberg.
Rådgivarna uppmanade HT att överväga samarbeten även med andra universitet och att e-learning kan vara ytterligare möjlighet.
Initiativet till att utvärdera grundutbildningen kom ursprungligen från studentkårerna. Hanna Gunnarsson, ordförande i HTs studentkår, var nöjd med
rådgivarnas besök.
– Det har varit givande diskussioner
och vi har fått värdefull feedback. I höst
ska vi börja implementera de insikter som
processen gett. Det ska bli spännande.
text & foto : Johan Lindskoug

fotnot: 16 internationella experter har anlitats som rådgivare i EQ11-projektet. De har
tagit del av områdenas självreflektioner. Indelade i tre mindre arbetsgrupper har de sedan besökt tre områden var. I höst kommer
deras skriftliga skriftlig rapport.
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Skolan får allt svårare
att lösa vardagskonflikter
vi har blivit sämre på att lösa konflikter.
En annan att det finns ett glapp mellan
rådande lagstiftning, elevernas och lärarnas värderingar.
– Kanske är det så att eleverna har en
annan rättskänsla än vad vi har och då
hjälper det inte med en massa planer och
policys. De kanske tvärtom får en motverkande effekt, säger Antoinette Hetzler.

sociologi. Antalet elever och lärare

Det är första gången som någon tar ett
samlat grepp på hur man reder ut konflikter i svenska skolan. Hur upplevs diskriminering, kränkningar och otrygghet i skolan av elever och lärare och vad
gör man åt det? Tidigare undersökningar, som gjorts i USA, visar att barn och
vuxna oftast inte gör något alls när deras rättigheter har blivit kränkta; de låter
oförrätten passera eller så ger de tillbaka
med samma mynt. I USA har man, precis
som i Sverige, byggt upp ett system med
kvasirättsliga åtgärder. Det kan handla
om lokal skolpolicy eller samtal med lärare och inblandade i konflikten. Först
som sista utväg tar man till rättsliga åtgärder. Men på senare tid har vi fått se
mer av den sistnämnda lösningen, i såväl USA som Sverige.
– I USA är trenden ännu starkare än
här, men det är absolut ingen önskvärd
utveckling, säger Antoinette Hetzler. Av
rädsla för att bli anmälda av sina elever kan
lärarna bli handlingsförlamade och förlora sin legitimitet i elevernas ögon. Antoinette Hetzler menar att det finns en övertro på rättsliga lösningar, särskilt som vi
vet ganska lite om hur rätten fungerar som
styrmedel för att lösa vardagskonflikter.
En anledning till det ökade antalet
anmälningar inom skolan skulle kunna
vara att vi är sämre på konflikthantering i
LUM nr 5 | 2011

Inom forskningsprojektet ska Antoi-

Antoinette Hetzler ska undersöka hur konflikter hanteras i skolan.

vardagslivet. Antoinette Hetzler drar paralleller till de ökande sjukskrivningstalen, ett område som hon studerat tidigare. Enligt henne är en anledning till att
folk sjukskriver sig alltmer vår oförmåga
att ta tag i en dålig arbetssituation, man
har svårt att hantera konflikter med chefer och kollegor.
som kan vara ett
tecken på att vi är sämre på att hantera
problem är att allt fler barn skickas på utredning för störande beteende. Allt oftare åberopas specialstöd eller särskola för
att de ska klara av skolan. Varför samhället skulle ha blivit sämre på att hantera
svåra situationer och konflikter vet inte
Antoinette Hetzler, men hon hoppas att
forskningsprojektet ska leda henne närmare svaret.
– Det finns en stor individfokusering
i samhället, säger Antoinette Hetzler. Vi
kräver att bli sedda samtidigt som det verkar som att vi har blivit sämre på att se andra och hantera relationer. Att det är en
ekvation som inte går ihop säger sig självt.
Från medierna men också av antalet
inkomna anmälningar att döma så har
mobbning, bråk och skolk ökat på senare
år. En orsak skulle alltså kunna vara att
Ett annat fenomen

nette Hetzler och hennes kollegor genom
observationer på plats och enkäter försöka förstå hur elever, lärare och andra
anställda upplever och löser tvister. Åtta
skolor med elever från olika socioekonomiska bostadsområden ska väljas ut, däribland två friskolor.
– Det ska bli intressant att se om det
finns några skillnader mellan friskolor
och kommunala skolor, säger Antoinette Hetzler. Dels för att se om de har andra metoder att lösa konflikter, men också för att se om de är mindre benägna
att anmäla kränkningar än andra skolor.
Antoinette Hetzler kommer också att
gå igenom 500 anmälningar som kommit
in till Barn- och Elevombudet, BEO, för
att se vilka kränkningar som gett upphov
till kritik och vilka som inte gjort det. Vad
har lett till att ett visst fall anmäls men
inte ett annat? Och hur blir upplösningen
om man anmäler respektive inte anmäler?
Detta är några av de frågor som Antoinette Hetzler hoppas få svar på under projektets gång.
TEXT & FOTO : Ulrik a Oredsson
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som gör polisanmälningar efter att
ha blivit utsatta för någon oförätt
på skolan har ökat, även när det
gäller mindre förseelser. Lärare
vänder sig också allt oftare till
yrkesinspektionen när de tycker att
arbetsmiljön är stökig.
Sociologen Antoinette Hetzler
har fått ett stort anslag för att
undersöka hur konflikter hanteras
i skolvärlden. En av hennes hypote
ser är att vi har allt svårare för att
lösa vardagskonflikter.

Konflikter i skolan

Projektet ”Konflikter i skolan: Lag, regler och dynamik i vardagens skolmiljö”
har fått närmare fem miljoner från Vetenskapsrådet. Förutom Antoinette Hetzler
medverkar Anett Schenk, David Wästerfors, Elaine Bosak. Projektet beräknas vara
slutfört 2013.
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Efter ”slavhandeln”
– ny utbildning
om diskriminering
värdegrund. Lunds universitet ska

inleda ett långsiktigt program som involverar studenter i kårer och nationer
men även ledare vid universitetet för
att utbilda i ledarskap baserat på universitetets värdegrund. Utbildningarna
planeras att starta till hösten.
Detta med anledning av händelsen på Hallands nation i april då några studenter vid en middag iscensatte
en slavhandel. Detta resulterade i flera möten mellan universitetsledningen
och studenter i kårer och nationer. Vid
dessa har konstruktiva arbetssätt arbetats fram för att Lunds universitets
grundläggande värderingar ska efterlevas även inom ramen för kårernas och
nationernas verksamhet.
Rektor har även träffat studenter utanför kårer och nationer som har gett
råd och förslag på åtgärder för att motverka rasism och diskriminering.
Se även gästkrönikan på sidan 39.

Bra betyg för ny
introduktionskurs
utbildning. Den utvidgade juridiska

introduktionskursen UJIKen vid Lunds
universitet har nu utvärderats. På UJIKen fick alla med högskolebehörighet
chans att läsa juridik, huvudsakligen via
nätet. Rekryteringen skedde genom fakultetsambassadörerna och Facebook.
En tidigare rapport har visat att UJIKen
varit framgångsrik. Av de flera hundra
som började läsa har de bästa gått vidare och fått plats på juristprogrammet, totalt ett 40-tal under två terminer. Utvärderingen visar att dessa
studenter, som alltså inte hade kvalat
in på sina betyg den vanliga vägen, klarat sig mycket bra på juristprogrammet
och fått bättre resultat på sina tenter
än kurskamraterna.
Utvärderarna på Juridiska institutionen vill gärna permanenta sättet att arbeta. Utvärderingen finns att läsa på
www.jur.lu.se/ujik-rapport.pdf
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Thomas Kaiserfeld, Christel Smith, Maria Wennerström, Pavla Kruzela och Jessica Hedin diskuterar
akademisk frihet.

Engagerade diskussioner på PUPA-dag

Akademisk frihet
– hinder för utveckling
av TA-personalen?
personalutveckling. Är den

akademiska friheten för lärare och
forskare på den administrativa
personalens bekostnad? Och varför
är det så viktigt med kollegialt
ledarskap när det gäller prefekter
och dekaner – men inte enhetsche
fer, ekonomer och annan ledande
TA-personal?
Många frågor väcktes på den för
sta temadagen som arrangerades
av det personalpolitiska projektet
PUPA i maj.

Ett hundratal medarbetare hade anmält sig till PUPA-dagen med temat
”Akademisk frihet och kollegialitet”.
Universitetsaulan var möblerad i småbord och temadagen var upplagd på
grupparbeten kring frågor som det bäs-

ta/sämsta med din arbetsplats och avslutningsvis en eller två frågor till universitetsledningen som också var på plats.
Vicerektor Inga-lill Rahm Hallberg
som leder PUPA-projektet var värd och
inledde med reflektionen att temat för
dagen – akademisk frihet och kollegialitet – är två hörnpelare som inte alltid
behöver gå hand i hand. Hon uppmanade grupperna att säga vad som är bra och
mindre bra i LUs dagliga och långsiktiga personalpolitik och hur det förhåller
sig till akademisk frihet och kollegialitet.
Grupperna, som i bästa fall bestod av
representanter från både kärn- och stödverksamheten, hade inga svårigheter att
komma igång med diskussionerna. Det
pratades och gestikulerades livligt. De
instämmande nickarna var många, och
nästan alla var överens om att det bästa
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Flera baksidor av den akademiska kul-

turen och det kollegiala ledarskapet blev
tydliga under dagens lopp. Allt från, som
någon uttryckte det, den förlamande
konsensustanken, till svårigheterna för
stödverksamheten att ta sig in i den akademiska världen med dess tysta koder.
Hur problem vid arbetsplatsen får fortleva år ut och år in för att ingen vågar sätta ner foten och säga till. Hur den akademiska friheten i vissa fall tolkas som
total frihet att exempelvis uppföra sig hur
som helst och säga vad som helst till sina
kollegor. Men den akademiska friheten
handlar enbart om att välja forskningsoch avhandlingsämne, menade Inga-lill
Rahm Hallberg och flera med henne.
Eftermiddagen inleddes med en betraktelse kring dagens tema av Karin
Salomonsson, professor i etnologi och
prefekt för Institutionen för kulturvetenskaper.

Hur kombinerar man
ökad konkurrens och
utslagning med god
personalpolitik? frågar Torbjörn von
Schantz ledningen.
LUM nr 5 | 2011

– Varför är vissa verksamheter mer
kärnfulla än andra, och varför ska vissa
grupper fylla i flexrapporter och inte andra? undrade hon.
dekanus för
Naturvetenskapliga fakulteten, var dagens stora försvarare av det kollegiala ledarskapet som han också fick en stund
på sig att tala om. Det ska utvecklas och
inte avvecklas, menade han.
– Prefektjobbet ska inte vara något
straffarbete. Och den akademiska friheten är viktig. Att vara lärare och forskare
är kreativt och man kan vilja jobba utifrån samhällets behov – men det måste
finnas en valmöjlighet.
Inga-lill Rahm Hallberg avslutade
temadagen och menade, apropå chefer,
att om man lyfter en person så måste man
också ge den kunskapen och redskapen
och det var hon tveksam till om man
gjorde. Hon tyckte också att kompetensutveckling till särskilt stödverksamheten
hittills varit ad hoc och att hela personalpolitiken saknar en röd tråd. Till hösten
lovade hon en femårsplan med förslag till
förbättringar. Till sist uppmanade hon
den grupp av medarbetare som tillhörde
kärnverksamheten att ”bli vid sin läst”.
– Vi borde bli bättre på att respektera den kompetens som TA-personalen
har. Vi har stor makt och en tendens att
ibland ta över och fatta beslut som vi har
noll koll på. Vi bör bli vid vår läst.
Torbjörn von Schantz,

text & foto : Maria Lindh
fotnot: PUPA står för Personlig Utveckling
och Professionella Arbetsvillkor.
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med Lunds universitet är friheten, kreativiteten, kollegorna, takhöjden, mångfalden och tryggheten.
Det sämsta tycker man är tidsbristen, otydlighet och dålig framförhållning från ledningen, man ska besvara en
massa enkäter utan att veta varför, man
hinner inte sätta sig in i alla frågor som
drivs. Otillräcklig kompetensutveckling
för särskilt TA-personalen som mest erbjuds kurser i olika nya system…
Som förslag på vad i personalpolitiken
som borde utvecklas var många grupper
eniga om stödet till cheferna. Det blev
mycket tydligt hur viktigt det är med en
bra chef – kollegial eller inte.

Ledningen om...

... extern rekrytering
Per Eriksson: – Jag kommer gärna bort
från gammeluniversitetet där en fast tjänst
kommer som ett brev från kungen och aldrig kan upplösas. Jag skulle vilja öka rörligheten mellan universiteten och är inte
främmande för extern rekrytering.
... att respektera varandra
Eva Åkesson: – Vi bör visa varandra respekt och vara lite snällare. Vanan vid att
vara kritiska granskande behöver inte spilla
över i kafferummet.
... vikten av en effektiv löneprocess
Per Eriksson: – Tråkigt att vi inte kommit
längre i löneprocessen. Vi får försöka bättra oss. Kan man kanske gå en kurs i detta?
... otillräcklig kompetensutveckling
för stödverksamheten
Eva Åkesson: – Jag håller med, det finns en
god förbättringspotential.
... villkoren för tiden efter prefektoch dekanusupdpraget
Per Eriksson: De måste bli bättre – efter
uppdragets slut måste man kunna återvända till sin tjänst.
...hur ledningen prioriterar sitt eget
arbete
Eva Åkesson: – Vi har för många projekt,
och när vi tog över stafettpinnen efter den
gamla ledningen så ökade vi. Inte bra – vi
borde ha prioriterat. Och nu ska alla våra
projekt samordnas bättre. Sen behöver man
kanske inte gå på alla möten och försöka
vara mer närvarande där man är. Nu sitter
många och jobbar med laptopen och mobilen samtidigt med mötena.
... hur ökad konkurrens och utslagning går att kombinera med god
personalpolitik?
Eva Åkesson: – Vi får bemöda oss om att
ge våra lärare de bästa förutsättningar och
jobba med den balanserade excellensen,
dvs. både inom forskning och utbildning.
Per Eriksson: – Vi måste samarbeta bättre
– även med andra universitet. Detta med
konflikten Malmö/Lund är bara dumheter.
Det bör istället handla om en klok rollfördelning.
13

foto: ke nne t ruona
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slopade utbildningsbidrag. Doktoranderna vid LU ska få tryggare anställ
ningsvillkor: tjänster med lön i stället för utbildningsbidrag. Beslutet syftar till att öka uni
versitetets dragningskraft och ge unga forskare bättre villkor, men det finns också kritiska
röster. LUM speglar åsikterna inom olika delar av universitetet.

Bakgrund

Universitetsstyrelsen beslöt vid sitt
möte i april att avskaffa utbildningsbidraget för doktorander. Det är ett bidrag på 15.500 kronor i månaden som
inte är pensionsgrundande och inte
ger full rätt till sjuk- och föräldraförsäkring. En doktorandtjänst ger däremot
normala anställningsvillkor och en lön
på cirka 21–22.000 kronor. Reformen
ska införas från den 1 januari 2013.
Somliga lärosäten, som Linköpings
universitet och Chalmers, har redan tidigare beslutat att ge alla doktorander anställning från första året. Andra, som Stockholms universitet, anser
att man inte har råd att ersätta utbildningsbidrag med doktorandtjänster. Avlönade tjänster ger ju en högre
kostnad – vid LU rör det sig om en beräknad extrakostnad på 50 miljoner
kronor per år för universitetet.
Kritikerna har pekat på denna merkostnad, som drabbar fattiga institutioner hårt. Med lönebikostnader och
overhead blir institutionernas kostnader för en ny doktorand ungefär fördubblade. Och även om LU just nu har
ett stort kapital kan inte t.ex. ett anslag till ett visst forskningsområde användas för att betala doktorander
inom ett annat forskningsområde. Kritikerna har också påpekat att ungefär ett år av doktorandtiden utgörs av
kurser, för vilka det är rimligt att få utbildningsbidrag och inte lön.
14

HT och Natfak efter doktorandlönebeslutet:

Fler doktorandfrågor
återstår att lösas
personalfrågor. Doktorandlöner

har sedan länge ersatt utbildnings
bidrag på såväl LTH som Juridicum
och Samhällsvetenskapliga fa
kulteten. Förutom medicin är det
alltså bara naturvetenskap och
humaniora/teologi som påverkas av
beslutet. Fredrik Lindström, som är
prodekan på HT, hoppas att univer
sitetsledningen nu går vidare och
rensar upp i ”stipendieträsket”.
– Utbildningsbidragen var det
lilla träsket, säger han.

Doktorandombudsmannen
Angelica Andersson håller med Fredrik Lindström. Det finns mängder av stipendier
för doktorander – både bra och dåliga,
tycker hon, och menar att de försök som
hittills gjorts från universitetets sida att
reda ut detta varit tandlösa.
Nu gläder sig Angelica Andersson i
alla fall över att utbildningsbidragen är
borta från hela Lunds universitet. Det är
ett till hundra procent positivt beslut anser hon, men det öppnar samtidigt för en
större diskussion.
– Hur många doktorander ska vi ha?

Fredrik Lindström, prodekan på HT, är mycket positiv till att utbildningsbidragen ska
ersättas av doktorandlöner. foto: b ritta
c
 ollb e rg

Det är en viktig fråga. Och ska antalet
doktorander vara styrt av externa forskningsanslag? Hur går det då för de små
forskarämnena?
Helst hade hon sett en generellt
ökad uppstyrning kring forskarutbildningen och inte minst en kvalitetssäkring av den – precis som de externa utvärderarna inom EQ11 nu efterlyser.
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Inom området humaniora/teologi finns det många små forskarutbildningsämnen. Fredrik Lindström säger
att slopandet av utbildningsbidragen
innebär ett bortfall av 16 doktorander
under en fyraårsperiod.
– Om vi inte gör något! Ska vi behålla vår volym måste vi göra omfördelningar. Det kan vi klara på kort
sikt, men det gäller att våra fakultetsmedel inte minskar framöver, säger
han.
Annars ställer han sig helt bakom
beslutet och menar att det på sikt gynnar området att man kan erbjuda doktoranderna bra villkor.
är Torbjörn von
Schantz, dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten.
– För doktoranderna är det naturligtvis bra att kunna vara anställda från
första dagen under sin forskarutbildning. Det ger ökad social trygghet. Jag
tycker därför att det är ett riktigt beslut, säger han.
Han konstaterar att kostnaden för
varje doktorands utbildning ökar när
utbildningsbidraget avskaffas, vilket
kommer att leda till färre nya doktorander. Han är medveten om att reformen kan medföra problem för de
institutioner och forskargrupper som
planerat sin framtida verksamhet utifrån dagens ersättningsnivåer.
– Dessa problem kommer sannolikt att vara störst för yngre forskare
och handledare som ofta har små ekonomiska marginaler inom sina forskningsprojekt, säger han.
Han konstaterar samtidigt att flera institutioner inom fakulteten sedan
många år tillbaka valt att inrätta doktorandtjänst från första utbildningsdagen.
– Nu får alla doktorander samma
villkor, vilket naturligtvis är bra, säger han.
Av samma åsikt

Maria Lindh
Lena Björk Blixt
fotnot: Konstnärliga fakultetsnämnden
beslöt tidigt i våras att utbildningsbidrag
inte ska användas.
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Medicinska fakulteten kritisk:

– Frågan borde
ha utretts bättre
personalfrågor. Bo Ahrén på
Medicinska fakulteten är den ende
dekanus som varit öppet kritisk mot
beslutet att ersätta utbildnings
bidraget med doktorandtjänster.
Han sympatiserar med dess syfte,
men menar att ärendet borde ha
utretts och förankrats ordentligt.

– Vi vet ju inte alls vilka följder detta får
för universitetet. Rimligen leder det till
färre nya doktorander, vilket innebär
mindre forskning och sämre konkurrenskraft, säger Bo Ahrén.
Han tycker det är märkligt att ett beslut som ger merkostnader på många
miljoner årligen tas utan utredning. Det
kom också som en överraskning för de
allra flesta på universitetet, som fick läsa
om planerna i sin morgontidning.
Medicinska fakulteten har ca 950
doktorander, men det är bara de 100150 prekliniska doktoranderna – laboratorieforskarna – som berörs av beslutet.
Doktoranderna i hälso- och vårdvetenskap har redan lön från första året, och
de många kliniska doktoranderna forskar på deltid och har sina sjukhustjänster i botten.
De prekliniska doktoranderna har
hittills fått doktorandtjänster från år tre.
Fakulteten tog i mars beslutet att från 1
juli införa sådana tjänster från år två i
stället. Beslutet har beräknats kosta fakulteten 26 miljoner per år och föregicks
av en lång utredning. Tanken var att man
sedan skulle utvärdera reformens resultat
och, beroende på utfallet, kanske nästa år
införa doktorandlöner redan från år ett.
– Vid Medicinska fakulteten tror vi ju
på att utreda alla reformer innan vi sjösätter dem..., säger Bo Ahrén lite syrligt.
Merkostnaden för varje avlönad medicindoktorand beräknas bli en kvarts miljon kronor per år. För det andra året har

Medicinska fakultetens dekanus Bo Ahrén.
foto: ke nne t ruona

fakulteten åtagit sig att bidra till denna
kostnad genom omfördelning av sina
forskningsmedel. Det första året kommer däremot varje handledare själv att
få finansiera med hjälp av sina anslag.
– De stora strategiska områdena har
nog råd med detta. Värre blir det för yngre forskare som inte är med i de strategiska områdena. De kan tvingas anta färre
doktorander, och får därmed sämre möjligheter att meritera sig, menar Bo Ahrén.
Närv
har Bengt-Olof Nilsson och Håkan Axelson, biträdande prefekter med ansvar
för forskarutbildningen, framfört samma farhågor när det gällde finansieringen
av doktorandernas andra år. Doktorandlöner ökar kraven på handledarna att dra
in externa pengar, de små forskargrupperna blir mest drabbade, och doktorander kan bli mindre intressanta att anställa än post docs (färdiga forskare), menade
de två prefekterna.
En ytterligare synpunkt är att doktorandtiden ju inte bara innehåller forskning utan också utbildning.
– Forskarhandledarna ska nu finansiera även doktorandernas kurstid med sina
anslag. Det blir en märklig situation både
för dem och för de externa anslagsgivarna, som gett pengar till forskning och inte
till utbildning, påpekar Bo Ahrén.
I fakultetens personaltidning

INGEL A BJÖRCK
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LUs Kinakoordinatorer Jan Olof Nilsson
och Kjell Nilsson ska
bygga upp ett forskarnätverk som omfattar
också andra delar av
Asien, bl.a. Japan och
Korea.

Europacentrum i Peking
viktigt nav för samarbete
utbyte. Det börjar ta fart på det

Europacenter inne på Pekinguniversitetet som Lunds universitet
drog igång för ett par år sedan.
Europacentret fungerar som en aka
demisk ambassad och underlättar
forskarsamarbete och studentutby
ten. Och i mitten av maj var centret
medarrangör vid en stor konferens
i Peking om samarbete mellan Kina
och Europa inom högre utbildning.

Det berättar Lunds universitets Kinakoordinatorer, sociologerna Kjell Nilsson och Jan Olof Nilsson. De delar sin
tid mellan Sverige och Kina. De arbetar både med Nordic Centre på Fudan
universitetet i Shanghai och med Europacentret på Peking-universitetet, rankat
nummer ett i Kina.
Idag ingår i konsortiet 13 europeiska
universitet som partners, senast tillkom

Uppsala, samt värduniversitetet Peking.
Lunds förre rektor Göran Bexell blev nyligen omvald som ordförande.
– Centrets läge inne på campus och
att man har en europeisk koordinator,
Christopher Weidacher Hsiung, som samarbetar nära med kollegorna på Pekinguniversitetet, har gjort det till ett viktigt
nav i alla möjliga sammanhang som rör
de akademiska kontakterna mellan Peking och Europa. För Erasmus Mundus-utbytesprogrammen med Kina, har
Europacentret t.ex. fungerat som en koordinerande instans både för utresande
kineser och inresande européer, berättar
Kjell Nilsson.
Kinesiska studenter får också möta
europeiska lärare i Peking; en första kurs
i European Studies hölls i höstas, med lärare från partneruniversiteten, och den
ges igen i höst. Då hålls också en Europadag med centret som medarrangör.

Centret prioriterar samarbete inom
miljö och hållbarhet, välfärd och folkhälsa, juridik och politik, inklusive
mänskliga rättigheter.
– Men man vill satsa ännu mer på naturvetenskaperna och utvidga samarbetet till fler kinesiska universitet med
Peking-universitetet som partner, säger
Kjell Nilsson.
I höst är centret medarrangör till en
kinesisk-europeisk konferens om antibiotikaresistens.
– Ett enormt folkhälsoproblem i såväl Kina som övriga världen, jämförbart med sådant som klimathotet enligt
WHO, säger Kjell Nilsson.
För övrigt planerar centret egna sympo-

sier och kulturaftnar under hösten i samarbete med de europeiska ambassaderna i
Peking. Man samarbetar också med EUdelegationen i Kina som yttrar sig över
alla forsknings- och utbildningssamarbeten med Kina som söker EU-pengar.
Kjell Nilsson och Jan Olof Nilsson har
arbetat med att utveckla Lunds universitets relationer med Kina under många
år och de senaste alltså också ägnat sig
åt relationerna mellan Kina och Europa.
Dessutom satsar de två sociologerna
nu på att utvidga forskarnätverken i Asien för Lunds universitets räkning.
– Vi kommer att bygga upp forskarnätverk inom områdena social välfärd/
folkhälsa och kulturstudier. Under hösten ska vi besöka universitet i Japan och
Hongkong och till våren Taiwan och
Korea, berättar Jan Olof Nilsson.
text & foto : BRIT TA COLLBERG

Kinesiska entreprenörer besökte EHL

Kinesiskt besök på EHL.
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utbyte. Även inom JCIE, Innovationsoch Entreprenörskapscentret på Zhejiang
universitetet (ZJU), där Lund är part, är
mycket på gång. Nyligen besökte ett 40tal företagsledare från Zhejiangprovinsen,
EHL och Ideon, som del av sin EMBA-utbildning. I Lund diskuterades ett masterprogram i entreprenörskap för både
svenska och kinesiska deltagare och gemensamma forskningsprojekt.

– I maj besökte också en ZJU-representant Lund för att studera Venture Lab och
i juni far flera forskare från Industridesigncentrum och EHL till Hangzhou för vidare
projektdiskussioner, berättar Gabriel Somesfalean, LTH-forskare och LU-representant i JCIE. Snart öppnar JCIE en hemsida,
som ska bli en kanal för alla intresserade
och aktiva inom innovation och entreprenörskap på LU och ZJU.
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LTH öppnade porten för
bygg- och verkstadsföretag
samverkan. För att göra det lät�
tare för näringslivet att lyfta luren
till en forskare på LTH anordnade
Svenskt Näringsliv två halvdagar
om aktuell forskning för bygg- res
pektive verkstadsföretag. Sam
manlagt 80 personer hörsammade
inbjudan.

Små och medelstora företag vet inte alltid
riktigt vart de ska vända sig om de vill få
kontakt med en forskare som kan tänkas
sitta inne med kunskap som kan vara värdefull för dem. För dessa kan universitet
i värsta fall framstå som en sluten borg,
är erfarenheter inom Svenskt Näringsliv.
är det vanligtvis
enklare. De har oftare egna forskningsoch utvecklingsavdelningar och personal som kan investera tid i gemensamma
forskningsprojekt. Eller så kan de anställa
industridoktorander eller till och med få
en adjungerad professur vid universitetet.
– Jag hoppas att ni tar med er några
nya tankar och idéer efter dagen. Passa
också på och mingla i pauserna, uppmanade Svenskt Näringslivs Claes Sandvig
publiken.
Men, hur är det, i vilken utsträckning
bör forskare fungera som gratiskonsulter?
– Vissa säljer sig nog för billigt. Men
man får använda sitt omdöme för att avgöra när man ska börja ta betalt. Sedan
handlar det också om ett löpande utbyte. En kontakt kan leda vidare till att företag kan ta emot examensarbetare eller
kortare projektarbeten, säger Rolf Larsson, docent och prefekt vid Institutionen
för bygg- och miljöteknologi.
För stora företag

professor vid Industriell produktion, instämmer i att ett examensarbete är en utmärkt inkörsport för
den mindre industrin.
– Men vid kontakt med mindre företag får man ofta lägga ner extra tid i
inledningsfasen och berätta vad exjobb
Jan-Eric Ståhl,
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innebär. Många anställda i småföretag,
åtminstone i bygg- och verkstadsindustrin, har begränsad akademisk erfarenhet, säger han.
för den sakens
skull inte att experterna bara finns på
universitetet. Till det ena seminariet kom
Larssons Mekaniska Verkstad i Bjärred
som levererar utrustning till framför
allt livsmedelsindustrin. I detta gamla
Situationen innebär

familjeföretag har de anställda i huvudsak lärts upp på plats.
Under finanskrisen, då orderingångarna sviktade och det blev dötid på jobbet, passade Jimmy Jansson på att göra
om verktygen till maskinerna. Det slutade
med att de blev betydligt mer effektiva än
idag. Metoden har patenterats och i maj
startar en examensarbetare med att mer
noggrant prova det nya verktygssystemet.
Kristina Lindgärde

Forskare såg byggmiss tidigt
samverkan. Enstegstätade

fasader. Låter begreppet bekant?
För många husägare är det i alla
fall det.

Det var runt mitten av 2000-talet
som det uppdagades att putsade fasader utan dränerande luftspalt och med
träregelstomme ger fuktproblem.
Fast en del forskare kände till problematiken redan i slutet av 1990-talet.
En av dem var Peter Johansson, seniorforskare i Byggmaterial vid LTH och
expert på puts och murverk.
– Men i början handlade det om
enskilda fall. Då var det svårt att gå ut
och slå på stora trumman, säger han.
Fenomenet visar att det inte är alldeles enkelt att nå ut med forskningsresultat till berörda intressenter.
Men år 2002 kom rapporten ”Fuktoch mögelskador i Hammarby Sjöstad” skriven av bland andra Ingemar
Samuelson, fuktexpert vid SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, och
adjungerad professor vid LTH. Den
visade hur stora delar av en nybyggd
stadsdel drabbades av fuktproblem till
följd av bland annat enstegstätning.
Trots det fortsatte branschen att

Peter Johansson,
seniorforskare i
Byggmaterial vid
LTH och
expert på
puts och
murverk.

använda tekniken. År 2008 fick exempelvis NCC riva ner och bygga om
fasaderna på flera nybyggda hus i bostadsområdet Annehem i Lund. Idag
använder varken NCC eller Skanska,
som byggde Hammarby Sjöstad, den
kritiserade metoden.
Peter Johansson medger att frågan
är komplex men tycker samtidigt att
ansvariga personer ute i branschen har
en skyldighet att exempelvis ta del av
nya SP-rapporter. Likaså har Fuktcentrum vid LTH anordnat informationsdagar i ämnet.
– Till en början var det kanske inte
solklart hur dålig byggtekniken var.
Problemet smög sig liksom på. Idag
rådet det inga tvivel. Trots det känner
jag till helt nybyggda objekt som är enstegstätade, säger han.
text & foto : Kristina Lindgärde
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Centrum för entreprenörskap
på väg mot internationella höjder
Entreprenörskap. Med donatio

Hans Landström och Marie Löwegren
ska leda arbetet med att
omsätta donationen till ett
sammanhållet
centrum för entreprenörskap.
foto: kristina

nen på 20 miljoner kronor från
industrimannen Sten K Johnson får
forskningen och undervisningen i
entreprenörskap vid Ekonomihög
skolan en möjlighet att ta steget
från att vara bland de bästa i Sveri
ge till att även bli bland de ledande
internationellt inom entreprenör
skapsområdet.

– Jag är imponerad över vad som hittills
åstadkommits inom entreprenörskapsämnet på Lunds universitet, säger Sten
K Johnsson. Jag känner mig själv som
entreprenör och vet att entreprenörskap
kräver en stor långsiktighet, så detta är
något som ligger mig varmt om hjärtat.
Det är bland annat Hans Landström,
professor i entreprenörskap, och Marie
Löwegren, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, som nu
ska leda arbetet med att omsätta donationen till ett sammanhållet centrum för
entreprenörskap vid Ekonomihögskolan.
Det är särskilt tre områden som ska förstärkas.
– Det första är näringslivskopplingen, säger Marie Löwegren. Vi har redan
många företag som ställer upp med gästföreläsare, internships och mycket annat.
Men vi vill gärna bygga upp mer långsiktiga och ömsesidiga relationer med näringslivet.
Det andra området man vill förstärka är internationaliseringen, bland annat
genom att bygga relationer med ett antal
universitet inom entreprenörskapsområdet och få till stånd ett ökat utbyte av såväl lärare som studenter.
– Vårt tredje fokusområde är att förstärka forskningen, säger Hans Landström.
– Här tror vi mycket på begreppet
”balanserad excellens”, och visionen är
att alla lärare ska ha en bra balans mellan
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rörström

forskning och undervisning. Vi har visserligen redan idag en större forskningsintensitet än många andra entreprenörskapsutbildningar såväl i Sverige som i
utlandet, men vi kan bli ännu bättre i
detta avseende.
– Sammantaget tror vi att detta kommer att främja kvalitén i våra entreprenörskapsutbildningar, och göra utbildningarna än mer attraktiva.
Entreprenörskapsutbildningen vid
Lunds universitet grundlades för tio år
sedan när Hans Landström fick den då
nyinrättade professuren i entreprenörskap vid Företagsekonomiska institutionen. Utbildningen i entreprenörskap
kom igång på allvar 2004.
– Uppdraget för mig och Marie
Löwegren var att bygga upp kurser som
kunde erbjudas studenter vid alla fakulteter, säger Hans Landström. Här skiljer vi oss från många andra satsningar på
utbildningar i entreprenörskap som ofta
är kopplade till forskningsparker eller till
enskilda fakulteter såsom ekonomi och
teknik. Här har vi förmånen att arbeta
vid ett universitet som inkluderar många

Industrimannen Sten K
Johnson ligger bakom
donationen
på 20 miljoner kronor
till Ekonomi
högskolans
entreprenörskapsverksamhet.
foto: m ats
b rangstrup

olika fakulteter och nya affärsmöjligheter uppstår allt oftare inom områden som
humaniora och samhällsvetenskap eller i
kombinationer av olika ämnen.
Ett dussintal kurser har tagits fram
för att passa olika behov och 2007 startade ett internationellt masterprogram i
entreprenörskap som lockat många sökande. Förra året var det 1.518 sökande
från hela världen till de 40 platserna på
programmet.
– Redan från början arbetade vi efter ett speciellt pedagogiskt upplägg baserat på handling och reflektion. Vi har
också fokuserat på att bjuda in många
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gästföreläsare med specialkompetens,
och framför allt på masterprogrammet blir det fler och fler internationella forskare inom entreprenörskapsområdet som föreläser, säger Marie
Löwegren.
När regeringen 2009 beslutade att
Lund skulle få en av två nationella
spetsutbildningar i entreprenörskap
var det en stor framgång för verksamheten.
– Det innebar bland annat att vi
fick en finansiell bas för att stärka utbildningen ännu mer. Det medförde
också att antalet ansökningar till våra
program sköt i höjden, säger Hans
Landström.
som införs för studenter utanför EU har man
fått in över 500 ansökningar till det
internationella masterprogrammet i
entreprenörskap, vilket innebär att
man inte har tappat lika många sökande som många andra program.
Idag har kurser i entreprenörskap
blivit obligatoriska på vissa utbildningar inom Lunds universitet och
även de valfria kurserna blir allt mer
populära. Till hösten startar en ny
tvärvetenskaplig kurs som fått 311 sökande från alla delar av universitetet.
Även med de nya avgifter

Resultatet i form av nya entreprenörer är inte så lätta att mäta, men av
studenterna som genomförde masterprogrammet 07/08 hade omkring 70
procent ett år efter utbildningen startat ett företag med en affärsidé som
utvecklats under programmets gång.
Andra kurser har mer som mål att studenterna ska lära sig om entreprenörskap, något de med stor sannolikhet
kommer att behöva relatera till i sina
framtida yrkesroller. En tredje typ av
kurser kan sägas verka för entreprenörskap genom att stimulera studenterna att tänka i alternativa karriärbanor.
Invigningen av centrumet för entreprenörskap sker i september.
Text & foto :

Årets Segerfalkföreläsare
heter Karl Deisseroth och är
docent i bioteknik och
psykiatri vid
Stanford University. foto:
ke nne t ruona

Årets Segerfalkföreläsare

Styr nervceller i hjärnan
med hjälp av ljus
pristagare. Årets Segerfalk

föreläsare heter Karl Deisseroth
och är docent i bioteknik och
psykiatri vid Stanford University.
I Lund berättade han om sin
teknik som går ut på att styra
nervceller i hjärnan med hjälp
av ljus, s.k. optogenetik. Denna
metod utnämndes av tidskriften
Nature till årets metod 2010.

– Vi skickar in ljus i biologiska system, som till exempel hjärnan, och
kontrollerar den. Vi tar hjälp av speciella proteiner som när de aktiveras av
ljus sätter joner i rörelse. Jonerna i sin
tur sätter på och stänger av nervcellsignaleringen, förklarar Karl Deisseroth.
grundade sin forskargrupp 2004. Det första han gjorde var att sätta samman ett team med
studenter för att undersöka olika optogenetikstrategier. Idag använder sig
över 1000 labb jorden runt av optogenetik. Själv har han bland annat
Karl Deisseroth

hunnit med att titta på olika nervceller som styr socialt samspel, oro och
drogberoende. Det faktum att forskarlaget har lyckats knäppa av och på
dessa celler i levande råttor som får
röra sig fritt kan betyda att optogenetik även är en potentiell behandlingsform. Men på frågan om han i ljuset
av sin nya metod tycker att det är dags
att lägga några äldre metoder på hyllan, blir svaret ”inte än”:
– Visst är det så att våra behandlingsmetoder inte är så bra som vi önskar att de vore, säger Karl Deisseroth.
Ett exempel är ECT (elektrokonvulsiv behandling, det vill säga elchocker), men det är det som står till buds
just nu, och de räddar fortfarande livet på många människor varje år.
Deisseroth förklarar vidare att
målsättningen med optogenetik inte
i första hand har varit att hitta nya behandlingsformer, utan att ta fram ett
forskningsverktyg för att förstå komplexa biologiska system.
Anna Appelberg

Mats Brangstrup
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Vad är egentligen grejen med

stanford?
Stanford University cirkulerar ständigt i den absoluta toppen på rankinglistorna
över världens främsta universitet. Det var också Stanford som lade grunden till
det som skulle bli Silicon Valley, och man spelar fortfarande en viktig roll i den
mix av världsledande forskning, nytänkande, entreprenörsanda och riskkapital
som gör dalen unik i sitt slag.
För ett universitet som Lunds, med ambitioner att närma sig världstoppen
och omvandla fler forskningsresultat till innovationer, är det intressant att
samarbeta med och lära av exemplet Stanford. En allt stridare ström av
lundaforskare och ledningspersoner reser till Kalifornien för att knyta kontakter.
Även LUM åkte dit för att komma underfund med vad som egentligen är
grejen med Stanford.

Stanfords campus är väl till
taget. Här en vy över huvudbyggnaden och Hoover Tower.
foto: p e tra francke
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Samtidigt är Stanford inget

jätteuniversitet om man ser till mängden studenter och anställda. Här studerar ca 15.000,
varav mer än hälften på master- och forskarnivå, och den akademiska personalen
utgörs av ungefär 1500 man.
Det är således inte speciellt trångt
när man strövar runt under palmerna på
det välordnade universitetsområdet med
sina ogräsfria gräsmattor och prunkande
rabatter och där nästan samtliga byggnader – de äldre i sandsten och de yngre putsade och målade i samma gulbruna nyans – har namn efter någon känd
donator.

Arthur Bienenstock har varit Stanford

trogen sedan 1967 då han kom dit från
Harvard. Vi frågar honom vad han tycker det är som gör Stanford så speciellt.
– Det mest unika är det breda samarbetet och ömsesidiga respekten inom
universitetet. När jag kom hit blev jag
förbluffad över hur betydelselösa gränserna mellan institutionerna var och i vilken omfattning man ägnade sig åt tvärvetenskaplig forskning. Det förvånade
mig också hur vänskaper lärare emellan
gick över ämnesgränserna, säger han.
Arthur Bienenstock bor själv på campus och han umgås flitigt med sina grannar som alla forskar i skilda ämnen vid
universitetet. Sånt främjar erfarenhetsutbyte och nya idéer, menar han och viftar bort eventuella farhågor om att det
istället skulle bli inskränkt – det är ingen risk eftersom lärarna har så många andra kontakter utanför universitetet också, menar han.

* Sverige har 24 vetenskapliga och litterära nobelpris och 5 fredspris.
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Arthur Bienenstock – Sverigevän på Stanford.
foto: b ritta collb e rg
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Över en dörr i universitetets huvudkomplex står det Wallenberg Hall
(jodå, Wallenbergstiftelsen har varit här
och donerat). Därinne hittar vi Arthur
Bienenstock, teoretisk fysiker som haft
flera höga poster på Stanford och även
varit rådgivare till Clinton-administrationen, och som på senare år genom sitt
ordförandeskap i Wallenberg Connection blivit något av Sveriges man på Stanford. Lund känner han varmt för. Där är
han hedersdoktor och har tidigare suttit med i naturvetarnas Scientific Advisory Board. Numera jobbar han även för
Lunds universitets fundraisingstiftelse i
USA.

t

H

ar du inte kört förbi det nu?
undrar vi försiktigt från baksätet i taxin från tågstationen i Palo Alto till Stanford
Guest House, som ska ligga strax bortom Stanfords huvudcampus. På kartan
ser det inte ut att vara speciellt långt.
Men det är det. Stanfords campus visar sig nämligen vara enormt vidsträckt,
större än Lunds tätort. Och universitetsområdet kan på flera sätt liknas vid en
stad. Här har man sin egen polis, brandkår, busstrafik och turistbyrå med två
guidade turer per dag. Det finns också
bostäder för både studenter och lärare
samt parker, museer, idrottsanläggningar, kyrka, sjukhus och ett stort shoppingcenter.
I vissa avseenden kan man till och
med jämföra Stanford med ett land, åtminstone vad gäller nobelpris (Stanford
har 26, Sverige 24*) och medaljer i senaste sommar-OS (Stanfordrelaterade atleter tog 25, svenska 5).

Stanford University

• Privat universitet som ligger ca 60 km söder
om San Francisco, USA.
• Invigdes 1891.
• 	 Grundades av järnvägsmagnaten Leland
Stanford och hustrun Jane till minne av sonen Leland Stanford Junior som dog 15 år
gammal.
• Universitetet byggdes på familjens hästranch i Palo Alto, därav Stanfords smeknamn ”The Farm”.
• 6.887 grundstudenter
• 8.779 masterstudenter och doktorander
• 1.468 lärare/forskare
• Läsåret 2010–11 är studieavgiften 38.700
dollar (ca 250.000 kronor).
• 80 procent av studenterna får någon typ av
finansiellt stöd.
• Indelat i sju schools: business, earth sciences, education, engineering, humanities and
sciences, law och medicine.
• Office of Technology Licensing på Stanford
skapade under läsåret 2009–10 90 nya patent och utvärderade 450 nya uppfinningar.
• I den senaste Times Higher Educations ranking ligger Stanford fyra i världen.
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stanford
Liksom i
Lund gäller det att
se upp för
alla cyklande studenter som
far fram på
campus i en
rasande fart
mellan föreläsningarna.

t

En annan sak med Stanford som Arthur Bienenstock framhåller, är den starka vikt man lägger vid utbildningen. I
princip alla forskare förväntas undervisa,
och många Stanfordstudenter har vittnat
om vilken viktig inspiration det har varit
för dem att tidigt ha världsledande forskare som lärare.
– I Lund däremot undervisar de bästa
forskarna inte alls. Jag tror att man verkligen missar något där!
Förutom att forska och undervisa
förväntas de anställda också arbeta som
konsulter ute i samhället, både för att
dela med sig av och föra in ny kunskap
till universitetet.
– Anställda ska alltså både undervisa, forska och konsulta. Trots detta har
Stanford ensamt fått fler nobelpris de senaste decennierna än många europeiska
länder, där man klagar över att det blir
för splittrat att både behöva undervisa
och forska, påpekar Arthur Bienenstock.
Nu är det i

och för sig bara väldigt högpresterande personer som får jobb på
Stanford.
– Vi väljer ut varje medlem av lärarkåren mycket noggrant. Vår ambition är
att attrahera de allra bästa som vi kan få
tag på i världen, och det gäller inte bara
anställningar på högre nivåer.
Postdocs handplockas och får fast anställning först efter 6–7 år. Och uppfyller man inte kraven åker man ut. Arthur
Bienenstock medger att systemet är hårt,
men det är vad som krävs för att ligga i
topp. Det finns heller ingen tid att lägga
på triviala tvister.
– Om man läser om universitet som
Stanford och Harvad i romaner spelar lokala intriger stor roll, men det stämmer
inte här. Folk tävlar om att vara framgångsrika på internationell nivå, inte lokal. Fast naturligtvis finns det konflikter, men då har de substans som t.ex. när
man ska välja vilken forskningsinriktning man ska satsa på.
Stanford förekommer tämligen ofta
inom fiktionen. Stanfords kommunikationschef Lisa Lapin hade tidigare samma funktion på UC Davies, och tycker
22

Alumnverksamheten är väl utbyggd på Stanford och man har en
hel egen byggnad för ändamålet. Donerad förstås.

att arbetet i mycket påminner om vartannat. På Stanford har det dock tillkommit
en ny arbetsuppgift: att granska film- och
tv-manus. För att få tillstånd att filma
på campus måste nämligen Stanford
karaktärerna godkännas. I de flesta fall
går det bra.
– De framställs ofta som väldigt intelligenta, säger Lisa Lapin.
hade önskat en
särskild budget för profilering av universitetet sänder uppenbarligen verksamheten i sig ut de önskvärda signalerna.
Rankinglistor och priser talar sitt tydliga språk, och att studieavgifterna ligger
på ungefär en kvarts miljon kronor per
år signalerar också det kvalitet.
Liksom lärarna och forskarna väljs
studenterna ut noggrant. Här vill man
utbilda framtidens ledare och letar efter
unga människor som är nyfikna och fulla
med energi och lust att lära. Främst går
man efter studieresultat, men också efTrots att hon gärna

Hjältedyrkan: Replik av Stanfordstudenterna Hewlett och
Packards garage i Palo Alto där
de startade sitt numera världs
kända företag.

ter annat som studenterna kan bidra till
universitetet med, till exempel skicklighet inom sport.
– Våra idrottsmän ger universitetet
mycket uppmärksamhet och hjälper till
att skapa en laganda, berättar Lisa Lapin.
Stanford Stadium är hemmaplan för
Stanfords lag i amerikansk fotboll, The
Cardinals. Arenan rymmer 50.000 personer, och matchdagar är Stanford ett hav
av rött och vitt. Även andra dagar märks
universitetsfärgerna i inredning på snabbmatställena, på bussarna och inte minst i
det rika utbudet av profilprodukter som
säljs på campus. Där hittar man allt från
traditionella muggar till mer udda ting
som hundkex och julpynt med det karateristiska Standford-s:et med en gran på.
profilerar Stanford är lite svårare att visualisera:
entreprenörsandan som genomsyrar både
utbildning och forskning. Stanford framhåller mer än gärna att deras studenter,
Det som kanske allra mest
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Stanford har egna gratis busslinjer på campus .

Stanford hundkex.

personal och alumner har varit med och
skapat världskända företag som HewlettPackard, Cisco Systems, Yahoo!, Google,
Nike, Gap, eBay, LinkedIn och Sun Microsystems för att nämna några.
Bakom framgångarna ligger flera fak-

torer, som uppmuntrandet av tvärvetenskapliga samarbeten, entreprenörskurser
för studenter, och intresset för nya kreativa arbetsmetoder (se artiklar på följande sidor). Stanford har också en välutvecklad organisation för att omvandla
forskningsresultat och idéer till livsdugliga företag.
– När man blir anställd på Stanford avsäger man sig alla patenträttigheter. Om
det sedan blir ett patent får universitetet
centralt, institutionen och den enskilde
forskaren varsin tredjedel av vinsten, berättar Ingolf Lindau, svensk professor i
synkrotronljusforskning som har delat
sin karriär mellan Max-lab i Lund och
acceleratorcentret SLAC i Stanford, vilLUM nr 5 | 2011

Stanford har ett oändligt utbud av profilprodukter i
universitetsfärgerna rött och vitt.

ka för övrigt har samarbetat i många år.
Det svenska lärarundantaget, alltså
att forskaren ensam äger rätten till sina
forskningsresultat och patenterbara uppfinningar, ger han inte mycket för.
– I praktiken är det väldigt få enskilda
forskare som klarar att göra en patentansökan och har de ekonomiska möjligheterna. På Stanford står universitetet för
alla utvecklingskostnader och tar hela
risken. Det finns också en flexibilitet som
gör att forskare som vill starta företag kan
få tjänstledigt med möjlighet att komma
tillbaka. Stanfords rektor John Hennessy
har till exempel startat två företag, berättar Ingolf Lindau.
Själv har han ett arbetsrum med vidunderlig utsikt över Sand Hill Road
som löper utmed Stanfords campus. Här
huserar riskkapitalister som sitter på en
stor del av riskkapitalet i Silicon Valley.
Och det är inte en slump – på Stanford
finns mycket att hämta.
text & foto : PETRA FRANCKE
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Ingolf Lindau i sitt arbetsrum med utsikt över Sand Hill
Road där många riskkapitalister finns.

Kommunikationschef Lisa
Lapin. foto: b ritta collb e rg

Silicon Valley

• Ett av världens stora IT-centrum som
sträcker sig från San Jose i söder till
San Francisco i norr.
• Stanford har alltid varit en av de
största drivkrafterna i Silicon Valley.
Under 1940- och 50-talet uppmuntrade prorektor Frederick Terman anställda och studenter att starta egna
företag. Mest kända blev William
Hewlett and David Packard. Terman hyrde också ut mark från Stanford
och skapade Stanford Industrial Park
(senare Stanford Research Park) som
var en av de första i världen med inriktning mot högteknologi, och bidrog till framväxten av Silicon Valley.
• Silicon Valley växte snabbt, bl.a. genom militära investeringar, men den
stora revolutionen kom först i och
med den första riktiga persondatorn från Apple Computer i slutet av
70-talet.
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stanford design/innovation Entreprenörsandan uppmuntras vid Stanford.
På ingenjörsskolans tekniska designkurs har man utvecklat en metod att arbeta konkret,
innovativt och gränsöverskridande i team. Metoden har spritt sig till designskolan d.school,
där den används för att exempelvis minska fattigdomen och förbättra folkhälsan. Samma
designtänk går igen också när Stanfordlärare hjälper privata företag att planera framtiden.

Experimentverkstad med

riktiga fall
& riktiga pengar
Doften av kinamat och sorlet av
röster leder oss rätt. Snart står vi
med en tallrik mat och en öl i han
den och pratar med studenter och
lärare. Vi befinner oss på Stanfords
Center for Design Research, CDR,
där man forskar på den kreativa
designprocessen. Nu vill man gärna
ha Lunds universitet som ny samar
betspartner.
Ratt med touchfunktioner som tagits
fram på uppdrag av Audi.

Torsdagskvällar är det öppet hus hos
ME310, den internationella masterkursen i design och innovation. Studenterna
jobbar med ”real cases and real money”
och bygger avancerade tekniska prototyper, tillsammans med företagspartners
som BMW, Philips, Nokia, NASA etc.
LUM springer på Lauri Repokari,
coach från Aalto-universitetet. Han förklarar coachens roll:
– Vi ger feedback på studenternas förslag men säger aldrig ”Bra, men…” utan
”Bra, och…” . Då öppnar man för nya
försök, nya sätt att se på ett uppdrag, säger Lauri.
Vid ett bord sitter

Lauri Repokari (t.h.) med coachkollega.
Deras uppgift är att få studenterna att
ständigt se på sina uppdrag på nya sätt.
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två ingenjörsstudenter som gick kursen för några år sedan
men sällan missar en torsdagsträff.
– Den öppnade en ny värld och var

helt olik de vanliga mer analytiskt inriktade universitetskurserna, säger de.
Professor Larry Leifer, en av lärarveteranerna, visar runt i den kombinerade
verkstaden och lektionssalen. Han kryssar mellan prototyper dinglande från taket. De är byggda av enkla material som
hönsnät, folie och papp. Men det finns
också stora smartboards, dvs. dataskärmar med video- och touchfunktion som
gör att studenter på olika håll i världen
kan se och samarbeta med varandra nästan som om de var i samma rum. Här
finns soffhörnor, bord på hjul och nedklottrade whiteboards. Lokalen matchar
profilen på denna kurs som förenar teknisk och konstnärlig kreativitet.
– Vi vill att studenterna ska använda
både höger- och vänster hjärnhalva, både
hjärta och hjärna, förklarar Larry Leifer.
ME310-kursen fungerar som en experimentverkstad för företagen.
– De lär av våra misstag. Ju tidigare
man misslyckas i designprocessen, desto
bättre, säger Martin Steinert, föreståndare för CDR.
Han visar oss de andra verkstäderna
där studenterna själva tillverkar prototyper och verktyg av trä, lera eller metall.
– Det är bra att de får skit på händerna
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och en känsla för materialen, säger han.
Kursen ägnar sig inte åt vanlig produktutveckling utan söker rejäla utmaningar och fria mandat. Man vill
utforska det som kanske blir morgondagens stora tekniska uppfinningar.
Samtidigt är kursen i sig föremål för
ständigt pågående beteendevetenskaplig forskning.
– Ett team måste kunna uthärda
ovisshet och mångtydighet tillräckligt
länge för att de bästa, mest oförutsägbara idéerna ska poppa upp. Vi har vaskat
fram metoder för att uppmuntra ständig omprövning, ständiga perspektivbyten, förklarar Martin och Larry.
Just nu arbetar studenterna med
uppdrag av väldigt olika tyngd kan
man som utomstående tycka. Ett team
ska försöka få fram en make up som
kan läggas på blixtsnabbt utan kladd…
– Fattar ni hur mycket pengar det
finns i kosmetikabranschen? säger
Martin Steinert när LUM ser frågande ut. Ett kosmetikaföretag är partner.
En annan grupp försöker minska
materialåtgången i rymdsatelliter med
hälften – något som kan spara både
miljö och pengar.

text: BRIT TA COLLBERG
foto : petra francke
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Kartorna utanför Larry Leifers rum visar
kursens internationella utbredning.

t

På väggen utanför Larry Leifers rum
hänger bilder som speglar kursens internationella utbredning.
– Vår kurs växer starkt, men ni ser
att Stanford rör sig ut mot sidan, vi är
inte längre ett självklart centrum. Bara
nio av tjugo projekt pågår här.
Larry Leifer tror på ännu närmare
samarbete med parter i olika delar av
världen. Han besökte Lund i höstas –
en av hans gamla gästforskare är Andreas Larsson, lärare på Ingvar Kamprad
Designcentrum, som fortfarande samarbetar med kollegor på CDR.
– Internationella nätverk är framtiden och jag skulle gärna se Lunds universitet som nästa partner, säger Larry
Leifer. Själv kommer han till Lund den
14–15 september för att föreläsa på konferensen Innovation in Mind.

Torsdagskvällar
är det öppet hus
hos ME310, den
internationella
masterkursen i
design och innovation.

Masterkursen
ME310

Masterkursen ME310 löper över
två terminer. Grupper om fyra studenter samarbetar kring ett verkligt uppdrag och coachas av lika
många lärare, två Stanfordprofessorer från olika ämnen och två
från näringslivet. Varje Stanfordgrupp har ett systerteam som jobbar med samma uppdrag på ett
partneruniversitet någonstans i
världen. Varje team har 125.000
dollar att spendera på sitt uppdrag
– riskkapital som företagspartnern
bidrar med.

Martin Steinert, föreståndare för CDR, visar runt
i den kreativa röran i ME310s lokaler.
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Nya tidens design
d.school gör ”nördar” till empatiska entreprenörer
d.school är Stanfords populära
designskola som varken utbildar de
signers eller utfärdar examina. Här
tränas istället akademiska ”nördar”
till lagspelare och sociala innova
törer som lyssnar på människors
behov. Företagen slåss om att få
vara med och coacha studenterna.
Ryktet säger att d.school ”får det
att hända”.

d.school heter egentligen Hasso Plattner
Institute of Design och är en av dessa hybridverksamheter som verkar växa upp
som svampar ur jorden på Stanford. I det
här fallet med hjälp av Hasso Plattner,
tysk IT-miljardär som donerade 35 miljoner dollar för sex år sedan.
Skolan har ett tjugotal anställda, men få
Stanford-lärare står på lönelistan, de avlönas nämligen av sina respektive fakulteter.
– Man känner igen oss på vårt gråa
hår. Vi gör som vi vill. Det är fördelen
med Stanford, det är tillåtet. Om man
misslyckas slänger de inte ut en och om
man lyckas, så gör Stanford framgången till sin och skryter med den, säger biträdande föreståndaren, professor Bernie
Roth – en man i 60+-åldern, med lockigt halvlångt hår, jeans och blå skjorta.
bland det hetaste man kan hitta på Stanford. Universitetets rektor har köpt konceptet och
d.schools grundare, designforskaren
David Kelley, pryder omslaget på senaste numret av alumnmagasinet. Samme
Kelley ligger bakom det framgångsrika
konsultföretaget IDEO, vilket lever i en
slags symbios med skolan.
Det finns forskare som ifrågasätter
IDEO-samarbetet och också hur pass ve-

Skiss över de principer man arbetar efter på d.school. Bland annat är det viktigt att snabbt
bygga enkla prototyper av sina idéer, utan att gräva ner sig för djupt i teoretiska resonemang.

Bernie Roth är biträdande föreståndare för
d.school. foto: p e tra francke

Post-it-lappen – det viktigaste arbetsredskapet på d-school.

Just nu är d.school
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tenskaplig verksamheten vid d.school är.
Här produceras tjänster, idéer och produkter, men inte så många artiklar som
ger akademiska meriter.
– Men d.school handlar inte om artiklar, utan om att uträtta saker i världen,
säger Bernie Roth och slår handflatan i
bordet så det ekar i det inbyggda torg som
förenar d.school med CDR, Center for
Design Research.

Det är lång kö till kurserna som är valbara för alla Stanford-studenter och kan
handla om vad som helst.
– Vi inriktar oss mer på att få fram
innovatörer, än på innovationer i sig, säger Bernie Roth.
samarbetsprojekt
med exempelvis företag, ideella organisationer och skolor – i USA eller på anKurserna är ofta
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Gränsen mellan ämnen, mellan akade-

mi och omvärld ska knappt märkas är tanken. Lärarna måste komma från minst två
ämnen. Ungefär lika många entreprenörer som akademiker coachar på kurserna.
– Vi befinner oss i en rik region och
LUM nr 5 | 2011

använder oss av det. Vi har många föreläsare och gästlärare utifrån, bland andra eBays och Hewlett-Packards vice presidenter.
Skolans samarbetspartners lär sig om
innovation och hur människor blir som
mest nyskapande.
– Vi försöker ge våra studenter tillbaka
det kreativa självförtroende som de hade
som barn.
ökar förmågan att
förstå såväl användare som medarbetare från andra discipliner – något som
d.school kallar för ”empati”. Kurserna
kan visserligen gå ut på att ta fram nya
kommersiella produkter, men allt mer
handlar alltså projekten om sociala innovationer.
– d.school är ofta en genomgripande upplevelse. Vi har ingenjörsstudenter
som återgår till sina gamla fält, men angriper problemen på nya sätt. Och vi har
andra som bryter upp helt. En doktor i
datavetenskap med välbetalt toppjobb i
Silicon Valley, sa upp sig när han gått vår
sommarskola. Nu jobbar han någonstans
i Indien.
Sättet att arbeta

BRIT TA COLLBERG

Vad är design?

”Designtänket” som utvecklats på Stanford handlar om mer än tekniska, estetiska och kommersiella egenskaper hos
de produkter man tar fram. Det innefattar hela den kreativa processen, hur
människor i team fungerar och samspelar med varandra, beställarna och målgruppen. Det handlar också om sociala,
etiska och andra dimensioner hos det
färdiga resultatet.

t

nat håll i världen. Man har redan fått
fram många konkreta, samhällsnyttiga
lösningar. Bland de mest uppmärksammade är Embrace – en soldriven billig
kuvös till för tidigt födda barn i utvecklingsländer.
Resultaten kan man läsa om på
d.schools webb trots att det är lite emot
skolans filosofi att bara prata om framgångarna – en verklig entreprenör måste ta risker och våga misslyckas. Detta är
centralt i arbetssättet som inspirerats av
designforskningen vid CDR.
Men om CDR jobbar med handfasta
tekniska prototyper är d.schools ”prototyper” alltså ofta av socialt slag. De kan
handla om hur man konkret ska göra för
att ändra attityder och lösa samhällsproblem. Hur hjälper vi människor att åldras
på ett bra sätt och att äta mer hälsosamt?
Hur kan vi minska hemlösheten i vår närhet och fattigdomen i tredje världen?

t

Genomgång av en
projektredovisning på d.schoolkursen Design
Garage. Vad gick
bra, vad gick mindre bra? Hur reagerade publiken – fick man
dem med sig? Hur
kan man sälja in
sitt projekt bättre? Vilken betydelse har story
telling för att
lyckas engagera
folk? foto: b ritta
c
 ollb e rg

IDEO

Konsultföretaget IDEO grundades
av David Kelley som också startade
d.school. Kelley har vidareutvecklat designforskarnas innovativa arbetssätt –
ursprungligen anpassat för att ta fram
ny teknik – och applicerat det även på
sociala frågor och samhällsproblem.
IDEO samarbetar med mängder av företag, organisationer och exempelvis
tv-kocken Jamie Oliver i hans ”food revolution” som syftar till bättre kostvanor och folkhälsa.
Mer om IDEO: www.ideo.com
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Tamara Carleton har tagit fram speciella kort som hon använder när hon jobbar med framtidsfrågor i näringslivet.
– Ingen har tid att läsa böcker idag. Och jag har inte tid att skriva någon bok heller, säger hon.

designar
framtiden
– Det händer saker när man gör
något och arbetar praktiskt. Risk
tagande underlättas. Enkla proto
typer eller utkast fungerar som ett
språk. Du har en bild av framtiden
i ditt huvud, men jag befinner mig
inte i ditt huvud! Får du upp den på
bordet kan vi prata om den, säger
Tamara Carleton.
Hon hjälper företag hantera
framtiden med hjälp av Stanfords
innovativa designtänk. Och hon är
inte rädd för ”det asiatiska hotet”.

Tamara Carleton är doktor vid CDR,
Center for Design Research, där hon
ingår i gruppen runt designprofessorn
Larry Leifer. Liksom sin man William
Cockayne kombinerar hon jobbet som
universitetslärare med konsultuppdrag i
näringslivet. De är entreprenörer mer än
forskare, och försöker ständigt hitta nya
vägar att föra ut sina forskningsresultat i
näringslivet, något som de menar sällan
sker effektivt genom akademiska artiklar.
Makarna, som båda föreläste vid konfe-

rensen Innovation in Mind i Lund förra
hösten, hjälper företag att skaffa en beredskap för innovation genom att reflektera och planera strategiskt för framtiden.
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Det sker alltså med hjälp av en metod inspirerad av designforskningen vid CDR.
Hur är det då med Silicon Valleys
framtid? Två tredjedelar av amerikanerna lär vara deprimerade för att de tror att
USA är på väg neråt eftersom Kina och
Indien är på väg upp. Tamara Carleton,
som själv har rötter i Korea, skakar lite
trött på huvudet, när vi undrar om man
tar ”det asiatiska hotet” på allvar. Hon är
inte bekymrad.
– Världen förändras och vi med den.
Silicon Valley kommer att förbli en viktig tillväxtmotor och ett nav för nyföretagande – men arbeta ännu mer globalt i
olika nätverk, säger hon.
äldre som ser konkurrens från Asien som ett hot, menar hon.
– Unga tycker att det är spännande att
lära sig kinesiska! De är mer optimistiska
och jag tror också mer realistiska. I alla fall
talar Silicon Valleys joint venture index
för det – det bildas nya företag hela tiden.
Detta speglar ”the valley way of thinking”, menar Tamara Carleton. Silicon
Valley står för spetskompetens inom entreprenörskap och innovation. Det tog
nästan femtio år för ”dalen” att nå den
positionen men man står inte stilla. Verktygen utvecklas och lägre tillväxt i ekoDet är främst

Designforskaren Tamara Carleton hjälper
företag att hantera framtiden.

nomin sporrar till nya sätt att arbeta.
I Silicon Valley talar man i dag mer
om att ta risker än om möjligheter att tjäna pengar. Man avdramatiserar misslyckande, och slår vakt om sin speciella mix
av formellt och informellt nätverkande.
– Vi har många studenter, forskare
och entreprenörer från Asien. Vi behöver
dessa immigranter, den friktion och nytänkande som uppstår när nya och gamla kulturer överlappar varandra. Immigranterna har en hunger, vill göra något
mer. Om de sedan åker hem är de ändå
inte förlorade – de ingår fortfarande i vårt
nätverk, säger Tamara Carleton.
text: BRIT TA COLLBERG
foto : petra francke
Film: Se delar av Tamara Carletons och Willi-

am Cockaynes föredrag på konferensen Innovation in Mind 2010: http://www.youtube.
com/watch?v=Ru2EcBCntoc
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– Sättet vi arbetar på är
vår viktigaste innovation, säger Curtis Carlson på SRI International,
som ligger bakom innovationer som robotkirurgin, datormusen, den
första avancerade versionen av e-mail, cancermedicin, föregångaren till internet… foto:
b ritta collb e rg

Innovationsfabriken

Vi är tidiga när vi ska möta Curtis Carlson på SRI International, så efter noggrann registrering hos säkerhetsvakten
får vi vänta i lobbyn. En glasmonter visar ett imponerande urval av SRIs innLUM nr 5 | 2011

En pr-kvinna för oss till Curtis Carlson,
som visar sig vara mycket sympatisk och
starkt engagerad i hur man jobbar med
innovationsfrågor. Men så är han också
en världsspelare i branschen och är rådgivare till såväl Obama-administrationen som Singapores regering och andra
makthavare världen runt. Han har tidigare i karriären bl.a. lett framtagandet
av HD-tv:n och belönats med en Emmy
för besväret.
1998 blev Curtis Carlson chef för SRI,
som står för Stanford Research Institute, men som numera är fristående från

t

ovationer: robotkirurgin, datormusen,
den första avancerade versionen av email, cancermedicin, föregångaren till
internet…

t

Hur jobbar man innovativt och hål
ler lågan brinnande år efter år?
Det vet man på forskningsinstitu
tet SRI International som under 65
år har levererat innovationer som
en stor del av världens befolkning
möter dagligen. Där arbetar man
efter ett strikt system.
– Lär du dig jobba efter den här
tekniken kan jag garantera att du
blir framgångsrik och kan jobba så
länge du vill, säger SRIs vd Curtis
Carlson.

SRI International

• Startade 1946 som Stanford
Research Institute, men har varit
fristående från universitetet sedan 1970.
• Ett non-profit institut som utför
uppdragsforskning och -utveckling.
• Känt för att ha utvecklat datormusen och interaktiv datoranvändning. Ligger också bakom
innovationer inom IT, robotik, läkemedelsutveckling, avancerade
material, atmosfärisk forskning,
utbildning, ekonomisk utveckling,
nationell säkerhet m.m.
• Tar även patent för sina uppfinningar och skapar spin-off-företag.
29
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SRIs framgångs-
recept för
innovationer

1. Identifiera viktiga behov hos upp-

2.

3.

4.

t

5.

dragsgivarna och marknaden. Det
räcker inte att syssla med intressant
forskning, man måste möta riktigt
angelägna behov också.
Skapa värde. Jobba nära uppdragsgivarna och formulera deras viktiga
behov, definiera det mest lockande
och unika sättet att ta sig an problemet, analysera lönsamheten i det
valda angreppssättet och varför det
är bättre än konkurrenternas eller
andra alternativ.
Se till att det finns eldsjälar, innovation champions. Varje projekt måste
ha en extra engagerad person som
driver processen att skapa värde.
Skapa bästa möjliga tvärvetenskapliga innovationsteam.
Samordna organisationen. Innovationsteamen måste alliera sig med
uppdragsgivarnas behov. Fokus
måste ligga på leverera det högsta
värdet.

universitetet. Det är ett icke-vinstdrivande institut med 2000 anställda som tar
sig an allehanda forsknings- och utvecklingsuppdrag från regeringar, företag,
stiftelser och andra. Drivkraften är att
ge positiva bidrag till samhället och skapa högsta möjliga värde på kortast möjliga tid.
på att ta
fram innovationer.
– Stanford är liksom alla andra universitet inte konstruerat för att jobba med
innovation. Universitet fokuserar på två
saker, utbildning och forskning, och det
gör de mycket bra. Men goda idéer är
svåra att göra produkter av. SRI däremot
är konstruerat för just det, säger Curtis
Carlson.
Institutet är helt inriktat
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Ett exempel är projektet CALO, där
SRI har fått i uppdrag att ta fram en avancerad kognitiv mjukvara som kan resonera, förklara vad den gör samt lära
av och reflektera över sina erfarenheter.
Eller som Curtis Carlson beskriver det
hela: ”världens bästa dator”. 200 miljoner dollar är avsatta för projektet under
fem år.
– Vi kan köra det. Ett universitet hade
aldrig klarat att hålla ihop 25 partners
och sätta ihop team med de allra bästa
från hela världen.
SRI har en ytterst disciplinerad inställning till innovation som man ser på som
en process i fem steg (se faktaruta) där
det första är att identifiera viktiga behov.
– Det är avgörande att identifiera och
arbeta med stora angelägna problem i
motsats till problem som enbart är intressanta. När vi gör det blir vår framgångsgrad fenomenal!
Nästa steg i processen handlar om att
skapa värde. Man måste jobba nära uppdragsgivarna och formulera deras viktiga behov, definiera det mest lockande
och unika sättet att ta sig an problemet,
och analysera lönsamheten i det valda
angreppssättet och varför det är bättre
än konkurrenternas eller andra alternativ.
Team-medlemmarna måste med jämna mellanrum ställa sig upp inför varandra och redogöra för hur just de vill öka
värdet i projektet, för att sedan bli kritiserade av de andra.
– Idéer är billiga idag. Den värdefulla
förmågan handlar om att syntetisera, att
smälta ihop idéerna till något nytt, och
sedan göra prototyper och syntetisera i
teamet igen, gång på gång. Det ger energi! Ingen av oss är smart på egen hand!

på SRI drillas
i den här metoden. Curtis Carlson håller personligen en workshop med alla nyanställda.
– Sättet vi arbetar på är vår viktigaste innovation, säger han och fortsätter:

Alla som börjar jobba

– Det är inte lätt, men om du lär dig
arbeta på det här viset – att identifiera
stora viktiga behov och att skapa värde
– kan jag nästan garantera följande: det
du gör kommer att få stor betydelse, du
kommer att få arbeta med de skickligaste
människorna, du kommer att ha roligt.
Och du kan jobba så länge du vill.
Ett av projekten SRI arbetar med nu
handlar om att förbättra matteundervisningen i skolan. 200 man jobbar med
detta och resultaten från testklasserna i
Texas får Curtis Carlson att baxna. Inlärningskurvorna har rusat i höjden.
– Detta är stort, och både lärare, föräldrar och elever älskar det! Det kan även
bli ett verktyg för universitet att bli mer
framgångsrika.
SRI engagerar sig även på andra sätt i
den unga generationen. Bland annat har
man ett projekt på en skola i grannskapet
där mellanstadieelever får starta små företag, jobba i team och lära sig det innovativa sättet att tänka.
– Varför vänta tills de blir vuxna? menar Curtis Carlson.
Han ser möjligheter i allt och är inte
speciellt oroad över ”hotet från Asien”.
– Asien är bara ett hot om vi vill att det
ska vara det. Just nu, med intensiv global
konkurrens och teknologier som utvecklas i en väldig fart, exploderar möjligheterna för innovation. Det är en värld av
överflöd! Och ser man det så börjar man
uppföra sig helt annorlunda.
– Se bara på sjukvården – med all ny
teknologi, vilken potential för innovationer för miljarder dollar finns inte där!
Samma sak inom energiområdet. Och
Internet och Google fungerar ju långt
ifrån så bra som de skulle kunna göra.
Möjligheterna ligger vidöppna.
– Men om vi inte ger folk färdigheterna att bli framgångsrika kan vi misslyckas. För det finns risker, i synnerhet om
man inte vet vad man sysslar med. Men
den stora risken är att inte göra något alls!

												

PETRA FRANCKE
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Vad kan Vi lära
av Stanford?
– Svenska universitet är ett slags
förmodern fristad, men vi är på
väg att bli mer som Stanford i vissa
avseenden, säger Mats Benner,
professor i forskningspolitik.
Det skulle för Lunds universitet
betyda mer marknadsinriktning,
fokus på att synas och leverera
resultat, men också ett större enga
gemang i omvärlden och stenhård
satsning på undervisning.
Lundaforskarna måste lära sig
”pitcha”. Blir det slutet för de
”onyttiga” samtalen?

ämnen emellan och mot omvärlden är inspirerande,
tycker också Sven Strömqvist, vicerektor vid Lunds universitet med ansvar för
forskning och forskningsinfrastruktur.
Han tar gärna intryck.
– Lunds universitet har och kommer
att få ännu fler mycket kraftfulla forskningsanläggningar. Vi behöver utbilda
Stanfords öppenhet
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Storytelling är viktigt för att synas. David Kelley på d.school är expert på området.
foto: b ritta collb e rg

nya användargrupper så att de här anläggningarna nyttjas brett och blir tvärvetenskapliga mötesplatser inte minst.
Det amerikanska utbildningssystemet gynnar tvärvetenskap. Under det
akademiska basåret läser alla humaniora-kurser, även ingenjörerna. På Stanford
uppmuntras dessutom alla att gå kurser
i entreprenörskap. Många gör det, oavsett huvudämne. I USA finns en mer systematisk rörlighet; studenter byter ofta
både universitet och ämne när de ska
göra sin master.
Forskningsexcellens är ett annat signum för Stanford, liksom ett starkt engagemang i utbildning och undervisning.
– De amerikanska universiteten bejakar dessutom sin samhällsroll. De har
länge varit den mest välfungerande delen
i det bräckliga amerikanska samfundet.
De har bidragit till social utjämning, i
alla fall fram till nu då de offentliga universiteten drabbats av stora nedskär-

ningar. Universitetens ”community spirit” är stark. Även privata elituniversitet
som Stanford rekryterar många studenter från det mindre välbärgade närområdet, säger Mats Benner.
och pengarna strömmar
in till Stanford. Men allt är inte sagolikt.
Här finns också en stark underström av
stress. Stanford och hela Silicon Valley är
en brutal värld. De som inte ger allt slås
obönhörligen ut.
I det avseendet vill inte Sven Strömqvist att Lund ska ta efter Stanford.
– Vi vill vara ansvarstagande som arbetsgivare och se till hela människans behov. Men vi kan gärna bli mer omsorgsfulla i rekryteringen av både studenter
och medarbetare, och fundera över vad
vi söker hos människor.
Annat att lära kunde vara hur man säljer sig själv. Stanford är lite som akademins Hollywood och storytelling är vikSolen skiner
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Det finns flera förklaringar till Stanfords
framgångar – pengar och mångfald är
några. Stanfords campus hyser ett stort
och varierat utbud av tvärvetenskapliga institutioner, centra och laboratorier.
Ibland vet man inte var det ena börjar
och det andra slutar. Det är heller inte så
viktigt. Man kan pröva lyckan på många
ställen.
– Stanford fungerar lite som en matris, en palett av duktiga människor där
alla ska ges många chanser och tillfällen. Det uppmuntrar lekfullhet och innovation i positiv bemärkelse. Man jobbar
hårt, fokuserar på nyhetsvärde, tar lite
mer risker, säger Mats Benner.

t

stanford
tigt för att synas. Att man lyckats är
också det här LUM-temat bevis för.
som den utformades under kalla kriget av Frederick Terman (se även faktaruta sid
23) är anpassad till Kaliforniens pionjäranda och kultur. Terman, som ibland kallas Silicon Valleys fader, satte ramarna för det möjlighetsdrivna
marknadsbeteendet; Stanford rekryterade aggressivt och ingick allianser
med omvärlden, inte minst försvarsindustrin och försvarsdepartementet. Så har det fortsatt.
– Det finns inget som säger att
modellen skulle falla väl ut i Lund,
menar statsvetaren Olof Hallonsten
som tillbringat en tid vid Stanford.
– Tack vare det amerikanska
klassamhället finns många gamla
rika människor i Kalifornien som
med glädje håller humanioran på
Stanford under armarna långa tider.
Jag har svårt att se det hända här, säger han.
Stanford-modellen

En utpräglad marknadskultur

påverkar samtalsklimatet. Många
vittnar om öppenheten och det intensiva nätverkandet i Silicon Valley
som gör det lätt att sy ihop samarbeten, fixa riskkapital och starta företag. Men det kan bli för bra om man
får tro svenske entreprenören Erik
Sundelöf som LUM springer på i staden Palo Alto, på gångavstånd från
Stanfords campus. Han berättar att
han undviker vissa kaféer och barer.
– Av det enkla skälet att det inte
går att föra ett samtal. Alla pitchar
hela tiden, dvs. talar för sina affärsidéer, säger han.
Det finns mycket att lära av mångfalden vid Stanford anser Mats Benner. Men också anledning att se upp.
– Om alla säljer – hur går det med
den ömsesidighet som inte ger ”utdelning”?
text & foto :
BRIT TA COLLBERG
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Under Lunds magnolior i maj, fr. v. Craig Heller från Wallenberg Global Learning Network på
Stanford som tillsammans med humanistlaboratoriets föreståndare Marianne Gullberg ska
driva ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprojekt om hjärna, kultur och lärande. Längts t. h.
projektkoordinatorn Sven Strömqvist. foto: p e tra francke

Nytt samarbete mellan Stanford och LU klart

tvärvetenskap
på hög nivå
Forskare vid Stanford och vid Hu
manistlaboratoriet i Lund får tjugo
miljoner kronor för att undersöka
samspelet mellan kultur, hjärna och
lärande. Siktet är bl.a. inställt på
berättelsen som en central mänsk
lig form för att tolka och förmedla
information.
– Vi kommer att riva murar
mellan ämnen, också inom Lunds
universitet, och ge inte minst unga
forskare en chans att bedriva ban
brytande, tvärvetenskaplig forsk
ning på hög nivå, säger Marianne
Gullberg, föreståndare för Huma
nistlaboratoriet.

Lund och Stanford samarbetar sedan tidigare inom bland annat medicin och
acceleratorfysik. Nu läggs alltså ett nytt
område till listan av samarbeten. ”Culture, brain and learning” heter projektet

som ska pågå i fyra år och föra samman
humaniora, samhällsvetenskap och kognitiv neurovetenskap.
– Det blir grundforskning i frontlinjen, säger Sven Strömqvist, vicerektor vid Lunds universitet. I det här sammanhanget agerar han dock varken som
vicerektor eller forskare, utan som projektkoordinator på uppdrag av Wallenbergstiftelsen som finansierar.
Det är människan som står i fokus och
hur lärande och minne påverkas av kulturen, både på ett individuellt och kollektivt plan.
– Vi kommer att inrikta oss på berättande och människan som en tolkande och lärande varelse. Vad upplever vi som meningsfullt i en berättelse?
Vad har vi för kulturella förväntningar
på hur handlingen ska utveckla sig? Och
vad händer i hjärnan när de här förväntningarna inte infrias? På vilket sätt på-
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verkar traditionen hur vi organiserar våra
upplevelser, vad vi minns och vad vi förbiser och glömmer?
Lundalingvisten Marianne Gullberg
och hennes Stanfordkollega Craig Heller är otåliga att komma igång.
Craig Heller leder tillsammans med
Sven Strömqvist Wallenberg Global Learning Network, ett samarbetsprogram
mellan Stanford och lärosäten i Sverige.
och forskar
bland annat på om man med medicin
kan korrigera kognitiva handikapp hos
människor med Downs syndrom. Genom samarbetet med Lunds humanistlabb får han nya möjligheter och kan se
vad som faktiskt sker i hjärnan hos personer med Downs syndrom, när man t.ex.
återger text eller musik på olika sätt.
– För första gången känns det som
om humanister och naturvetare verkligen möts. Kan vi hitta sätt att ”laga” eller kompensera en skadad hjärna så vore
det förstås underbart, säger Craig Heller.
Heller är neurobiolog

Det är flera år sedan Craig Heller och
Sven Strömqvist fick i uppdrag av Wallenbergstiftelsen att försöka sätta ihop ett
större forskningsprojekt inom området
ny digital teknik och lärande. Vanligen
utlyser Knut och Alice Wallenbergs stiftelse forskningsmedel brett och pengarna söks i konkurrens. Men här ville man
alltså göra en större riktad satsning på
ett strategiskt område som kan utvecklas under längre tid och generera nya projekt efterhand.
– Det finns idag fantastiska verktyg
för att studera hur hjärnan processar information. Vi har agerat matchmakers
och hittat forskare i Lund och Stanford
som kompletterar varandra och tillsammans har en stor potential att utforska
nya gränsområden och hitta konkreta
tillämpningar, säger Sven Strömqvist.
Marianne Gullberg ser möjligheter
inte minst för unga humanistforskare.
Samarbete på den här nivån kommer ge
tvärvetenskapen vid Lunds universitet en
skjuts framåt.

– Det finns mycket för humanister att
hämta i förståelsen av hjärnprocesser och
jag tror det kommer att vara inspirerande
för unga forskare att kunna se över ”staketet” till andra ämnen. De kommer att
kunna utforska så mycket mer spännande områden, säger hon.
ansluter också till det pågående forskningsprojektet
Medical Humanities vid Lunds universitet – som leds av professor Merle Horne,
Språk- och litteraturcentrum.
Wallenbergsatsningen
inkluderar
även en tredje part – Umeå universitet
som kommer att driva projektet ”Media
places” inom digital humaniora.
– Man kan säga att Lund och Umeå
blir uppvisningsprojekt, som ska inspirera till ytterligare forskning. Redan om
två år kommer Wallenbergstiftelsen att
utlysa nya medel inom det här området,
säger Craig Heller.
Stanfordsamarbetet

BRIT TA COLLBERG

Halvsida 180x105
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LIMa–lund
utbyte med mersmak

I Lima undervisas fascinerade
studenter om fornnordisk
religion – i Lund om Inka- och
Mochekulturens uppgång och
fall. Med hjälp av LinnaeusPalmeprogrammet byter både
lärare och studenter värld och
utbytet Lima-Lund har lett till
en ny kurs i arkeologi – Andean
Archaeology.

Machu Picchu.
foto: m artin st- am ant
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rofessor Luis Jaime Castillo
möter våren i Lund främst för
att fungera som lärare på den
nya kursen. Men idag tar han
chansen att lära sig hur man kan jobba med tredimensionella bilder i datorn.
Universitetslektorn Nicolo Dell’Unto visar vant ett datorprogram där man kan
vrida och vända på arkeologiska fynd, så
man kan se dem från alla håll och kanter. Professor Castillo lyckas bemästra tekniken och dörrknoppen på bilden i datorn vrider sig ett halvt varv.
– Jag har fått en teknisk uppenbarelse, det är detta som är så fantastiskt med
samarbeten med andra universitet, skrattar han.

när snön låg som djupast, anlände de första två studenter från Lima
till Lund. När de kommit över den första
hemlängtan fångades de upp av studentlivet och fann sig väl tillrätta.
– Mörker, snö och platt landskap, det
är exotiskt för oss, säger professor Castillo och tillägger att studenterna ofta har
fördomar innan de kommer till Norden,
de tror att studenterna här är tråkiga.
Men väl i Lund upptäcker de att studenI januari
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loftrup

terna och studentlivet är lika livligt som
hemma.
Även undervisningen kan te sig exotisk - och det verkar skärpa intresset. När
professor Castillo föreläser om högkulturerna Inka och Moche sitter studenterna
och suger åt sig som Wettexdukar. I alla
fall om man får tro en solbränd Kristina Jennbert, professor i arkeologi, nyligen hemkommen hem från en tre veckor lång sejour i Peru, där hon undervisat
vid Pontificia-universitetet och besökt
utgrävningarna i Mochedalen.
– Jag har aldrig sett mina peruanska
studenter så absorberade som när Kristina föreläste om fornnordisk religion,
asagudar och vikingalämningar, kontrar professor Castillo.

t

Professor Castillo är också övertygad om att internationella studentutbyten är något av det viktigaste som ett
universitet kan ge sina unga studenter.
Fyra lundastudenter har redan varit iväg
till Peru, och till hösten åker ytterligare fem. En av dem är ekonom, en studerar mänskliga rättigheter och tre studerar arkeologi. Arkeologstudenterna
har det extra väl förspänt, de får delta
i utgrävningar i San José de Moro, som
var ett centrum för ritualer och begravningar under Mochekulturen (100–800
e. Kr).. Här offrades människor under
stora skådespel och platsen lockar arkeologer från hela världen. Ett hårt fysiskt
arbete, ofta i brännande sol, väntar dem
i sommar - en unik chans för en arkeologistudent.
– Inget ändrar ditt liv så mycket som
möjligheten att tillbringa tid utomlands
och bredda sina erfarenheter, säger professor Castillo.

Doktoranden
Carlos Rengifou (som
också undervisar på nya
kursen), arkeologiprofessor Kristina Jennbert
och professor
Luis Castillo.
foto: je nny

Dagens föreläsning som professor Castillo ska hålla, handlar om Mochekulturens uppgång och fall. Deras keramik har
bevarats i mängd och berättar om det sociala livet. Här visas människooffer och krig,
men också sex, vävning och moderskap.
– Man kan också se hur samhället och
ledarskapet förändrades över tid. Ledarna avbildas som manliga krigare under
lång tid, men i slutet av Mocheperioden
är ledarna kvinnliga prästinnor, säger
professor Castillo.
På två timmar ska han försöka dechiffrera det gömda språket som finns
där, som ett eko av en försvunnen kultur. Salen är redan fylld av förväntansfulla studenter.
Jenny Loftrup

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett Sida-finansierat utbytesprogram för lärare och studenter inom
såväl grundutbildning som avancerade nivåer på universitet och högskolor.
Med hjälp av den första delen, Linnaeus, får svenska studenter och lärare möjlighet
att studera och undervisa i utvecklingsländer. Palme-delen är motsvarigheten för utvecklingsländer, och det är viktigt att man byter både lärare och studenter med varandra.
Som student studerar man på heltid inom den vanliga högskoleutbildningen. Man
vara borta en till två terminer och studierna kan tillgodoräknas vid hemkomsten.
Som lärare undervisar man på ett universitet i ett utvecklingsland. Man samarbetar nära med lärarna på värdinstitutionen och får då även ett bra underlag för att bedöma förutsättningarna för studentutbyten.
Vid Lunds universitet är Carlos Tuesta-Soldevilla och Fanni Faegersten vid Internationella kontoret inom HT ansvariga för utbytet med Pontificia-universitetet i Peru.
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mörk
framtid
för konstmusiken
Hur ska det gå för den klassiska musiken?
Kommer dagens ungdomar, vana vid korta
låtar och häftiga scenshower, att vilja gå
och lyssna på stillsamma symfoniorkestrar
som spelar timslånga musikstycken?
Musikvetaren Marion Lamberth är bekym
rad över konstmusikens framtid.
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M

arion Lamberths forskning handlar om läget för
den klassiska musiken och
dess utövare, institutioner
och publik. Idén till projektet fick hon efter att ha sett internationella publikationer med oroande titlar som ”Who needs
classical music?” ”Who killed classical
music?” och ”Moribund (döende) music”.
– På ytan ser man ingen kris. Det är
fortfarande ett enormt utbud av konserter och festivaler både här i Sverige och
utomlands. Men både utövarna och opera- och konserthusen är medvetna om
hotet från vikande publiksiffror, säger
Marion Lamberth.
Hotet beror i huvudsak på publikens
ålder. Konserter med klassisk musik har
en mycket hög medelålder bland sin publik, där de flesta är pensionärer. Operor
har en mer blandad publik och därmed
ett lite bättre läge. Men även där märks
hotet: i Tyskland har t.ex. operahus som
tidigare haft två ensembler varit tvungen
att säga upp den ena, så att de nu bara kan
köra en uppsättning åt gången.
Att publiken är 55+ skulle

nu inte göra
något om man kunde räkna med en
återväxt underifrån, när nya generationer passerar 55-årsstrecket. Men Marion
Lamberth vågar inte tro på den möjligheten. För dagens äldre har den klassiska musiken alltid varit en självklar del
av kulturen, antingen man aktivt lyssnat
på sådan musik eller inte. Dagens ungdomar däremot är omgivna av en sådan
mängd musikstilar att klassisk musik för
många är helt okänd.
Det vet Marion Lamberth, som inom
ramarna för sitt forskningsprojekt tagit
med sig unga musikvetarstudenter på
konsert och opera. Det var en annorlunda upplevelse för de allra flesta.
– Bara detta att tvingas sitta stilla så
länge, trots att inte mycket hände på
scenen under symfoniorkesterns konsert, var något nytt för dem. De visste
inte heller riktigt vad de skulle lyssna efter, säger hon.
Studenternas rapporter efter besöken
visade bl.a. att de uppskattade klangerna
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värld studenterna känner från film och
TV. Den var också lättare för studenterna att ta till sig. De uppskattade att leva
med i operans berättelse en hel kväll, men
var samtidigt kritiska mot detaljer som
gälla röster och överdrivna gester.
Studenterna var som helhet positiva

Marion Lamberth är oroad över det minskande intresset för konstmusik bland unga.
foto: inge la b jörck

från den levande musiken och var imponerade av spelets perfektion: tänk att få
tolv violonister att exakt samtidigt utföra samma stråkdrag! Romantisk musik
uppskattades mer än de äldre wienklassicisterna, och Mozart blev ingen favorit. Hans musik upplevdes visserligen
som händelserik och sprallig, men ”på
fel sätt”, enligt Marion Lamberth.
Operan, med sina passioner och sin visuella slagkraft, ligger närmare den bild-

till upplevelsen av levande klassisk musik. Men för att den ska bli mer än en
engångserfarenhet krävs nog också stora ansträngningar från institutionernas sida. Dessa gör nu också försök att
marknadsföra sig på nya sätt, säger Marion Lamberth som undersökt både utövare, institutioner och publik i sitt projekt.
– Malmö symfoniorkester har t.ex.
spelat en särskild konsert med bara dataspelsmusik. Det var proppfullt i auditoriet, och nästan bara unga människor
i publiken. Malmö Opera för sin del lägger an på att sälja operaföreställningar
som en upplevelse, i kombination med
middag eller föredrag som berättar om
verket, berättar hon.
Om institutionernas insatser räcker
är en öppen fråga. Lundaforskaren skulle vilja se mer ansträngningar också på
andra håll för att föra fram den klassiska musiken. Musikskolorna kunde puffa fram andra instrument än gitarr och

trummor... kommuner och organisationer kunde ordna sommarkurser och elevutbyten... och TV kunde kanske göra ett
Idol-program för klassisk musik?
handlar
egentligen inte bara om klassisk musik.
Dess namn är ”Konstmusikens kris”, eftersom det omfattar också nyskriven
konstmusik från 1900-talet. Hon skrev
själv sin avhandling om Arnold Schönberg, och menar att han och nyare kompositörer som Sven-David Sandström blivit orättvist klassade som svårbegripliga.
– Jag tycker det är synd att så många
som anser sig vara musik- och kulturintresserade inte alls har lust att ta till sig
det som gjorts på senare tid! säger hon.
Konstmusikens krisläge i Skåne är
inte unikt – det ser likadant ut resten av
landet, har hon kunnat se. Nästa steg är
att jämföra Sverige med resten av Europa.
– Jag har inga fakta ännu, men tror
att det ser likadant ut överlag. Några få
klassiker kommer säkert att överleva på
konserter och operascener. Men i övrigt
är tyvärr risken stor för att konstmusiken
i framtiden blir en företeelse för digitala media och inget som spelas för publik,
säger Marion Lamberth.
Marion Lamberths projekt

INGEL A BJÖRCK

”Skolan dålig på att undervisa i klassisk musik”
Bilden av den klassiska musikens kris
bekräftas av professorerna i flöjt
respektive violin på Musikhögskolan
i Malmö, Anders Ljungar-Chapelon
och Marika Fältskog. De kommunala
kultur- och musikskolornas ointresse
för den klassiska musiken bär en stor
del av ansvaret, menar de.
– Skoltiden är ju en så oerhört viktig del av
en ung musikers utveckling. Men med undantag för några engagerade eldsjälar ger
den svenska skolan ingen bra undervisning
i klassisk musik, säger Marika Fältskog.
Hon är professor i violin och första konLUM nr 5 | 2011

sertmästare i Malmö Symfoniorkester.
I jämförelse med Marika Fältskogs hemland Finland, där t.ex. musikuniversitetet
Sibeliusakademin tar sig an även tonåringar, ligger Sverige långt efter. Det gör att
det blir färre sökande till hennes eget instrument, och att nivån blir ganska låg.
– Om vi marknadsför Musikhögskolan utomlands kan vi nog få duktiga unga
violinister till våra klasser. Men det vore
ju olyckligt om vi inte längre hade några
svenska elever, menar hon.
Anders Ljungar-Chapelon är professor i
flöjt och doktor i musikpedagogik. Han har
för egen del många bra sökande till musi-

kerutbildningens flöjtklass från både Sverige, övriga Europa, USA, Latinamerika och
Australien. Andra träblåsinstrument som
oboe och fagott har det tyvärr ofta svårare
med färre sökande.
– Den västerländska konstmusiken ges
tråkigt nog ett begränsat utrymme i dagens
grundskola. Den svenska inställningen till
klassisk musik är snarast lite nedvärderande:
den kallas ofta ”finkultur” och får därmed
inte något helhjärtat stöd. Det förekommer
att eleverna har en timme musik på schemat
i flera års tid, utan att någonsin få lyssna till
någon klassisk kompositör, säger han.
INGEL A BJÖRCK
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hur ska vi
Tala med E.T.?
vårt solsystem. Han tror man har större
chans att bli förstådd om man pekar på
något som mottagarna bör känna igen,
som spektrumet från deras egen sol.
Forskarnas Pufendorfstöd upphör i
höst, men flera av dem förbereder olika
anslagsansökningar för att kunna fortsätta sitt samarbete. Det finns idéer på
olika områden, från geologi till forskningspolitik och filosofiska frågor.
– Kan vi överhuvudtaget förstå om det
finns liv på en annan planet, om detta
grundar sig på en helt annan kemi eller har en väldigt långsam ämnesomsättning? Hur mycket hänsyn ska vi då ta till
andra livsformer? Och är det skillnad på
denna hänsyn om de verkar vara växter,
eller om de är mer lika oss? frågade filosofen Erik Persson tidigare i våras i ett anförande för en grupp gymnasister.

Hur ska vi tala med E.T.*?
Den frågan – interstellär kom
munikation som det heter på ett
vetenskapligt språk – är en del av
forskningstemat Astrobiologi på
Pufendorfinstitutet.
Även om vi kanske aldrig får kon
takt med intelligent liv på någon
annan planet, så kan man lära sig
mycket bara av att fundera på vill
koren för sådana kontakter, menar
forskarna.

– Det väcker intressanta frågor om tänkandets och kommunikationens natur.
Det jag själv säger är kodat på något som
kallas svenska och överförs via syn och
hörsel. Vår kommunikation bottnar alltid i våra sinnen och hela vår biologi.
En varelse med en helt annan evolution
kommunicerar säkert på ett helt annat
sätt, säger idéhistorikern David Dunér.
Han är koordinator för den tvärvetenskapliga astrobiologigruppen, där forskare från bl.a. ämnena filosofi, astronomi,
geologi, mikrobiologi ingår. Gruppen
ordnade nyligen ett internationellt symposium med föredrag om bl.a. NASAs
försök att informera via rymdsonderna
Pioneer och Voyager, och den tillspetsade frågan ”Om rymdvarelserna var som
bläckfiskar, vad skulle vi säga till dem?”
De teman som astrobiologigruppen ägnar sig åt är interstellär kommunikation,
astrobiologins historia och exoplaneter.
För ett par årtionden sedan kände astronomerna inte till en enda exoplanet, dvs
en planet utanför vårt solsystem. Nu har
man hittat över 500 sådana och fler tillkommer varje dag.
Att en planet finns betyder nu inte att
den innehåller liv, eftersom livet behöver ganska specifika förutsättningar för
att kunna uppstå. Men rymdteleskopet
Kepler har redan hittat fem jordliknan-
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Hur ska vi kunna förstå eventuella kontakter
från rymden? ill: chris harve y/ shutte rstock

de planeter där det skulle kunna finnas
liv. David Dunér tror därför att en kandidatplanet med de rätta förutsättningarna mycket väl kan upptäckas inom hans
livstid.
– Att kommunicera med den skulle
vara mycket intressant men också oerhört svårt. Vi kan bara tänka på hur svårt
det är att tolka symbolerna på hällristningar och grottmålningar, som ändå
gjorts av några från vår egen art. Första
problemet blir ju att förstå om eventuella signaler från den aktuella planeten
överhuvudtaget innehåller något budskap, säger han.
Om vi själva ska skicka ut något, så tror
David Dunér att budskapet, om vi ska
kunna göra oss förstådda, inte ska handla om jorden så som det gjorde på Pioneersondens plakett. Den innehöll bl.a. en
bild av en man och en kvinna samt siffror
och symboler om våra grundämnen och

vår civilisations möjligheter att överhuvudtaget träffa ET och hans motsvarigheter.
– Det finns de som tror att när en kultur nått en viss teknisk utveckling, så kan
den inte låta bli att utrota sig själv. Detta
är en tänkbar förklaring till att vi inte hört
av några andra civilisationer, säger han.
Andra möjligheter är att de helt enkelt inte finns, att de finns men på alltför
långt håll, att de finns men är alltför primitiva – eller att de redan har koll på oss.
– De kanske sitter på sin planet och
studerar oss utan att finna oss värda att
kontakta. De kanske ser oss som en primitiv stam i Amazonas som ska få lämnas
i fred. Eller också är de – som den kände fysikern Stephen Hawking varnat för
– mycket mer avancerade än vi och förberedda på att kolonisera nya planeter...
Han har också funderat över

INGEL A BJÖRCK
Fotnot: E.T. (förkortning av Extra-Terrestrial) var en liten olycklig utomjording i en film
av Steven Spielberg från 1982.
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gästkrönikan

Vad de protesterande inte vet är att studentkvällen med djungeltema på
Hallands nation är ett led i en lång tradition av mer eller mindre öppna
inslag av sexism, rasism och homofobi i Lunds studentliv, skriver professor
Tiina Rosenberg – och reder ut begreppen humor och skratt.

Det finns inget ”vi” som skrattar

N

u har det hänt igen. Studentspex har
uppmärksammats av såväl European
Network Against Racism och den amerikanske medborgarrättskämpen och tidigare presidentkandidaten Jesse Jackson. Det europeiska nätverket mot rasism har skrivit ett öppet
brev till EU- och demokratiministern Birgitta Ohlsson. Jackson har i sin tur uppmanat utbildningsminister Jan Björklund att reda ut ”rasismspektaklet på
det respekterade lärosätet”. Vad de protesterande inte
vet är att studentkvällen med djungeltema på Hallands nation är ett led i en lång tradition av mer eller
mindre öppna inslag av sexism, rasism och homofobi
i Lunds studentliv.
protesterade hette
det att feminister och vänstermänniskor inte har något sinne för humor. Må så vara. Men även filosofer
har haft problem med humor och skratt. Aristoteles
menar att skratt är en ”väluppfostrad oförskämdhet”
som uttrycker en överlägsen attityd. För Sigmund
Freud är skrattet ett sätt göra sig av med aggressioner
och spänningar. Oberoende vad filosofer och författare anser vara skrattets orsak har skratt för det mesta förknippats med humor, upptåg och lustigheter.
Skrattsituationer bör ha en igenkänningsfaktor, annars är de meningslösa. Stackars den som inte fattar
poängen när alla skrattar och hon eller han inte är
med på noterna.

När jag för några år sedan

En central skratteoretiker är

den ryske språkoch litteraturforskaren Michail Bachtin som myntat begreppet skrattkultur. Skrattet och den folkliga kulturen är i hans tankevärld en form av
motstånd mot makten. Det befriande oppositionella skrattet utmanar den officiella kulturen och dess
förtryckande allvar. Men skrattets frihet är, liksom
varje annan frihet, relativ. Även om skratt vanligen
förknippas med humor skrattar inte människorna
endast åt sådant som är roligt. Det mänskliga skratLUM nr 5 | 2011

tet har många fler skepnader än att markera vad
skrattaren tycker är skojigt. Orsakerna till skratt,
liksom de sätt vi skrattar på, är många. Människor
skrattar stundtals artigt år dumma skämt och ofrivilligt i pinsamma situationer. Många låter bli att
skratta åt uppenbart homofoba, rasistiska och sexistiska vitsar. På det
hela taget
”När jag för några år sedan
finns det
protesterade hette det att
inget ”vi”
feminister och vänstermänniskor
som skrattar.
inte har något sinne för humor.
MännisMå så vara. Men även filosofer
kor skrathar haft problem med humor
tar helt enkelt inte åt
och skratt.”
samma saker. Skrattsituationer är alltid kulturellt och socialt definierade.
Humor som fungerar väl i ett sammanhang gör det
inte alltid i ett annat. Vad en grupp tillåter förbjuder
en annan. Då förändras också spelets regler och därmed både humorn och skrattet. Människor skrattar
med och åt lite olika saker. Grodor, som Sigmund
Freud menar aldrig är slumpmässiga, ploppar upp
vid fel tillfällen därför att det förbjudna alltid är kusligt närvarande.
Det vänliga skrattet är dock varken elakt eller
sarkastiskt. Det vänliga skrattet luckrar upp spända
käkar och innehåller inga illvilliga skämt. Det vänliga skrattet är ömsesidigt och de skrattande möts
i samförstånd. Men som allt annat kräver även det
vänliga skrattet en särskild sorts social kompetens
om exempelvis rasism, som fallet är med ”skämtet”
på Hallands nation.
Tiina Rosenberg
Professor i genusvetensk ap
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Boken
Om övergivenhet

Nöjda med
traineeprogrammet för
unga forskare: Therese Nilsson,
Emma Kritzberg (med
sonen Åke),
Sinikka Neuhaus och
Aneta Wierzbicka.

Litteraturvetaren och presshistorikern
professor em. Per Rydén blandar personliga minnen med historiska och litterära essäer i Söndag. Näst sista för
söket (Carlssons). Övergivenhet och
trofasthet är några teman, som berörs
med exempel både från författarens
eget liv och från de kvinnor som vårdade minnet av ingenjör Andrée och hans
ballongkamrat Nils Strindberg.

Vetenskaplig ordbok
Med ökad specialisering i vetenskapen
följer allt fler specialiserade facktermer.
Vårdvetaren Ulf Jakobsson förklarar i
Forskningens termer och begrepp
(Studentlitteratur) termer från flera olika discipliner, bl.a. vetenskapsteori,
medicin, pedagogik, ekonomi och matematik. Här finns dels en ordlista med
omkring 1200 svenska uppslagsord,
merparten översatta till engelska, dels
en engelsk ordlista som hänvisar till de
svenska förklaringarna.

Tystnad som talar
Tigande kan vara självvalt eller påtvingat.
Den medeltida nunnan valde själv tystnaden i sin klosterorden, men gossen i dövstumskolan, den dömde i sin cell och alla
skambelagda, förtigna och bortcensurerade grupper genom tiderna har utsatts
för en påtvingad tystnad. Om dessa fenomen och hur de yttrat sig från antiken
till nutid skriver professor em. Eva Österberg i Tystnader och tider (Atlantis).

Inblick i deckare
Litteraturvetarna Kerstin Bergman och
Sara Kärrholm berättar om pusseldeckare, hårdkokta deckare, polisromaner,
thrillers och ungdomsdeckare i Krimi
nallitteratur (Studentlitteratur). Boken
handlar om genrens utveckling och perspektiv, och innehåller också kapitel om
deckare-och-genus samt deckare-ochvetenskap, där inte minst kriminaltekniken på sistone fått stort utrymme.
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Unga postdocs fick karta
och kompass i forskartillvaron
personalutveckling. Nydispute

rad, forskare och kvinna är tre av de
nämnare som förenar deltagarna i
Academic Training, ett särskilt trai
neeprogram för unga, framstående
forskare inom olika discipliner vid
Lunds universitet.
– Det är som om någon gett dig
karta och kompass i tillvaron som
forskare, berättar Therese Nilsson,
som just avslutat programmet.

Under två år träffas deltagarna regelbundet och får bland annat karriärrådgivning, möjligheter att utveckla nätverk
och en god inblick i Lunds universitets
organisation.
Therese Nilsson har gått programmet
tillsammans med bland andra Emma
Kritzberg, Sinikka Neuhaus och Aneta
Wierzbicka. Alla fyra tycker att tiden efter doktorsexamen var ganska svår. Den
trygga tillvaron som doktorand, med
tydliga mål och bra stöd från handledare, försvann som över en natt.
– Det var en ganska förvirrande period och jag undrade mycket över framtiden. Skulle jag hitta någon anställning
och skulle jag kunna fortsätta att forska?
Att i det läget bli antagen till traineeprogrammet var en tydlig signal om jag skulle kunna ha en framtid på Lunds universitet, berättar Emma Kritzberg, som nu
är docent i akvatisk mikrobiologi.

Deltagarna utbildas i akademiskt ledarskap och får även stöd och råd i den
egna karriären från interna och externa
mentorer. De har träffat omkring 60 personer som arbetar inom Lunds universitet. Var och en av dem har berättat om
sitt arbete och sina erfarenheter.
– Detta har gett mig en gedigen kunskap om universitetet och dess organisation och det känns som om jag har landat nu, säger Sinikka Neuhaus,
med en karriär som forskare är tufft och många unga
kvinnor väljer att hoppa av efter doktorsexamen. Några av traineeprogrammets
deltagare har små barn som får följa med
på träffarna. Emma Kritzberg har sonen
Åke i famnen.
– Jag var hemma i ett halvår, men missade ändå bara ett seminarium på programmet, säger hon.
Totalt är de 14 personer som har gått
traineeprogrammet tillsammans. Trots
att de forskar inom helt olika områden
har de mycket gemensamt. Möjligheten att kunna jämföra sin egen situation
med andras är en stor tillgång menar de
fyra unga forskarna. De kommer att hålla kontakten framöver.
Att förena familjeliv

Text & foto : Johan Lindskoug
FOTNOT: Deltagarna har fått 25 procent av
sin lön betald genom traineeprogrammet.
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KG Hammar-symposium

Religionen
– tillvarons poesi?

Symposiet var en gåva till KG Hammar,
där han själv fått bestämma ämnet och
vilka han ville bjuda in, berättar Fredrik Lindström, dekanus för Centrum för
teologi och religionsvetenskap, CTR.
Doktoranden Jonas Lundblad hade
planerat det sju timmar långa programmet med namn som bland andra Ylva
Eggehorn, Ozan Sunar, Ann Heberlein,
Helle Klein, Maria Schottenius med flera.

I sitt sätt att uttolka existensen känner
många att religionen ligger nära konsten,
litteraturen och musiken. KG Hammar
önskade sig en öppnare hållning gentemot de religiösa berättelserna och menade att konsten inte ska ses som konkurrent till bibelordet, utan som olika sätt
att berika den existentiella och religiösa
erfarenheten.
– Vi ska inte bli ledsna om människor
hellre går på musikgudstjänster än lyssnar på våra predikningar.
Det vore också välgörande, fortsatte
han, om man i Svenska kyrkan kunde
låna lite av postmodernismens och hermeneutikens perspektivbyten liksom av
den mer lättsamma judiska traditionen
där de religiösa texterna ständigt återberättas och omtolkas.

Religionen som konst och möjligheter-

KG Hammar går i pension, men lämnar

avtackning. – Tänk om religionen

är tillvarons poesi, frågade KG Ham
mar.
SOL-centrums hörsal var fylld till
bristningsgränsen när hans tid som
gästprofessor avslutades med ett
symposium på temat ”Religion som
konstart”.

na att gestalta och tolka tillvaron på olika
sätt, var alltså temat. Det ledde fram till
slutsatsen att det är rimligt – även inom
ett universitet – att erkänna att det finns
en annan slags sanning än den direkt påvisbara, nämligen den inre mänskliga, känslomässiga.
För om religionen är tillvarons poesi, som KG Hammar föreslog, då är den inte
en konkurrerande kunskapskälla till den positivism som dominerat
vetenskapssamhället alltsedan upplysningstiden, menade han, utan representerar
en helt annan slags erfarenhet.
KG Hammar hyllades med ett
symposium inför pensioneringen. Fast han kommer att stanna kvar som
emeritus. foto: ke nne t
ruona
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för den skull inte CTR, Centrum för teologi och religionsvetenskap.
– Nej, det är fördelen med att vara professor, jag kan fortsätta som innan, som
emeritus, och det tänker jag göra!
BRIT TA COLLBERG
Film: Se och hör vad KG Ham-

mar, Maria Schottenius och
Helle Klein anser om religionen som konstart på:
www.lu.se/lum

Det blir färre internationella studenter i
höst. foto: m ikae l rise dal

Drastiskt dropp
men ännu i topp
utbildning. Nu har de sökande
tackat ja och andra urvalet är
klart till universitetens inter
nationella utbildningar. På
riksplanet har 65 procent färre
studenter antagits i år jämfört
med samma period förra året.
Lund är fortfarande den i sär
klass mest populära studieorten
bland internationella studenter
men, även här kommer man se
färre novischer med internatio
nell bakgrund i höst.

Inför antagningen till höstterminen
2011 införde den svenska regeringen
krav på att sökande utanför EU/EESområdet ska betala anmälningsavgift
och studieavgift. Avgiftsreformen är
en bidragande orsak till att antalet sökande och antagna gått ner väsentligt.
När antagningsbeskeden nu gick ut efter det andra urvalet är 6.903 personer
antagna till en internationell masterutbildning och 1.790 till en internationell
kurs eller program på grundnivå – en
minskning med två tredjedelar jämfört
med förra året.
Till Lunds universitet har sammanlagt 1.368 studenter antagits till de internationella utbildningarna, vilket är
en halvering jämfört med förra året.
Av dessa är 528 skyldiga att betala avgift då de kommer från länder utanför
EU/EES-området.
Näst mest antagna till internationella utbildningar har KTH, tätt följt av
Chalmers.
Ulrik a Oredsson
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Tempus-programmet firade 20-årsjubileum

Utbildningssamarbete
för att stärka EUs grannar
Wåhlins värld visas
på Historiska Museet
utställning. Historiska Muse-

et öppnar den 29 maj en fotoutställning om domkyrkoarkitekten Theodor
Wåhlin, 1864 –1948. Han var en av de
mest produktiva arkitekterna i Sydskåne under början av 1900-talet och ritade många regionalt inspirerade nationalromantiska byggnader. Theodor
Wåhlin motarbetade också aktivt den
rivningsvåg som drabbade en tredjedel
av Skånes lantkyrkor – han ville hellre
se försiktiga restaureringar än likformiga nybyggen i nygotik.
Utställningen ”Wåhlins värld” består av ett axplock av arkitektens egna
foton. Det är både bilder av hans verk,
dokumentära bilder av stadsmiljöer i
Malmö och Lund kring sekelskiftet och
ögonblicksbilder ur Theodor Wåhlins
familjeliv.

Populärt med
sommarkurser
utbildning. Det är fortsatt högt
tryck för antagning till sommarkurser
vid Lunds universitet. Det visar ny statistik från VHS som publiceras idag.
Mest populära är sommarkurserna i juridik, arbetsrätt och bostads- och hyresjuridik. Introduktionskursen i genusvetenskap är den fjärde mest sökta
sommarkursen vid Lunds universitet.
VHS har registrerat drygt 4.000 anmälningar till sommarkurserna vid Lunds
universitet.
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– Lunds universitet var ett helt annat
universitet när Tempus-samarbetena
drog igång, berättar Boel Billgren som
arbetat på Internationella sekretariatet
vid universitetet i många år. Hon menar
att det under 1990-talet har skett en rejäl förskjutning från forskning mot utbildning och från individfokusering mot
teamtänkande.
Det är en förskjutning som ligger helt
i linje med vad EU velat åstadkomma
med Tempus-programmet; en uppryckning och modernisering av utbildningen
i EUs grannländer samt ett ökat samarbete. Genom utbildningssamarbete hoppas
EU få goda relationer med grannländerna och stärka deras demokratiseringsprocesser. Och utbildning ska ge utveckling.
Därför är det inte bara högre lärosäten
som samarbetar, utan även andra verksamheter som hjälporganisationer, skolor,
myndigheter etc. För att ett projekt ska
få Tempus-finansiering krävs flera samarbetspartners; minst tre EU-länder samt
minst tre partners från EUs närområde.
Tempus drog igång efter Berlin-murens fall som ett slags anpassningsprogram för de östeuropeiska länderna och
Baltikum. När dessa länder kom med i
EU och kunde omfattas av EUs vanliga
utbytesprogram, Erasmus, hamnade länderna i det forna Sovjetunionen i fokus.
Idag är det framför allt i Mellanöstern
och Nordafrika som Lunds universitet
deltar i olika Tempus-samarbeten.
– På senare år har EU valt att kraft-

Boel Billgren var enda svenska talaren på
Tempus-konferensen i Belgrad.

samla kring färre och större projekt, berättar Boel Billgren. Men flera mottagarländer har invändningar mot detta och
föredrar att fler små projekt får vara med
och dela på kakan för att ge ökad spridningseffekt och därmed större genomslagskraft.
– Under årens lopp har Lunds universitet varit med och drivit ca 100 Tempusprojekt i 25 partnerländer. Det har
framför allt rört sig om Polen och länder i Baltikum och nu på senare tid Mellanöstern.
ulrik a oredsson

t

Gamla Zoologen, nuvarande Historiska
museet, kring år 1900.

utbyten. Boel Billgren har varit
med sedan det EU-finanserade
Tempus-programmet drog igång för
20 år sedan. Som enda svensk talare
bjöds hon in när samarbetspro
grammet 20-årsjubilerade med stor
konferens i Belgrad.

Tempus i siffror

• Budget 1990–2010 ca 1,5 miljarder
euro
• 	Nästan 4.000 projekt
• Drygt 14.000 individuella stipendier
• 27 deltagarländer utanför EU

												

LUM nr 5 | 2011

LUs ledande pedagogiska parhästar och reformatörer under många
år, på den tiden när det
begav sig, fr. v. Eva Åkesson och Eva Falk Nilsson.

Fyrtio års kamp för
högskolepedagogiken
högskolepedagogik. Det tog drygt

fyrtio år att på allvar etablera den
högskolepedagogiska utbildningen
vid Lunds universitet. Men trägen
vinner. Och bland de trägnaste var
universitetspedagogerna Eva Åkes
son och Eva Falk Nilsson. Nu har de
nedtecknat högskolepedagogikens
historia i Lund – och sin egen roll i
den.

1962 gavs den första högskolepedagogiska kursen – den var på tio timmar. Lund
var redan då ett massuniversitet och Eva
Falk Nilsson som själv började undervisa på pedagogiska institutionen på tidigt

60-tal, minns att ”peddan” hade 1200
studenter. På matematiska institutionen
undervisade samtidigt Eva Åkesson mer
än 600 nybörjare. Hon och kollegerna
fick föreläsa i tre parallella grupper och
uppfattade det ”mer som ett logistiskt än
ett pedagogiskt problem”.
bättre undervisning fanns dock där hos både och blev
det som förenade matematikern Eva
Åkesson och pedagogen Eva Falk Nilsson. 1972 gav de sin första gemensamma
högskolepedagogiska kurs. Därefter följde många års samarbete i ledningen för
LUs pedagogiska utvecklingsavdelning.

Eva Åkesson och Eva Falk Nilsson
uppmuntrade det pedagogiska intresset inom universitetet genom sina kurser
och genom att vara engagerade på många
nivåer och i många sammanhang, också nationellt. I Lund blev det efterhand
ett ganska stort gäng eldsjälar, spridda
över hela universitetet, som arbetade för
att lyfta undervisningen, sätta studenten
och lärandet i centrum. Många nämns
i boken. Här räknas också de upp som
gästade de pedagogiska idéseminarierna
från 80-talet och framåt; föreläsarlistan
visar att Eva Åkesson och Eva Falk Nilsson tidigt hade koll på hjärnforskningens, datoriseringens och internationaliseringens betydelse för utbildningen och
undervisningen.
Säkert är att

de spelat en viktig roll för
att minska den misstro mot pedagogik
som fanns inom universitetskulturen
och att de bidragit till att Lunds universitet beslutade om obligatorisk högskoleutbildning för lärare. Universitetet hade
då gjort en drygt fyrtioårig resa - från tiotimmarskursen 1962 till beslutet 2003
om ett tioveckors obligatorium.

Engagemanget för

BRIT TA COLLBERG
Fotnot: ”Framväxten av den pedagogiska utbildningen för universitetets lärare. Berättelser ur ett lundaperspektiv” kan beställas
kostnadsfritt på CED eller laddas ner på:
www.ced.lu.se/about-us/publications/
aakesson-falk-nilsson

Kemiåret rullar på med vattentema
kemifirande. Sedan Kemicentrums invigning av kemiåret 2011 i januari har flera
aktiviteter anordnats. I juni går kemiåret in
på sin sjätte månad med temat vatten och
luft. Vattentemat smygstartas den 27–28
maj då forskare och studenter från Kemicentrum anordnar två temadagar om vattnets kemi på stadsbiblioteket i Lund. Då
kan man prova på att rena vatten, ta tester på sitt eget vatten och delta i världens
största kemiexperiment.
Varannan onsdag har allmänheten även
möjlighet att komma och lyssna på po-
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pulärvetenskapliga lunchföredrag om allt
från konstförfalskning och framtidens energi till lite mer ond kemi.
Läs mer om vad som händer under kemiåret på www.kilu.lu.se/kemins_aar
FN har utsett 2011 till Kemins år. Året
ingår i FNs årtionde för hållbar utveckling
och syftet är att öka kännedomen om att
kemi och kemisk kunskap ger hållbara lösningar på dagens och framtidens problem.
Varje månad anordnas en mängd aktiviteter runt om i landet för att väcka intresset
för kemin. Läs mer på www.kemi2011.se

Testa ditt vatten! foto: gunnar m e nande r
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insändare

På gång

Vad är innovation?

27 maj Lunchkonsert på Odeum:
Stråkkvartett från Musikhögskolan. Fri
entré. Kl 12.15–13.00 i Palaestra et Odeum,
Kapellsalen, Lund.
27–28 maj H2O – en kemisk lös
ning. Välkommen på två spännande dagar
med temat vatten för både stora och små
på Lunds stadsbibliotek. Kom och ta del av
spännande experiment, tävlingar och utställningar för både stora och små. Ett samarbete mellan Kemicentrum vid Lunds universitet och Lunds stadsbibliotek i samband
med Kemins år 2011. Kl 13.00 på Lunds
Stadsbibliotek, Sankt Petri Kyrkogata 6,
Lund. Info: www.kilu.lu.se/kemins_aar
27 maj CMPS Mini-symposium.
”Hybrid structural approaches for
clues to protein function”. Info: www.
cmps.lu.se Kl 14.00–17.00 på Kemicentrum, sal B, Lund.
27 maj Pufendorfföreläsning. Nicholas Humphrey ”What shall we tell the
children? Religious indroctrination
and children´s nights”. Kl 15.00–17.00 i
Kungshuset, Lundagård, sal 104, Lund.
27 maj Rytmikkonsert. Med ett magiskt samspel mellan rörelse och musik bjuder rytmiklinjen vid Musikhögskolan i Malmö in till en sprakande föreställning full av
överraskningar. Musik: egna och andras
kompositioner. Kl 18.00 Festsalen, Ungdomens hus, N Skolg. 10 B, Malmö.
28 maj Föredrag och konserter
omkring Gustav Mahler ”Min tid ska
komma”. Kl 15.00 – 16.30 på Palaestra
et Odeum, Kapellsalen, Lund. Info: www.
odeum.lu.se/
28 maj Examenskonsert: Niclas
Gustafsson & Daniel Smedberg, klari
nett. En konsert i vårens tecken där Niclas
och Daniel spelar fantastisk musik hämtad
ur klarinettrepertoaren, allt från nyskrivet
soloverk till spännande ensemblespel. Kl
15.00 i Liljeforssalen, Ystadvägen 25, Malmö.

innovation. Innovation är ordet på al-

las läppar och det används även flitigt vid
Lunds universitet – senast i förra numret
av LUM (2011:4). Där kunde man bland
mycket annat läsa om hur Karin Salomonsson (styrelsen för Lunds universitets innovationssystem LUIS) beklagar
den snäva synen på innovation som synonymt med teknik och patent, och uppmanar oss humanister och samhällsvetare att definiera innovation på ett sätt
som gör att även vi kan känna oss inkluderade. Jag håller med om det önskvärda
i att bryta teknikfokuseringen. Frågan är
bara om vi verkligen måste skapa en ny
definition för att begreppet skall bli relevant för humaniora och samhällsvetenskap. Kanske är det så att vi redan håller
på med innovation, fast på ett annat sätt?
Ordet innovation kommer från latinets

att denna forskning
kan kommersialiseras, utan att begreppet innovation redan länge har varit
högst relevant för humanister och samhällsvetare. Karin Salomonsson vet naturligtvis detta, men kanske behöver det
framhållas tydligare i den allmänna debatten. Att en enskild definition av ett
centralt begrepp ges företräde framför
andra kan ses som en naturlig del av språkets utveckling, men det kan också vara
begränsande och indirekt påverka villkoren för forskningen.
Poängen är inte

Henrik Gerding
Docent vid Institutionen
för arkeologi och antikens historia
FOTNOT: Läs debattinlägget i sin helhet på
www.lu.se/lum/debatt

27 maj

Doktorspromotion
Fredagen den 27 maj promoveras 216
doktorer, 19 hedersdoktorer och 10 jubeldoktorer under högtidliga former i
Domkyrkan. Promotionen börjar kl 12.00
med att processionen går från universitetshuset till Domkyrkan. Info: www.
lu.se/forskning/promotion

t

innovatio, en avledning från verbet innovare – att förnya. I dagligt tal används
det för att beteckna en nyhet eller en förändring i största allmänhet. De olika definitionerna kan dock skilja sig åt en hel
del. En speciell tillämpning av ordet, som
troligtvis har sitt ursprung i näringslivets
språkbruk, är nu på väg att erövra det politiska och, i viss mån, även det akademiska språket. Enligt denna definition är en
innovation en nyhet (en idé, ett bruk eller
en teknologi) som kan kommersialiseras.
En snarlik variant beskriver det som en
nyhet som accepteras av marknaden. Definitionen i sig utesluter alltså inga områden inom vilka nyheten kan uppkomma,
men Salomonsson har rätt i att det oftast
är teknik eller medicin som avses.
Hur var det då med de där andra definitionerna? Inom sociologin, kulturgeografin och en rad andra samhällsvetenskaper avses med innovation ofta en idé,
ett bruk eller en teknologi som uppfattas som ny av en potentiell användare.

Arkeologer har en lång tradition av att
studera innovationer och vid Institutionen för arkeologi och antikens historia
i Lund pågår flera forskningsprojekt på
detta tema. Bland annat behandlas diffusionen av bränt tegel i Europa, utvecklingen mot massproduktion av glas, relationen mellan vattenförsörjning och
förändringar i samhällsstrukturen, segelfartygens genombrott i Skandinavien
och förhållningssätt till nya medicinska
idéer. I samtliga dessa projekt är innovationsbegreppet av central betydelse. Visserligen är det förmoderna samhällen
som studeras, men frågeställningarna är
högst aktuella och inbegriper problem
såsom betydelsen av nätverksstrukturen
för spridningen av idéer, tekniköverföring mellan olika branscher, individens
tillit till staten, sociala dimensioner av
teknologisk förändring eller förståelsen
av människokroppen. Även inom andra
grenar av humaniora och samhällsvetenskap bedrivs värdefull forskning kring
innovation ur en mängd olika perspektiv.

Skriv till LUM! E-post: LUM@rektor.lu.se
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28 maj Examenskonsert: Johanna Hy
dén, cello. Medverkar gör även Musikhögskolans Kammarorkester, Eoli stråkkvartett, celloensemble samt pianisterna Mikael Kanarva
och Anna Heverius. Kl 18.00, Heliga Trefaldighetskyrkan, Malmö.
29 maj Kammarmusik på Odeum.
Konsert med studenter från kursen Kam
marmusikalisk interpretation. Kl 15.00 –
16.30 i Palaestra et Odeum, Kapellsalen, Lund.
30 maj Drop in! Fokus: Studie- och
karriärval. Diskutera dina studier och din
framtida karriär samtidigt. En studievägledare
och en karriärvägledare vid Lunds universitet
samarbetar för att göra detta möjligt för dig
som student. Kl 10.00–12.00, Sandgatan 3,
Gamla kirurgen, Lund.
30 maj Karriärservice drop in CVgranskning. Varje måndag och onsdag mellan 12.00-14.00 är du välkommen på CVdrop-in i våra lokaler på Gamla kirurgen,
Sandgatan 3. Glöm ej att ta med ditt CV! Du
kan skapa ditt CV i databasen www.cv.lu.se
Kl 12.00–14.00 Sandgatan 3, Gamla kirurgen,
Lund.
30 maj Panel. Emotions, lies and art:
Transdisciplinary approaches to Paul
Ekman´s research topics evolution of emo
tions and (honest) signals in animals.
Kl 13.15 i Palaestra nedre hörsal, Paradisgatan 4, Lund. Info: www.psychology.lu.se/
o.o.i.s/16374
30 maj Examenskonsert: Ragnhild
Hammer, viola. Prokofjevs Romeo och Julia,
cadenz av Penderecki, Britten, Mozart med solister och full orkester. Kl 19.00 Landstingssalen, Malmö rådhus.
31 maj Karriärseminarium: Anställ
ningsintervjun – vad ska jag tänka på?
Vad bör du tänka på inför och under anställningsintervjun? I detta seminarium som leds av
karriärvägledare Christer Ekdahl får du konkreta tips på vad du bör tänka på inför och under
en anställningsintervju. Dessutom får du en
övning där du antingen blir intervjuad eller får
intervjua. Ta med dig en platsannons som är
intressant för just dig som vi kan använda som
utgångspunkt under övningen på seminariet.
Kl 8.15–10.10 på Eden 21, Lund.
31 maj Lunchkonsert på Pufendorfin
stitutet. Vindlakvartetten besöker oss igen,
den här gången framför de A Borodin: Stråkkvartett No 2, i D-dur. Ta med något att äta,
alla är välkommen och konserten kostar ingenting. Tyvärr är vi begränsade till 40 platser,
så kom gärna i god tid. Välkomna! Kl 12.00–
13.00 Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3,
Lund.
31 maj From dissidence to critique
– liberal intellectuals and human rights
discourse in Turkey. Forskarseminarium i
mänskliga rättigheter med Andrea Karlsson,
LUM nr 5 | 2011

doktorand. Kl 14.00–16.00 i Lingvisthuset,
Språk- och litteraturcentrum, L 604, Helgonabacken 12, Lund.
31 maj Examenskonsert med Leyla
Peker, flöjt och Frida Alenius, sång. Musik
av bl.a Ravel, Frank, Roussel, Bernstein, Schönberg och Takemitsu. Kl 19.00 Landstingssalen,
Malmö rådhus.
31 maj Pianoexamen: Maja Malm
ström, organist. Medverkande: Hanna Remle, oboe, Verk av F Poulenc, C Debussy, D Kabalevskij, R Sjtjedrin, I Albeniz och F Chopin. Kl
19.00 i Caroli kyrka, Malmö.
1 juni Karriärservice drop in CVgranskning. Varje måndag och onsdag mellan 12.00 –14.00 är du välkommen på CVdrop in i våra lokaler på Gamla kirurgen,
Sandgatan 3. Glöm inte att ta med ditt CV eller skapa ditt CV i databasen www.cv.lu.se Kl
12.00–14.00, Sandgatan 3, Gamla kirurgen,
Lund.
1 juni Diplomkonsert: Berit Sørensen,
valthorn. Piano: Jan Karlsson Korp. I samarbete med Palladium/Musik i Syd. Kl 19.30 Palladium, Södergatan 15.
5 juni Konserter i Skovgaardsalen:
diplomanderna Berit Sørensen, valt
horn och Olle Elfström, trombon tillsam
mans med pianisterna Jan Karlsson Korp
resp. Olle Sjöberg. Entré till museet: 40 kr. Kl
14.00, Skovgardsalen, Malmö konstmuseum.
7 juni Arkeologi för alla: Begravning
ar i stridsyxetid. Debbie Olausson avslutar
vårens öppna föreläsningsserie med ”Begravningar i Stridsyxetid: Ett tema med många variationer”. Kl 15.30–16.30 på Archaelogicum,
Sandgatan 1, Stora salen, Lund.
8 juni Karriärservice drop in CVgranskning. Varje måndag och onsdag mellan 12.00–14.00 är du välkommen på CV-drop
in i våra lokaler på Gamla kirurgen, Sandgatan
3. Glöm inte att ta med ditt CV eller skapa ditt
CV i databasen www.cv.lu.se Kl 12.00–14.00
Sandgatan 3, Gamla kirurgen, Lund.
8 juni Karriärseminarium: CV och an
sökningsbrev – hur skriver man? I detta
seminarium som leds av någon av vår karriärvägledare Christer Ekdahl får du konkreta ex-

14 juni

Workshop om
strategiska planen
Lunds universitet 2020 – Var med och
påverka! Vilka är de största utmaningarna LU står inför de kommande 10
åren? På en workshop den 14 juni 9-13
är alla medarbetare välkomna att ge
sina synpunkter inför Lunds universitets
kommande strategiska plan. För mer
information och anmälan, se www.
lu.se/strategiskplan

empel på säljande CV och ansökningsbrev och
många tillfällen att diskutera och ställa frågor.
Kl 14.00–16.00 i Eden 21, Lund.
9 juni Karriärseminarium: Löneför
handling – så lyckas du! Löneförhandling
handlar inte bara om lönen. Vad finns det mer
att förhandla om? Hur tänker arbetsgivaren? Kl
8.15–10.00 i Eden 21, Lund.
9 juni Molecular Cell Biology seminar
with Tom Roberts. Tom Roberts from Department of Chemistry & Biomolecular Sciences, Macquarie University Australia, will give a
talk about control of proteolysis by springloaded protease inhibitors (serpins) in plants. Kl
15.15 lecture hall, Biology building A, Sölvegatan 35, Lund.
11 juni Körkonsert: Manifest Malmö.
Konsert med Manifest Malmö-kören. Repertoaren är nyskrivet med textmaterial av Malin
Skinnar och med musik av Eva Kunda Neidek.
Kl 22.00 i Caroli kyrka, Malmö.
27 juni–juli Intensivkurs i danska
för svenskar. Kursen hålls i Köpenhamn på
Copenhagen Business School och är speciellt tänkt för anställda och studenter vid Lunds
universitet, men även i mån av plats öppna
för andra. Anmälan senast den 7 juni till barbro.bergner@hist.lu.se Info: www.lu.se/danmarksstudier

16 juni

Öppet Hus om ”Förnyad webbnärvaro”
Arbetet med att skapa en ny extern webbplats för Lunds universitet pågår för fullt.
Projektet ”förnyad webbnärvaro” är numera uppdelat i ett huvudprojekt och flera delprojekt; extern webb, webbaserad
lärandemiljö, intern webbmiljö och forskningskommunikation.
Än så länge är det bara externwebbs-

projektet (www.lu.se) med fokus på externa
målgrupper som har startat. Följ projektarbetet via bloggen: externwebb.blogg.lu.se
Den 16 juni bjuds alla universitetsanställda in till Öppet Hus i Universitetshuset, tredje våningen i Picturas lokaler mellan
14 och 16. Anmäl gärna närvaro till anna.
mansfeld@rektor.lu.se
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disputationer

Skånes universitetssjukhus i Lund.

3 juni
27 maj
Ingela Fritzon i kemi, inriktning organisk
kemi: ”Inhibitors of human and malaria parasite dihydroorotate dehydrogenase”. Kl 9.30
på Kemicentrum, hörsal B, Lund.

31 maj
Farhad Derakhshan Rad i värme- och
kraftteknik med inriktning mot energi
hushållning: ”On sustainability in local energy planning”. Kl 10.15 i hörsal M:A, M-huset,
Ole Römers väg 1, Lund.
Niclas Winqvist i klinisk medicin med
inriktning tuberkulosforskning: ”Dynamics
of tuberculosis infection in Sweden. Kl 13.00
Medicinska aulan, ing 35, Skånes universitetssjukhus, Malmö.

1 juni
Pernille Berg, sociologi: ”The relucant change agent – change, chance and choice among
teachers, educational change in the city”. Kl
10.15, Kulturens auditorium, Tegnérsplatsen.
Hanna Wittrock i socialantropologi:
”Säg inte mötesplats! – Teater och integration
i ord och handling”. Kl 13.00 Edens hörsal, Paradisgatan 5 H, Lund.
Liza Rosén i industriell näringslära:
”Metabolic properties of rye products: focusing on insulinaemia, glycaemic profile and appetite regulation in healthy subjects”. Kl 9.15 i
hörsal B, Kemicentrum, Lund.
Anders Jacobsson i arbetsmiljöteknik:
”Methodology for assessing learning from incidents – a process industry perspective”. Kl
10.15 i stora hörsalen, Ingvar Kamprads Designcentrum, Sölvegatan 26, Lund.
Simon Stjernholm i religionshistoria
med inriktning mot islamologi: ”Lovers of
Muhammad. A study of naqshbandi-haqqani
sufis in the twenty-first century”. Kl 14.15 i sal
118, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Allhelgona kyrkogata 8, Lund.
Paulina Lindström i kognitionsveten
skap: ”Understanding as experiencing a pattern”. Kl 10.15 i sal 104, Kungshuset, Lundagård, Lund.
Bruno Enekvist i klinisk medicin med
inriktning anestesiologi och intensivvård:
”Influence of tidal volume on pulmonary gas
exchange during general anaesthesia”. Kl 9.15
i föreläsningssal F3, Centralblocket, Skånes
Universitetssjukhus i Lund.
Ana Carneiro i klinisk medicin med in
riktning onkologi: ”Refined diagnosis and
prognosis in soft tissue sarcoma. Genetic profiles, biomarkers and prognostic models”. Kl
10.00 i Alwall föreläsningssal, Barngatan 2,
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Pär Olsson i mekanik: ”Elastic properties of
nanowires – an atomistic evaluation”. Kl 10.15
i M:E, M-huset, Ole Römers väg 1, Lund.
Katarina Plank i religionshistoria: ”Insikt och närvaro. Akademiska kontemplationer kring buddhism, meditation och mindfulness”. Kl 13.15 i sal 206, Universitetshuset,
Paradisgatan 2, Lund.
Michaela Helmbrecht i arkeologi:
”Wirkmächtige kommunikationsmedien. Menschenbilder der vendel- und wikingerzeit und
ihre kontexte”. Kl 10.15 i Kulturens auditorium,
Tegnérsplatsen, Lund.
Sabina Resic Lindehammer i klinisk
medicin med inriktning diabetes och celi
aki: ”Triggers of autoimmunity. Studies on gestational events”. Kl 9.00 i Jubileumsaulan, ing
59, Skånes universitetssjukhus i Malmö.

14 juni
Gerd Thomas Waldhauser i psykologi: ”Behavioral and electrophysio-logical correlates of
inhibition in episodic memory”. Kl 10.15 i Humanisthusets hörsal, Helgonabacken 12, Lund.
Följande disputationer har ägt rum:
Märit Beckeman i förpackningslogistik:
”The potential for innovation in the Swedish
food sector”.
Caroline Karlsson i livsmedelshygien:
”The gut bacterial flora – focus on early life
and physiological traits”.
Ingela Steij Stålbrand i psykologi: ”A
matter of life and health. Life satisfaction, personality and mortality in two populations of
elders”.
Nino Čutić i fysik: ”Timing diagnostics and
coherent harmonics from a test-FEL”.
Ahmad Adel Mohammad Zeidan i tek
nisk mikrobiologi: ”Hydrogen production by
caldicellulosiruptor species: The organism and
the metabolism”.
Kim Olofsson i kemiteknik: ”Designing
simultaneous saccharification and co-fermentation of lignocellulose for improved xylose
conversion”.
Tobias Joelsson i strömningsteknik:
”Large eddy simulation of turbulent reactive
flows under HCCI engine conditions”.
Anastasia Papadopoulou i klinisk med
icin med inriktning endokrinologi: ”The
genetic background of gestational diabetes
mellitus”.
Britt Thuresson i transfusionsmedicin:
”Studies on the polymorphism and transcriptional regulation of the ABO and P1PK histoblood group genes”.
Annica Sjöström-Strand i vård
vetenskap med inriktning thoraxkirurgi:

”Women´s experience of a myocardial infarction”.
Ramona Åstrand i klinisk medicin med
inriktning neurokirurgi: Clinical aspects of
pediatric head injury”.
Sara Lindeberg i folkhälsovetenskap
med inriktning socialmedicin: ”An epidemiological study of exhaustin in the context of
chronic stress. Concept, cortisol, causes and
consequences”.
Adam Linder i klinisk medicin med in
riktning infektionsmedicin: ”Studies on heparin binding protein in bacterial infections”.
Hans Bagge i byggnadsfysik: ”Building
performance – methods for improved prediction and verification of energy use and I indoor climate”.
Marcus Ewert Broman i klinisk med in
riktning anestesiologi och intensivvård:
”Genetics of the ryanodine 1 receptor and
anaesthesia”.
Birgitta Wästberg i vårdvetenskap
med inriktning arbetsterapi: ”Work rehabilitation: instrument development and women´s
perceptions of an intervention”.
Kristina Holm i klinisk medicin med in
riktning oftalmologi: ”Investigating retinal
function and structure in diabetic maculopathy and retinal detachment, with mfERG, ERG
and OCT”.
Love Eriksen i humanekologi: ”Nature and culture in prehistoric amazonia. Using
G.I.S. to reconstruct anicient ethnogenetic
processes from archaeology, linguistics, geography, and ethnohistory”.
David Färm i matematik: ”Nontypical
behaviour of orbits and birkhoff averages for
expanding maps”.
Magnus Åhs i byggnadsmaterial: ”Redistribution of moisture and ions in cement based materials”.
Josefin Starkhammar i elektrisk mät
teknik: ”Multi-channel acquisition and visualization of the dolphin echolocation beam  instrumetation design and bioacoustic results”.
Anna Sofie Persson i ekologi, inrikt
ning ekologi: ”Effetcs of landscape context
on populations of bumblebees”.
Eva Haslum i fysik: ”A study of numberratio fluctuations in gold-gold interactions at
√SNN =200 GeV”.
Marc Puig von Friesen i fysik: ”Time-dependent many-body perturbation theory: possibilities and limitations”.
Julia Svensson i bioteknik: ”Alpha-linolenic acid. Postprandial lipid metabolism and enzymatic interesterification of triacylglycerols”.
Ulf Bergström i klinisk medicin med in
riktning reumatologi: ”Clinical and epidemiologic aspects of rheumatoid arthritis. Speical emphasis on cardiovascular outcome and
risk factors”.
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Hammurabi Bartuma i laboratorieme
dicin med inriktning experimentell gene
tik: ”Cytogenetic and molekulcar genetic characterization of lipomas”.
Katarina Berg i biomedicin med inrikt
ning experimentell kardiovaskulär forsk
ning: ”Lyso-PC and macrophage interplay.
Scavengin through the fatty side of atherosclerosis”.
Björn Brondén i klinisk medicin med in
riktning anestesiologi och intensivvård:
”Aspects of retransfusion of shed blood in cardiac surgery”.
Sebastian Lundström i klinisk medi
cin med inriktning psykiatri: ”Autistic-like traits”.
Elisabeth Norman i klinisk medicin med
inriktning pediatrik: ”Premedication for intubation in newborn infants; pain assessment,
pharmacokinetics and pharmacodynamics”.
Katarina Bartuma i klinisk medicin med
inriktning onkologi: ”Towards improved
management of lynch syndrome. Ovarian cancer profiles, risk perception, knowledge and
family perspectives”.
Maria Thunander i klinisk medicin med
inriktning endokrinologi: ”Diabetes mellitus in adults – aspects of incidence, autoimmunity and C-peptide”.
Karolina Holm i experimentell onkolo
gi: ”Genetic and epigenetic characterisation
of breast tumours”.
Ilaria Jemos i teoretisk fysik: ”Soft and
hard mesons in chiral perturbation theory”.

Tjänster
Utbildningsbidrag i oorganisk kemi. Ref nr
NPA 2011/275, ans 1/6. Info 046-2228153.
Doktorandanställning i kemisk fy
sik. Ref nr NPA 2011/269, ans 1/6. Info 0462224690.
Utbildningsbidrag i geobiosfärsveten
skap med inriktning mot kvartärgeolo
gi. Ref nr NPA 2011/229, ans 15/6. Info 0462229788.

Rapport om e-lärande
En ny rapport om Lunds universitets erfarenheter och möjligheter när det gäller e-lärande – e-learning – är nu klar och finns att läsa
på nätet. LU har deltagit i tre internationella
benchmarkingprojekt, och i rapporten redovisas erfarenheter och kritiska framgångsområden för kvalitetsarbete inom e-lärande. www.
ced.lu.se/about-us/publications/ossiannilssonlandgren
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hänt!

ut av University of Louisville och vinnaren
får 100.000 dollar.
STIPENDIUM. Fakultetsambassadörerna
fick årets stipendium till minne av HansUno Bengtsson. Ambassadörerna är en
ideell studentförening som arbetar för att
inspirera ungdomar med invandrarbakgrund och från ovana studiemiljöer att
söka sig till målinriktade studier. Stipendiet är på 20.000 kronor.

Helena Westerdahl och Karin Lindkvist.
UTDELNING. Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund har delat ut vardera
410.000 kronor i forskningsmedel ur PerEric och Ulla Schybergs Stiftelse till Karin
Lindkvist, medicinsk strukturbiologi och
Helena Westerdahl, biologi.
LEDAMOT. Marianne Gullberg, pro-

fessor i psykolingvistik och chef för Humanistlaboratoriet har blivit invald som
ledamot i Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.
NOMINERAD. Christina Erneling, lek-

tor på socionomutbildningen på Campus
Helsingborg, är nominerad till Grawemeyer Education Award för boken ”Towards
Discursive Education”. Den för en kritisk
diskussion kring utvecklingspsykologens
Piagets läror, och den har nominerats av
Cambridge University Press. Priset delas

sm-silver. Efter en rafflande final
knep Lundateknologerna Jonatan Kåhr
ström, Petter Lindholm och Simon
Frennberg andraplatsen i Teknik-SM,
som avgjordes på Teknikdagarna i Stockholm. Inför det sista och avgörande tävlingsmomentet med programmerade
LEGO-robotar skilde endast en poäng
mellan LTH-laget ”Brygghuset Finn” och
”Alla bitar i byten” från Luleå tekniska
universitet. Annars hade det blivit hattrick för Lund, eftersom LTH tagit hem segern de två senaste åren.
UNGA AKADEMIKER.

Sveriges unga akademi är tänkt bli ett tvärvetenskapligt forum
och en forskningspolitisk plattform för de bästa unga forskarna inom
alla discipliner i SveriMarie Dacke.
ge. Från Lunds universitet finns följande forskare
med: Emma Sparr, fysikalisk kemi, Jonas
Larsson, molekylär medicin och Marie
Dacke, funktionell zoologi.

LUMs utgivning hösten 2011
LUM 6
LUM 7
LUM 8
LUM 9

Manusstopp
23 augusti
27 september
31 oktober
29 november

Utkommer
9 september
15 oktober
18 november
16 december
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Posttidning B
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

hallå pär omling...
... en gång professor i fasta tillståndets fysik vid
LU, sedan generaldirektör på Vetenskapsrådet i
tio år, nu åter i Lund.

Vad är din uppgift
här på universitetet?
– Jag är nu rektors rådgivare i strategiska frågor, internationella frågor och frågor om forskningskvalitet. Forskning av
hög kvalitet är A och O för ett framgångsrikt universitet.
Utan bra forskning blir det ingen bra utbildning och heller inga innovationer eller annan givande samverkan med
omvärlden!
Vad ser du som dina viktigaste erfarenheter i det sam
manhanget?

– Jag tror mig kunna bidra med forskningspolitiska insikter och ett brett kontaktnät. Jag har bl.a. varit president i
Eurohorcs, en organisation som samlar cheferna för alla europeiska forskningsråd. Det är en tung aktör i den europeiska forskningsvärlden, som i sin tur blir allt viktigare för Sverige. De nationella forskningsråden har tillsammans med
EU ansvar för att skapa ett gemensamt europeiskt forskningsområde, European Research Area.
LU vill ju bli ett av de absolut främsta universiteten i
Europa – vad krävs för det?

– Det krävs bl.a. ett systematiskt, långsiktigt strategiskt tänkande på alla ledningsnivåer. Med strategiskt tänkande menar jag inte primärt att peka ut vilken forskning som ska
stödjas. Det gäller snarare att forma strategier för att göra
LU till en kreativ och åtråvärd forskningsmiljö och skapa
förutsättningar som ökar chansen att ha de forskare ombord som kan bli ledande i morgondagens forskning. För

att klara det måste universitetet vara noga med att ge rätt
förutsättningar för sina anställda och att använda sina resurser på ett genomtänkt sätt.
Kan du ge några exempel?

– När det gäller anställningsvillkoren, så ser jag det t.ex. inte
som en klok strategi att anställa en forskare på 25 procent,
som sedan får jaga ihop resten av sin lön på egen hand. Det
är inte attraktivt för de bästa talangerna, och ger inte forskning av högsta kvalitet.
– Ett annat exempel är att se organisationens styrkor och
svagheter vid nyrekryteringar. Ska man låta ett redan starkt
område växa ytterligare, föryngra ett forskningsfält, komplettera ett område eller starta något helt nytt?
Du har också ett LU-uppdrag om forskningens infrastruk
tur?

– Där gäller ju helt nya villkor idag, eftersom Vetenskapsrådet och Wallenbergstiftelsen inte längre ger anslag till lokal infrastruktur. Detta är nu universitetens eget ansvar.
Inom LU ska varje fakultet för sig avgöra hur mycket pengar
man årligen vill avsätta för sådana investeringar. Det måste
finnas en medveten struktur och strategi för detta, och det
håller jag på att ta fram tillsammans med vicerektor Sven
Strömqvist och dekanerna.
text & foto : INGEL A BJÖRCK

