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Förnyelse viktigaste framgångsfaktorn
Ny utbildning för drönarpiloter
Universitetet får egen litteraturhistoria

Firmafesten!
AKADEMISK ROSKILDEFESTIVAL FÖR EN KVÄLL
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LU firade
med jättekalas!
Hög stämning, en strålande mång
sidig show och långa ölköer.
Studenter och medarbetare firade
sin 350-åring rejält under den stora
födelsedagsfesten. Men det var nära
att festen inte kunde hållas på histo
risk mark.
Statens fastighetsverk, som förvaltar husen i
Lundagård, var länge skeptiska till en jättefest på Universitetsplatsen, eftersom de menade att den inte höll för så många människor.
Istället planerades 350-årsfesten utomhus vid
LTH, samtidigt som festkommittén inte gav
med sig. Diskussionerna med fastighetsverket fortsatte.
– Det kändes så bra att vi till slut fick vara
i hjärtat av universitetet, det hade inte blivit
samma sak annars. Vi fick ändra i planeringen
i ett ganska sent skede men det gjorde vi gärna, säger Charlotta Sokulski-Bateld från Akademiintendenturen, som höll i sin största fest
någonsin.

det enda arrangemanget under 350-årsfirandet som var stängt för allmänheten. Sjutusen
personer, ungefär hälften anställda och hälften studenter, fick komma in. Fler försökte anmäla sig i ett sent skede, men då var det fullt. Å
andra sidan ordnades stora förfester på alla fakulteter, de flesta utomhus. På LTH bjöds över
tvåtusen personer på picknick och efter en
vecka där det hade regnat på alla möjliga sätt –
ihållande ösregn, rejäla skurar, milt duggande
– så oroade alla sig över att festen skulle regna bort. Men efter en skur på eftermiddagen
så kom solen fram och universitetsfolk strömStämningen var på topp när LU bjöd
studenter och anställda på jubileumsfest på Universitetsplatsen.
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FESTEN FÖR STUDENTER och medarbetare är

t

made till Lundagård från olika håll, ibland ackompanjerade av studentorkestrar. Stämningen
var hög med många glada gäng av kollegor och
studenter. Ett irritationsmoment var dock köerna till mat- och ölförsäljningen som var långa.
På universitetstrappan satt två nyanlända masterstudenter och väntade på att scen
showen skulle köra igång.
– Det är upplyftande att vara här, se vilken
mångfald av människor! Samtidigt är ju risken
att vi inte förstår någonting ikväll eftersom allt
är på svenska, sa Josephine Nakiyemba, som
nyss kommit till Lund från Uganda (se vänstra bilden på mittenraden). Hon blev glad när
hon förstod att många svenska artister faktiskt
sjunger på engelska.
Rektor startade festen med att hälsa välkommen från scenen.
– Det här fantastiska 350-årsjubileet är en
chans till mer gemenskap för alla oss på universitetet och en chans att ta bort stuprören –
mellan fakulteter och discipliner, mellan lärare
och studenter. Universitetet ska vara öppet –
också mot omvärlden, kravallstaketen ikväll får
vara ett undantag. Nu hoppas jag att ni får en
historiskt rolig fest! sa Torbjörn von Schantz.
ATT SÄTTA IHOP SCENPROGRAMMET var en

utmaning, berättar Charlotta Sokulski-Bateld.
Det gällde att hitta den rätta mixen, med något för alla åldrar och intressen. Att döma av
publikens applåder, sjungande och dansande
så funkade mixen utmärkt. På scenen uppträdde Christer Nerfont, Magnus Tingsek, Linnea
Henriksson, Gunhild Carling och Ola Salo.
Även utvalda forskare som representerade
fakulteterna fick tre minuter på sig att fånga
publiken med sin forskning, en svår uppgift
mellan musikakterna. Efter det intog studentcoverbandet Discokollektivet scenen, i glitter
och paljetter. Många dansade loss i septembernatten.
– Det roligaste var att folk var så glada, verkade trivas och ha kul. Hela samarbetet runt
festen med studentarbetarna, Akademiintendenturen, Statens fastighetsverk, polisen,
LU350-kansliet och scenproducent och teknisk
producent har präglats av en så positiv stämning, säger Charlotta Sokulski-Bateld.
TEXT: JENNY LOFTRUP
FOTO: KENNET RUONA
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smakprov.
10 Uppdragsutbildningen utredd
En ny rapport föreslår att uppdragsutbildningen ska organiseras om så att
institutionerna får huvudansvaret. Medarbetare som arbetar som konsulter på sin
fritid ska i högre grad göra det inom sin tjänst.

17 Framtiden kräver mer rörlig personal
För att framtidens universitet ska vara starkt behövs bland annat forskare
med mer internationell erfarenhet och mindre ”hemmaodlat” på höga positioner.
Det menar forskarna Marianne Gullberg och Heine Linke.

22 Söker utlösande faktorn bakom celiaki
Att inte äta gluten är en hälsotrend och många nordbor har gener som
innebär ökad risk för glutenintolerans. Men är du frisk bör du äta gluten. Det anser
forskarna som söker efter vad som avgör vem som utvecklar celiaki.

24 Fynd tyder på tidigt maktcentrum i Blekinge
Uppgrävda guldgubbar vittnar om att det kan ha funnits ett maktcentrum
vid Västra Vång i Blekinge under järnåldern. Arkeologerna försöker dock undvika att
drabbas av guldfeber och söker istället berättelserna om människorna som levde där.

28 Asien kommer!
Kina är på gång att gå om USA som världens största vetenskapsnation. Mats
Benner har kartlagt den vetenskapliga utvecklingen i Asien och menar att det är
hög tid att blicka österut för att hitta nya förebilder.
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Nytt centrum länkar universitetet
med MAX IV och ESS
FORSKNING. Det nya centrumet
LINXS har som mål att locka expertis från hela världen att komma hit
och utveckla användningen av MAX
IV och längre fram ESS. Under det
första året blir det viktigaste att
göra centrumet känt, menar föreståndaren Peter Schurtenberger.

Lund Institute of Advanced Neutron and
X-ray Studies, LINXS. Så heter Naturvetenskapliga fakultetens nya centrumbildning
som ska fungera som länk mellan forskar
världen och ESS och MAX IV. Centrumbildningen är ett samarbete mellan Naturvetenskapliga fakulteten, Medicinska fakulteten
och LTH.
Peter Schurtenberger, professor vid Kemiska institutionen, är föreståndare och
ska leda det dagliga arbetet. Han beskriver
LINXS första år, fram till hösten 2018, som
en tid när det gäller att göra centrumbildningen känd – både bland forskare runt om
i världen som använder synkrotronljus och
neutronbaserade undersökningar i arbetet
och bland anställda vid Lunds universitet.

Peter Schurtenberger leder
LINXS, som ska
vara en länk
mellan universitetet och MAX
IV och ESS.

Ett par sätt att öka kännedomen om
LINXS blir genom workshops och världs
ledande forskare som bjuds in för att leda
hela forskningsprogram med lokala forskare. Allt för att integrera ESS och MAX IV
med universitetet och göra anläggningarna
till det naturliga förstahandsvalet för dess
forskare.
– För en forskare är det faktiskt inte så

viktigt om en anläggning ligger på cykelavstånd från bostaden i Lund eller om hon
eller han måste ta flyget till Storbritannien,
Frankrike eller Schweiz, säger Peter Schurtenberger och fortsätter:
– Det krävs något mer än närhet och det
är här LINXS kommer in i bilden. Det handlar om att vara involverad och aktiv från universitetets sida. Det bästa är om vi kan få till

– Ett fritt centrum skulle gynna fler forskare
ORGANISATION. Den nya centrum-

bildningen LINXS skulle må bäst av
att stå fri från fakultetsbindning.
Det anser föreståndaren Peter
Schurtenberger.
– Det finns många fakulteter vid LU som
skulle tjäna på att använda MAX IV och ESS
i sin forskning. I och med att LINXS tillhör
Naturvetenskapliga fakulteten är det lätt
att det skapas en psykologisk barriär bland
forskare vid andra fakulteter, säger han.
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Att LINXS organisatoriskt tillhör Naturvetenskapliga fakulteten är enligt Peter
Schurtenberger ett bevis på den betydelse som fakulteten tillmäter den nya
centrumbildningen. Samtidigt tror han
att universitetet och fler forskare skulle
gagnas mer om centrumbildningen inte
bar en fakultetsstämpel.
– Ja, det är min personliga uppfattning. Det finns centrumbildningar som
passar bäst inom en fakultet och det finns
centrumbildningar som fungerar bäst fria

från fakultetsanknytning. LINXS tillhör
den senare kategorin.
I förra numret av LUM redogjordes
för det arbete som pågår med att flytta
fristående centrumbildningar till fakulteter. Trots att frågan kan vara känslig så
är Peter Schurtenberger inte rädd för att
sticka ut hakan och vara tydlig med sin
åsikt.
– Jag tror att det som händer nu är en
reaktion på vad tidigare ledningar vid universitetet har gjort. Det har varit alltför
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en daglig dialog och samarbete med både
ESS och MAX IV, så att LINXS verkligen blir
den länk som vi vill mellan forskningen och
de här två anläggningarna som Sverige har
satsat så mycket pengar på.
En utmaning är att ESS med all sannolikhet är i fullt bruk först om fem, sex år. Enligt Peter Schurtenberger späder det bara på
behovet att redan nu informera och upplysa
om de möjligheter som finns, möjligheter
som således ökar med tiden.
HAN SER INTE HELLER några problem med

att MAX IV är en del av Lunds universitet
medan ESS inte är det.
– LINXS är en miljö. Vi arbetar för att
locka expertis från hela världen att komma
hit och utveckla användningen av båda anläggningarna. Kommer det världsledande
forskare så ökar det attraktionskraften även
bland forskare vid Lunds universitet.
LINXS har idag en budget på 6–8 miljoner kronor. Längre fram är målet cirka 20
miljoner. Administrationen ska hållas på
ett minimum, en, högst två heltidstjänster,
lovar Peter Schurtenberger. Inom budget
ramen ska LINXS kunna hjälpa till att betala
upp till 30 procent av lönen för en professor vid LU som under en begränsad period
ägnar sig helhjärtat åt forskning.
Ledande forskare från andra håll i världen kan LINXS hjälpa med resekostnader
och uppehälle, men inte lön.
TEXT: JAN OLSSON
FOTO: INGER EKSTRÖM

många initiativ och satsningar med stora
ekonomiska konsekvenser som följd. Med
det sagt tycker jag att det som händer nu
går för långt. Det måste finnas förutsättningar inom ett modernt och ledande
universitet där forskningen står i fokus
att initiera och finansiera nya strategiska
projekt.
– Viktigast av allt är att det finns
utrymme att arbeta tvärvetenskapligt
över ämnes- och fakultetsgränser. Sådant
arbete, anser jag, har bäst förutsättningar
att bli framgångsrikt i en organisation
som inte är knuten till en fakultet.
JAN OLSSON
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Sylvia Schwaag Serger
blir ny prorektor
UNIVERSITETSLEDNINGEN. Sylvia
Schwaag Serger blir ny prorektor för Lunds universitet. Hon är
idag ansvarig för internationell
strategi vid Vinnova och är adjungerad professor vid Ekonomihögskolan. Tidigare har svensktysk-kinesisk-amerikanskan
doktorerat i ekonomisk historia
vid London School of Economics.

Sökandet efter en ny prorektor började
under våren, då tidigare prorektor Eva
Wiberg meddelade att hon skulle lämna
LU den 1 juli för att bli rektor vid Göteborgs universitet.
I juni hade beredningsgruppen tagit
fram ett förslag till ny prorektor, men universitetskollegiet var inte nöjt med att
bara få en kandidat presenterad för sig.
Processen blev därför förlängd till efter
sommaren och Stacey Ristinmaa Sörensen utsågs till tillfällig prorektor under
hösten. Tjugoen personer blev nominerade eller sökte tjänsten och fem kandidater intervjuades.
Men även efter sommaren valde universitetsstyrelsen att genom berednings-

Lunds universitets nya prorektor Sylvia
Schwaag Serger. foto: vinnova

gruppen bara presentera en kandidat,
som man ansåg vara i särklass.
Universitetskollegiet röstade om den
nya prorektorn i september: 19 ledamöter för Sylvia Schwaag Serger och 14
ledamöter emot. Åtta ledamöter röstade blankt och två röster förklarades
ogiltiga. Den 20 september tog universitetsstyrelsen beslutet att utse Sylvia
Schwaag Serger till universitetets nya
prorektor. Mer om vår nya prorektor och
prorektorsprocessen i nästa LUM.

Ny policy stärker universitetets rätt
till enskilda lärares undervisningsmaterial
UNDERVISNING. Lunds universitet har ta-

git fram en policy som stödjer universitetets rätt att utnyttja undervisningsmaterial
som en lärare tagit fram i tjänsten. Det
gäller under särskilda omständigheter, till
exempel om läraren blir sjuk eller måste
ersättas av någon anledning.
Sveriges universitetslärares fackförbund, SULF, var oenigt med beslutet
och menar att universitetslärarna alltid
själva ska få bestämma hur undervisningsmaterial som de har producerat

ska användas. Facket menar också att
det blir oklart vem som ansvarar för den
vetenskapliga kvaliteten i materialet och
ser till att hålls uppdaterat. SULF har nu
uppmanat sina medlemmar att skriva
egna överenskommelser om undervisningsmaterial.
– Jag hoppas lärarna kommer märka
att det som vi nu har skrivit ned i allmänna råd följer den praxis som vi alltid
har tillämpat, säger rektor Torbjörn von
Schantz i sin blogg.
7
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Kemisten Tommy
Cedervall är en av
forskarna som deltar i projektet Sjätte
kontinenten som vill
sätta strålkastarljus på
de miljöproblem som
plast orsakar.

Naturvetare tar till
teater i kamp mot plast
MILJÖFRÅGOR. Plast är ett giganriskt
miljöproblem som innefattar allt
från nanopartiklar som letar sig in i
djur och människor till stora sopberg
som flyter omkring i världshaven.
För att nå ut med budskapet samarbetar skådespelare och naturvetare
i projektet Sjätte kontinenten.

Vetenskap på teaterscenen. Så kan det beskrivas när Teater Sagohuset sätter upp pjäsen Sjätte kontinenten med premiär den 30
september i Folkets Park i Lund.
Men teaterföreställningen är bara en
del i miljöprojektet, som också består av en
tvärvetenskaplig utställning och en workshop. Alltsammans ingår även i universitetets 350-årsjubileum.
Kemisterna Tommy Cedervall och M
 artin
Lundqvist ansvarar tillsammans med biologen Mikael Ekvall för workshopen. De är
också delaktiga i utställningen, där natur8

vetarna visar upp hela den akvatiska födokedjan i fyra akvarier: i det första alger, i det
andra daphnia, sedan plaster och slutligen
fiskar. Till det kommer en flera kvadratmeter
stor förklarande poster. Målet är att presentera och förklara biokemisternas och de akvatiska ekologernas forskning om nanoplaster. Hur mycket osynlig plast som faktiskt
finns i hav, sjöar, floder och små vattendrag
är det ingen som vet.
– Men nanoplaster är nog en större
miljöfara än stora plastsopor, säger Tommy
Cedervall.
MEDAN NATURVETARNAS BIDRAG till ut-

ställningen är en del i ett större sammanhang är workshopen helt deras ansvar och
den hålls på Kemicentrum. Workshopen
riktar sig till gymnasieelever och äger rum
vid ett flertal tillfällen under oktober månad. Redan tidigt i somras hade 17 gymnasieklasser anmält sig.

Liksom utställningen fokuserar work
shopen på den plast som inte syns, nano
partiklarna. Att det som inte syns ändå finns
och påverkar miljön åskådliggörs på olika
sätt: Vid en av stationerna i workshopen
körs frigolit och vatten i en matberedare,
sedan plockas alla synliga bitar bort innan
vattnet analyseras.
TOMMY CEDERVALL, Mikael Ekvall och
 artin Lundqvist vill nå ut med sin forskM
ning och tar gärna emot skolklasser. Engagemanget i miljöprojektet Sjätte kontinenten är emellertid första gången som det
utåtriktade arbetet sker i samarbete med
en teaterensemble och utställningsarkitekt
– något de beskriver som en rolig utmaning.
– Vi vet att vår forskning är massmedial.
Vi behöver inte förstärka något, våra resultat är otäcka nog ändå. Det är sådant vi tänker på när vi jobbar med barn och ungdomar
också, vad man säger och hur man säger
det, säger Tommy Cedervall och fortsätter:
– Själv försöker jag alltid vara tydlig med
att jag har nått vissa resultat som vetenskapsman, sedan kan jag ha åsikter som
privatperson. Bland annat tycker jag att vi
använder för mycket plast.
TEXT: JAN OLSSON
FOTO: INGER EKSTRÖM
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Tvåhundra LU-författare samlade i bok
LITTERATURHISTORIA. – Vi har en ten-

dens att glömma bort universitetets
roll i vår kultur, säger Katarina Bernhardsson, en av fyra redaktörer till
”En lundensisk litteraturhistoria”.
Det är ett praktverk om tiden
från 1666 och framåt, där hundra
skribenter skriver om 200 författare
med anknytning till Lunds universitet. Under bokens tillblivelse har
redaktörerna förvånats över mängden av författare så undertiteln
”Lunds universitet som litterärt
kraftfält” saknar inte täckning.
En annan av redaktörerna, Johan Stenström,
säger att denna litteraturhistoria möjligen
kan vara världens första universitetslitteraturhistoria. Åtminstone med det systematiska upplägg som visar vilka författare som
studerat eller haft anknytning till universitetet. Boken är indelad i fem tidsperioder från
1600- och 1700-tal till den femte och sista
från 1980 till 2017.
– Det är slående hur universitetet ändrar karaktär genom åren, säger Johan Stenström, som för egen del tagit sig an ett antal
bortglömda 1800-talsförfattare.

Redaktörerna Daniel
Möller, Katarina Bernhardsson och Johan
Stenström med den
500 sidor tjocka ”En
lundensisk litteraturhistoria” – som kan
vara världens första
universitetslitteraturhistoria!

MED BOKEN VILL REDAKTIONEN – som även

består av Göran Bexell och Daniel Möller –
visa på akademins betydelse som inspiration och drivkraft för författare som på olika
sätt varit knutna till Lunds universitet. Skribenterna i boken har uppmuntrats att med
en lundensisk hållning av både lätthet och
tyngd skriva personligt hållna berättelser
om författarna. Till exempel skriver Björn
Larsson om Hans Alfredson, Kalle Lind om
Mikael Wiehe, Stig Persson om Sten Broman
och Amelie Björck om Sigrid Combüchen.
– Lund som stad och universitetet i litteraturen ger en komplex bild – såväl en plats
som kan framställas som inskränkt och alkoholindränkt eller som utvidgar sinnen och
erfarenheter, säger Katarina Bernhardsson,
som bidrar med en text om hur akademin
skildras i studentromaner.
LUM NR 5 | 2017

Förutom författarporträtten innehåller
den lundensiska litteraturhistorien allt från
texter om boktryckare i Lund, tal och akademisk vältalighet, lundaspex, studentromaner, Q-versen till hur det är att växa upp i
ett akademikerhem.
BOKENS SISTA AVSNITT handlar om Lunds
universitets författarskola som 15-årsjubilerar i år och som redan har producerat flera
kända författare. Intressant tycker också Johan Stenström det är hur de kvinnliga författarna tar allt större plats i modern tid.
– I början fanns det inga – nu är de fler
än männen, konstaterar han.
Redaktörerna tycker att det nästan två år
långa bokprojektet varit lustfyllt och okon-

ventionellt och det har inte varit svårt att få
folk att skriva – trots att allt arbete varit ideellt. Boken på sina 500 sidor blir nu Universitetshistoriska sällskapets årsbok 2018 – och
den lanserades under Kulturnatten både på
Gleerups och Pufendorfinstitutet. Presumtiva läsare hoppas man hitta bland litteraturintresserade lundastudenter och alumner och bland andra med intresse för Lund
och litteratur.
TEXT & FOTO: MARIA LINDH
FOTNOT: Redaktionen består av Göran Bex-

ell, professor em. i etik, Johan Stenström, professor i litteraturhistoria, samt Katarina Bernhardsson och Daniel Möller, båda forskare i
litteraturhistoria. Finansiär är Thora Ohlssons
stiftelse och boken ges ut av Makadam förlag.
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Förslag i ny rapport:

Ge institutionerna huvudansvar
för uppdragsutbildningen
UPPDRAGSUTBILDNING. Universitetets

uppdragsutbildning behöver växa
för att matcha kompetensbehov hos
företag och myndigheter i regionen.
En ny rapport föreslår att institutionerna får huvudansvaret för
att utveckla uppdragsutbildningen.
Anställda som ”konsultar” som
bisyssla ska i högre grad engageras
i universitetets egna uppdragsutbildningar som ska integreras i den
dagliga verksamheten. Som morot
bör förmågan att samverka göras till
en formell merit.
Förslagen läggs fram av docent Agneta Blom
vid Örebro universitet som på universitetsled-

ningens uppdrag utrett hur Lunds universitets uppdragsutbildning behöver utvecklas.
Hon har utöver universitetsledning och dekaner intervjuat ett 60-tal personer på nyckelposter inom universitetet och även studerat hur uppdragsutbildningen organiseras vid
Chalmers och Stockholms universitet.
EXAKT HUR MYCKET uppdragsutbildning

som genomförs av Lunds universitets anställda är det ingen som vet. Den enda
samlat redovisade verksamheten finns hos
universitetsgemensamma LUCE, Lund University Commissioned Education.
– LUCE organiserar uppskattade uppdragsutbildningar med internationell räckvidd och ofta med stora nationella beställare,

exempelvis SIDA. Däremot är utbudet regionalt mindre, och här finns ett behov att täcka,
särskilt med näringslivet, säger Bo Ahrén, vicerektor med särskilt ansvar för samverkan.
Utgångspunkten för rapporten har varit
att ringa in hur universitetet bättre kan bidra
till kompetensförsörjningen i regionen, både
inom näringslivet och offentliga sektorn.
– Samhället är i snabb förändring. Vi har
arbetslösa samtidigt som företag har svårt
att rekrytera personal med rätt kompetens.
Universitetet måste bidra och dela med sig.
Vi kan erbjuda utbildningar inom avgränsade spetsområden eller med forskare från flera ämnen som tar ett brett grepp på olika
fenomen, t.ex. digitaliseringens inverkan på
näringsliv och myndigheter, säger Bo Ahrén.

– Saknar fördjupad diskussion om konkurrensen med EFL
Susanne Norrman,
avdelningschef för
LUCE, Lund University Commissioned
Education, som har
16 heltidsanställda
som arbetar med
uppdragsutbildning för universitetets räkning:
– Rapporten är beskrivande och kortfattad. Jag hade velat ha mer kött på benen,
mer principiell diskussion, analys och
konkreta förslag. Jag saknar att det inte
finns något exempel på regionala behov
eller en definition av vad som avses med
det regionala näringslivet.
– Det är bra att uppdragsutbildningen
lyfts och roligt att rapporten slår fast att
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de som använder LUCE är nöjda. Samtidigt
påpekas att det saknas en strategisk ledning av LUCE, både från universitetsledningens och fakulteternas sida. Förslaget
att göra en regional behovsanalys är bra.
Vi har ju inte gjort det eftersom det inte
ingått i vårt uppdrag.
– När det gäller att ge incitament till en
utveckling lyfts bara ett exempel – Chalmers. Rapporten fördjupar inte diskussionen kring hur det skulle kunna se ut vid
Lunds universitet. EFL behandlas inte alls
och det är en principiellt viktig fråga. Den
relativt lilla regionala marknaden innebär
att vi hamnar i en direkt konkurrenssituation med EFL, vilket inte gynnar någon
och för kunden blir det också märkligt;
Lunds universitet måste ha en enad front
gentemot det regionala näringslivet. EFL
är ett starkt varumärke och vi har respekt

för deras kompetens, men vi kan inte
uppträda som konkurrenter eller ha olika
ersättningsnivåer gentemot lärarna. LUCE
ersätter aldrig enskilda lärare, däremot
institutioner.
– LUCE har en viktig inte bara stödjande utan också drivande roll, menar
jag, även om uppdragsutbildningen blir
mer förankrad på institutionerna. Vi får
ofta frågan vilka företag vi mött, vilka
deras behov är etc. Min uppfattning är att
vi måste känna att vi gör detta tillsammans. Hela samverkansfrågan behöver bli
tydligare och bättre förankrad och LUCE
måste delta i de fora där dialogen förs.
Utredningen föreslår att vi ska skapa
ett separat råd för dessa frågor, men jag
tror hellre på att använda den nämnds-/
rådsstruktur som finns och att vi får en
tydligare roll där.
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Visionen är att uppdragsutbildningen
integreras i institutionernas ordinarie verksamhet, medan LUCE finns kvar som centralt stöd.
– Uppdragsutbildning ska ingå naturligt i
lärartjänsten och inte vara något som vi gör
på kvällar och helger, vilket dock inte innebär att bisysslor försvinner helt och hållet.
Utöver dialog och förankring av det nya
upplägget krävs dels en marknadsanalys och
inventering av vilka behov som finns i regionen, dels en inventering av uppslag och möjligheter inom universitetet, säger Bo Ahrén.
UTREDAREN AGNETA BLOM tycker sig efter

många års inomvetenskapligt fokus i akademin se en trend mot ökat intresse för utåtriktad samverkan.
– Det kommer självklart fortsatt att finnas de som är skeptiska, men uppdragsutbildning är inget som alla behöver ägna
sig åt. Dock har jag mött ett starkt intresse
för att bidra mer till samhället lokalt, både
hos ledningen och i samtal med människor
på olika håll inom universitetet. Det finns
många goda idéer och en passion som behöver kanaliseras och få utlopp, säger hon.
Det finns mycket att vinna på ökat utbyte med regionen, menar Agneta Blom. Genom att integrera uppdragsutbildningen får
universitetslärare möta inte bara ungdomsstudenter utan också vuxna yrkesverksamma på vardaglig basis, vilket kan befrukta
och inspirera undervisningen. Men det behövs också formella incitament för att inspirera till förändring. Agneta Blom föreslår att
samverkansskicklighet blir en merit som ska
väga tungt vid anställning och lönesättning.
Idén har hon hämtat från Chalmers där all
uppdragsutbildning som görs av anställda
ska ske inom tjänsten.
VID LUNDS UNIVERSITET FINNS sedan länge

fort- och vidareutbildningsinstitutet EFL, Executive Foundation Lund. Det är ett väl inarbetat varumärke med gott renommé i
det regionala näringslivet. EFL är fristående, men anlitar lärare från Lunds universitet
i sina uppdragsutbildningar.
Kommer EFL att beröras av förändringen
av universitetets uppdragsutbildning?
– Inte direkt, men min förhoppning är att
LUM NR 5 | 2017

– Samverkan måste bli en del av tjänsten
Robert Holmberg, prefekt
Psykologiska
institutionen:
– Jag är positiv till
rapporten och de
förslag som läggs
fram. Uppdragsutbildning är ett
sätt för universitetet att ge tillbaka
till samhället. För att institutionerna
ska kunna göra det på ett bra sätt så
måste samverkansuppdraget bli en del
av tjänsten så att man kan planera in
uppdragsutbildningen. Nu sker mycket
på marginalen – folk har inte tid.
– Vi har ett nittiotal anställda
varav många deltar i olika former av

uppdragsutbildning. Det är också
vanligt med någon form av bisyssla
bland de anställda. Det finns ju ett
stort behov av löpande kompetensutveckling inom de professioner som våra
utbildningsprogram leder till: psykologer, beteendevetare etc. Nu har vi
dock inom institutionen börjat planera
in egna uppdragsutbildningar med
sikte på start 2018. Det är t.ex. kurser
i hälsopsykologi, genuspsykologi och
psykoterapi. Vi försöker vara proaktiva
och möta ett intresse som vi uppfattar
inom vår sektor.
– Därutöver finns förstås andra
behov t.ex. inom det regionala näringslivet, behov som vi inte har en susning
om – men som LUCE kan fånga upp
med sina nätverk.

– Bra att uppdragsutbildningen integreras
Jesper Falk
heimer, chef för
sektionen Forskning, samverkan,
innovation:
– Rapporten ger
en bra beskrivning
av varför och vad
som behöver förändras. LUCE utför sitt
uppdrag väl, men om LU vill möta också
de regionala behoven så krävs en expansion och att uppdragsutbildningen
blir en integrerad del av institutionernas arbete.
– Frågan är hur vi gör. Det behövs
en analys av de externa behoven
och strategier för vad vi vill åstadkomma. Men vi får inte fastna i interna
organisationsfrågor utan behöver få

universitetet ska kunna interagera mer med
EFL. Vissa utbildningar som ges där skulle
t.ex. lika gärna kunna ges av LU. I min vision,
med en uppdragsutbildning väl förankrad i
institutionernas vardag, får institut typ EFL
en roll där deras utmärkta relation till nä-

upp farten. Viktigast är att förankra
strategierna på fakulteter och institutioner och hitta strukturer som också
tar hänsyn till befintlig verksamhet som
exempelvis EFL, en viktig spelare och
flitigt anlitad av det regionala näringslivet inom management.
– Det är bra att göra samverkansskicklighet till en formell merit. Det
handlar inte om att ta udden av
vetenskap och utbildning – det fria och
kritiska tänkandet är A och O och det är
för övrigt just denna akademiska integritet som gör universitetets uppdragsutbildningar efterfrågade.
– Det finns mycket för institutionerna att vinna på att integrera uppdragsutbildningen – också ekonomiskt – men
det kräver att man avsätter folk och tid
och även tar en viss ekonomisk risk.

ringslivet kan utvecklas, säger Bo Ahrén.
Hur rapporten kommer att implementeras är ännu inte fastställt – den ska först
diskuteras i rektors ledningsråd i slutet av
september.
BRIT TA COLLBERG
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aktuellt.
NYA CHEFER. Lunds universitet har fått tre nya centrala chefer på den universi

tetsgemensamma förvaltningen. De ansvarar för ekonomi, personal och donator
relationer. Två av dem kommer från statliga systerorganisationer som polisen och
försvaret – och den tredje är väl förankrad i den lundensiska universitetsmyllan.

Nya personaldirektören:

– Struktur och helhet är viktigt
Ann Silbersky Isaksson är ny personaldirektör vid LU och kommer
närmast från Polismyndigheten där
hon varit med och lett den stora
uppmärksammade omorganisationen.
– Nu börjar den sätta sig, och
efter 26 år inom polisen kände jag
att det var dags för något nytt,
säger hon.
Under omorganisationen, som gick ut på att
göra en samlad polismyndighet av 21 enskilda, blev Ann Silbersky Isaksson HR-chef för

Region Syd. Dessförinnan var hon HR-chef
för Polismyndigheten i Skåne.
– Samordningen var en fantastisk resa
som jag inte hade velat vara utan och den
gav mig många erfarenheter som jag hoppas få glädje av här, säger hon.
DET HON TAR MED SIG från Polisen är vik-

ten av att skapa struktur och helhet som
hon tycker är nyckelbegrepp för att stora
organisationer ska fungera. Väl medveten
om att universitetet är ganska decentraliserat vill hon arbeta för att hitta en enhetlighet inom HR-området och är glad över

det nätverk som universitetets alla personal
chefer ingår i.
När Ann Silbersky Isaksson tillträdde
tjänsten i mitten av augusti hade den varit
vakant i över ett år, och det finns mycket att
ta itu med. Just nu handlar jobbet mest om
den egna sektionen med 45 anställda och
delar av den övriga förvaltningen. Men så
fort hon kan vill hon besöka och lära känna
resten av universitet och menar att det ju är
för verksamheten som de finns till.
– Det är angeläget att ta reda på vilket
stöd som behövs ute i organisationen, säger
hon och refererar till de nyligen genomförda
intervjuerna bland prefekter som visar att de
bland annat efterfrågar centralt stöd.
Det är också viktigt, menar Ann Silbersky
Isaksson, att tydliggöra vad hennes sektion
kan erbjuda så att förväntningarna på dem
inte blir fel.
TEXT & FOTO: MARIA LINDH

ANN SILBERSKY ISAKSSON
AKTUELL: Ny personaldirektör vid
sektionen Personal
BAKGRUND: PA-utbildning i Lund,
26 år inom Polismyndigheten
BOR: Torna Hällestad
FAMILJ: Man och dotter 8 år, hund
INTRESSEN: Träning, vara ute i naturen, hästar
FÖRKNIPPAR UNIVERSITETET MED:
Utveckling, förändring
Ann Silbersky Isaksson är ny personaldirektör vid Lunds universitet.
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Nye ekonomidirektören:

– LU nästan mer välordnat än Försvaret
Filip Bengtsson är ny ekonomi
direktör vid Lunds universitet och
kommer närmast från Försvarets
materielverk, FMV. Han tycker om
stora organisationer och gillar att
jobba med sådant som kommer
samhället till godo.
– Men inom universitetsvärlden
är jag nybörjare, säger han.
Han har dock en lång erfarenhet av Försvarsmakten som han kom till direkt efter
sin ekonomexamen i Göteborg 2002. Han
har jobbat som controller och ekonomichef
på Försvarsmaktens logistik i Karlskrona respektive Stockholm och även vid Högkvarteret. Nu senast som ekonomichef vid FMV
dit 1.800 personer flyttades från Försvarsmakten.
– Det var den största verksamhetsövergången i myndighetssverige och en fantastisk resa. Vi fick en ny civil chef och ett stort
besparingsuppdrag som vi genomförde.
SAMMANLAGT BLEV DET 15 ÅR inom För-

svaret – något som Filip Bengtsson tyckte
var tillräckligt, samtidigt som ängelholmaren i honom gärna ville tillbaka till Skåne.
Han tycker att kulturen inom Försvaret är
intressant och ser fram mot att en liknande
navigering i universitetskulturen. Han avlivar
myten om att det i Försvaret skulle vara ordning och reda överallt och ett ständigt pekande med hela handen.
– Tvärtom tycker jag att det är mycket
som är mer välordnat här vid LU, säger han.
Ekonomijobbet i Lund innebär en hel del
förändringar för Filip Bengtsson, som avancerar från chef till direktör. Det innebär lite
mindre operativt arbete och mer rapportering och långsiktigt strategiarbete. Han är
också van vid att äga hela ekonomiprocessen
vilket han inte gör här, utan delar den med
planeringsavdelningen som bland annat anLUM NR 5 | 2017

Kopplingen
mellan verksamhet och ekonomi är väldigt
viktig, tycker
Filip Bengtsson,
ny ekonomi
direktör vid
Lunds universitet.

svarar för resursfördelningen till fakulteterna och universitetets hela årsredovisning. På
sektionen Ekonomi arbetar 55 personer fördelade på sex avdelningar med bland annat
redovisning, fakturahantering, upphandling
och inköp, stiftelse- och donationsförvaltning och systemförvaltning.

Han beskriver sig själv som pragmatisk,
positiv och lösningsorienterad.
– Jag är bra på att få med mig folk, och
medveten om att jag inte är bäst på allt,
utan använder mig av den kompetens jag
har omkring mig.
TEXT & FOTO: MARIA LINDH

FILIP BENGTSSON TYCKER att han kommit

till en välskött sektion och att det för hans
del handlar mycket om att upprätthålla och
underhålla den och förbättra det som kan
förbättras.
Från Försvaret tar Filip Bengtsson med sig
några lärdomar:
– Jag tycker att kopplingen mellan verksamhet och ekonomi är väldigt viktig. Såväl
vid uppföljning som planering. Att personalkostnaderna minskat kan jag se i utfallssiffrorna, men jag skulle även vilja veta vad det
gett för effekter i verksamheten.

FILIP BENGTSSON
AKTUELL: Ny ekonomidirektör vid
sektionen Ekonomi
BOR: Ängelholm
FAMILJ: Särbo i Stockholm som söker
jobb i Skåne
INTRESSEN: Resa, god mat och dryck
och umgås med vänner
FÖRKNIPPAR UNIVERSITETET MED:
Kulturtyngd, professionalism
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aktuellt.
Nya donationschefen:

– Jag är en brobyggare
Pia Siljeklint är ny chef för Donatorrelationer. I drygt tjugo år har hon
växelvis arbetat med utbildning och
näringslivskontakter inom Lunds
universitet, nu närmast i Helsingborg på en utvecklingstjänst med
uppdraget att stärka relationerna
mellan Campus och resten av regionen.
– Jag är en brobyggare och har
erfarenhet av hur akademin och
omvärlden kan lära sig att förstå
varandra, säger hon.

– Här finns så mycket fint att visa upp, så
många nya kontakter att skapa och sedan
arbeta för att behålla, säger hon.
En annan viktig del av Donatorrelationers
verksamhet är att vara en stödfunktion för
hela universitetet när det gäller fundraising
som redan görs framgångsrikt på många
håll inom verksamheten.
– LTH och Ekonomihögskolan är duktiga
på att hålla kontakt med sina alumner och
det är där det viktiga arbetet börjar, säger
Pia Siljeklint och menar att det bland alumnerna kan finnas många presumtiva givare.
Medicinska fakulteten har också medarbetare som arbetar med fundraising tillsammans med Donatorrelationer.

Till en början arbetade Pia Siljeklint på Ekonomihögskolan med uppdragsutbildning
inom stiftelsen EFL. Sen blev det parallell undervisning i företagsekonomi i Helsingborg
och så småningom ansvar för uppdragsutbildning och samverkan på Institutionen för
service management. Utvecklingstjänsten
låg direkt direkt under dåvarande rektorn
Jesper Falkheimer, som hon för övrigt har
som chef nu i Lund också. Donatorrelationer
med sina för närvarande åtta anställda sorterar under Sektionen forskning, samverkan, innovation där Falkheimer är chef sedan i våras.
PIA SILJEKLINT ÄR EKONOM i botten och

tilltalas av Donatorrelationers uppdrag som
hon beskriver med att hitta kompletterande finansiering med filantropiska medel vid
sidan av andra källor. Det kan gälla infrastruktur som Kungshuset och utrustning,
forskning, professurer och stipendier till
internationella studenter. Omvärldsbevakningen är viktig i jobbet med att hitta potentiella givare.
– Sen handlar det om att skapa förtroende. Konkurrensen om filantropiska medel
hårdnar och vi vill så klart bli utvalda, säger
Pia Siljeklint, och menar att det inte alltid
14

SOM STÖDFUNKTION kan Donatorrelatio-

ner hjälpa till med allt från rådgivning till
broschyrer och besök.
– Men framför allt med att vårda den viktiga relationen med donatorer på lång sikt,
säger Pia Siljeklint som ser fundraising som
en lång process och ska nu i första hand träffa universitetets åtta dekaner för att ta reda
på fakulteternas behov av stöd.
TEXT & FOTO: MARIA LINDH

Pia Siljeklint är ny chef för Donatorrelationer
som har kontor på tredje våningen i Universitetshuset.

bara handlar om pengar. Vi jobbar med dem
som vill göra skillnad i samhället och det kan
man göra på flera sätt.
Hon tycker att hon kommit till ett professionellt gäng på tredje våningen i Universitetshuset och är imponerad av sina sju medarbetare. Hon tycker också att hon kommit
vid alldeles rätt tidpunkt – mitt i 350-årsjubileet.

PIA SILJEKLINT
AKTUELL: Ny chef för Donator
relationer
BOR: Nöbbelöv i Lund
FAMILJ: Make, tre söner, svärdotter
och barnbarn
INTRESSEN: Umgänge med familj
och vänner. Vara ute i naturen.
FÖRKNIPPAR UNIVERSITETET MED:
Kvalitet, integritet, nyfikenhet,
mångfald
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med att ge labbet en naturlig plats i fakulteten och på universitetet i stort. Vi är en
infrastrukturenhet, men fungerar mycket
som en institution, säger hon.
När Marianne Gullberg tillträdde hade
labbet cirka 25 användare och idag är siffran 500. Hälften av dessa finns inom fakulteten och hälften utom.
– Det är jag mycket glad över – för tanken är att det ska vara en plats för tvärvetenskapliga möjligheter och det är det
verkligen.

Humanistlaboratoriet har en världsunik bredd i sin verksamhet. Här spelar man in rörelser i
3D. foto: johan persson

Humanistlaboratoriet
firar tioårsjubileum
HUMANIORA. Mitt i universitetets
stora 350-årsjubileum fyller Humanistlaboratoriet tio år. Det finns en
del liknande laboratorier i världen
– men inget med samma bredd som
det i Lund.
– Det är bara vi som har så många
olika teknologier och uppdrag som
är riktat till så många discipliner
– där är vi unika, säger Marianne
Gullberg, professor i lingvistik och
föreståndare för det jubilerande
laboratoriet.

Humanistlaboratoriet invigdes av en annan
lingvist, professor Sven Strömqvist, 2007.
Något år senare blev han vicerektor under
dåvarande rektor Per Eriksson som kallade
hem Marianne Gullberg från sina uppdrag
i Nederländerna och Frankrike, och erbjöd
henne föreståndartjänsten.
LUM NR 5 | 2017

TILL HUMANISTLABORATORIET kommer
forskare och utför sina experiment med
den teknik som tillhandahålls på laboratoriet. Här kan man mäta ögonrörelser,
hjärnaktivitet, eller rörelser i talapparaten
eller hela kroppen. Man kan också scanna
saker i 3D, jobba med virtual reality, med
professionell ljud- och videoutrustning och
med stora textmassor och samlingar av
utrotningshotade språk. Man kan jämföra Humanistlaboratoriet med MAX IV där
också forskare från när och fjärran hyr in
sig för att utföra experiment.
– Men hos oss är det helt gratis, förutom visst förbrukningsmaterial till självkostnadspris, säger Marianne Gullberg.
Precis som med MAX IV lyfts också Humanistlaboratoriet fram vid nationella och
internationella viktiga besök och Marianne
Gullberg berättar att man försöker vara så
generös som möjligt med visningar.
– Förra året hade vi 49 visningar, säger hon.
SJÄLVA TIO-ÅRSJUBILEET firas den 19 och

3D-scanning på Humanistlaboratoriet.
foto: kennet ruona

– Under mina snart åtta år här har jag arbetat med att skapa en plats med strukturer
och rutiner för förbättrad tillgänglighet och

20 oktober. Den 19 med symposier där
forskare berättar om vad Humanistlaboratoriet betytt för deras forskning. Den 20
oktober flyttar man ner en del av sin utrustning till Skissernas museum och bjuder in alla intresserade till en prova på-dag.
Man kan exempelvis få scanna sig själv i
3D-format, virtuellt följa med på en rundvisning i en villa från Pompeji och testa
sina ögonrörelser. Mer information på jubileumswebben och på Humanistlaboratoriets hemsida.
MARIA LINDH
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Apropå vetenskapsveckan ”Framtidens universitet”
har LUM träffat två framgångsrika forskare – en fysiker och en humanist
– och ställt frågan vad som krävs för att Lunds universitet ska stå sig som
ett starkt lärosäte i framtiden. ”Förnyelse” är nyckelbegreppet.

FRAMTIDENS UNIVERSITET.

Förnyelse

– nyckeln till ett starkt universitet

F

örnyelse kräver en bred tvärvetenskaplig samverkan i mångkulturella
miljöer, säger Heiner Linke. Marianne Gullberg är inne på samma linje.
– Den svenska akademin är ganska tyst
och ställer för få frågor, tycker hon.
Det behövs en uppmjukning av fakultetsindelningen och ett nytt grepp kring rekrytering och anställningsförfarande anser
forskarna.
Heiner Linkes ursprungsland är Tyskland
och han läste teknisk fysik i München. Efter
disputation i Lund och postdoc i Australien,
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begav han sig vidare till USA och forskade
och undervisade vid University of Oregon i
åtta år. Sedan 2009 är han här igen och leder nu Centret för nanovetenskap, Nano
Lund, som byggdes upp av Lars Samuelson.
MARIANNE GULLBERG är lingvist och dok-

torerade också i Lund. Hon har många år
bakom sig vid Max Planck-institutet för psykolingvistik i holländska Nijmegen, och erfarenhet av arbete i Tyskland och Frankrike.
Hon blev professor i Paris och erbjöds en
tjänst vid Sorbonne – men valde Lund och en

professur i psykolingvistik och föreståndar
tjänsten vid Humanistlaboratoriet.
Varken Marianne Gullbergs eller Heiner
Linkes karriär är typisk för en lundaforskare
och ännu mindre för en ledare – akademisk
eller annan – vid Lunds universitet. Det beklagar Heiner Linke.
– En stor del av lärarna på Lunds universitet har läst i princip hela sin utbildning här.
På NanoLund har vi bra mångfald bland doktorander och postdocs, men ju högre upp i
befattningar inom LU desto mer ”hemmaodlat” blir det, menar han.
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I nästa rektorsutlysning hade Heiner Linke gärna sett att erfarenheter av ledningsuppdrag från andra internationella universitet värderas högre än att vara svensktalande.
Detta eftersom han menar att den erfarenhet och förnyelse som man går miste om vid
en idog inhemsk rekrytering utarmar ledningskulturen. Han framhåller Schweiz som
ett land som till storlek är jämförbart med
Sverige, men som har en helt annan syn på
strategisk och extern rekrytering.
MARIANNE GULLBERG berättar, lite skämt-

ill: andrzej ploski

samt, att hon gör sig impopulär på sin institution när hon säger att de bör sparka
ut sina allra bästa doktorander för att de
ska få erfarenheter från andra håll i världen. Men hon har förmånen att vara verksam i ett ämne, allmän språkvetenskap, som
byggdes upp av en internationellt inriktad
fonetiker, Bertil Malmberg, och det präglar
fortfarande rekryteringen – många av doktoranderna kommer utifrån.
– Själva rekryteringen hänger mycket på
individen, tycker hon, men önskar att själva
anställningsförfarandet var smidigare med
färre flaskhalsar som fördröjer nya tillsättningar.
Marianne Gullberg klagar inte heller på
tvärvetenskapligheten i forskningen inom
hennes verksamhetsområden lingvistiken eller i Humanistlaboratoriet. Men med
grundutbildningen är det sämre.
– Att samordna kurser över fakultetsgränserna är krångligt vilket innebär att studenterna går miste om den tvärvetenskapligt
forskningsbaserade utbildningen, säger hon.
En strikt fakultetsindelning är ett hinder,
är båda forskarna överens om. Heiner Linke
efterlyser överhuvudtaget en bättre balans
om vad som ska hanteras på övergripande
universitetsnivå och fakultetsnivå. Han tycker att ”fakultetstänket” just nu handlar om
att nästan allt ska hanteras där.
– Till och med universitetsövergripande
strategier hanteras på fakultetsnivå och det
har gått för långt. Det är mycket viktigt att
det finns en övergripande vision och att det
görs tydliga strategiska prioriteringar även
på central nivå, tycker han.
De stora framtidsutmaningarna är ju inte
fakultetsbundna, påpekar Marianne GullLUM NR 5 | 2017

Fysikern Heiner Linke och lingvisten Marianne Gullberg har både varit verksamma på läro
säten runt om i världen och tycker att fler lundaforskare borde skaffa sig erfarenheter utomlands. foto: mats nygren och charlotte carlberg bärg

berg och exemplifierar med de stora folkomflyttningarna och klimatförändringarna.
– Inom vissa områden är det kanske tekniska lösningar som måste till, men vi humanister och samhällsvetare bidrar med viktiga
analyser kring hur integration och klimatförändringar påverkar människor och samhället, hur nya tekniska lösningar tas emot och
inte minst etiska aspekter av dem, säger Marianne Gullberg.
Hennes bredaste förhoppning är att den
expertisen ska få vara
med från början i de
stora forskningssatsningarna istället för att
kopplas på mot slutet.
– Humaniora och
samhällsvetenskap är
ju inga hjälpvetenskaper, säger hon.

kommer att välkomna nya medarbetare
med en förståelse för andra vetenskaper än
sina egna.
– Om några år kommer det att vara vanligt
med beteendevetare i bilföretag, spår han.
INOM SITT EGET OMRÅDE – fysiken – ser

Heiner Linke annars bristen på finansiering
av utrustning och infrastruktur som ett av
de stora framtidshoten. Vetenskapsrådet
har slutat att ge anslag till utrustning och
andra anslagsgivare
har följt efter.
– Fysik- och nanoforskning är helt beroende av ständig förnyelse av dyr utrustning.
Med föråldrad teknik
sjunker kvaliteten och då får vi inga anslag
och inga doktorander. Förnyelsen och flödet
av ny kunskap stannar upp och som land
kommer vi inte längre att vara ett högteknologiskt.
Inom Heiner Linkes centrumbildning
Nano
Lund har man tagit ett strategiskt
grepp om finansieringen och satsar 50 miljoner av egen budget på utrustning under
de kommande sex, sju åren.
– Men vi behöver minst dubbelt så mycket från andra källor och det är en utmaning,
säger han.

”Den svenska akademin
är ganska tyst och
ställer för få frågor.”

BÅDA PRISAR PUFENDORFINSTITUTET och
är överens om att de olika vetenskaperna
kommer att bli ännu mer beroende av varandra i framtiden. Heiner Linke ger även
en eloge till Humanistlaboratoriet som han
menar inte bara är en mötesplats för olika
vetenskaper utan också ger samhällsvetare
och humanister tillgång till avancerad mätutrustning.
Lunds universitet har en stor fördel i sin
mångfald och många discipliner. Heiner
Linke tror att industrin i framtiden särskilt

MARIA LINDH
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Planeringschefen Tim Ekberg om pengarna i framtiden:

Forskningen får mer resurser
– utbildningsanslaget urholkas
Hur ska universiteten finansieras
i framtiden? Universitet runt om i
Europa skär ner och säger upp folk.
Samtidigt satsar Sverige på forskning, men inte på högre utbildning.
LUM diskuterar LU:s ekonomi med
planeringschef Tim Ekberg.
Skolan går på knäna och patienter sover i sjukhuskorridorer men ändå prioriteras högskolesektorn av staten, åtminstone
forskningen som har haft en stark ekonomisk utveckling. Men när Tim Ekberg, LU:s
planeringschef, pratar ekonomi och budget på LU så är det ingen som räcker upp
handen och säger hurra vad bra vi har det!
Bland forskarna är det många som klagar
på brist på resurser.
– Alla säger ”vi har problem, men med
mer pengar så löser det sig”. Men forskningen har faktiskt fått mer och mer pengar
varje år… Vi borde lägga mindre energi på
att gnälla och istället fokusera kraften på
att se vad vi kan förbättra med de resurser vi har, säger Tim Ekberg, samtidigt som han reserverar sig, alla är
inte vinnare och många fattiga
forskargrupper har blivit allt
fattigare.

foto: petra francke
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I Stockholm pågår ett lågintensivt inbördeskrig mellan departementen om pengarna. I mitten sitter Finansdepartementet och
håller i pengapåsarna. Det som styr oss mest
är budgetpropositionen som presenteras årligen i slutet på september.
– Vi får sedan ett regleringsbrev, men
det är väldigt tunt med tanke på hur mycket
pengar vi får. Universitetet har stor frihet att
bestämma över pengarna jämfört med flertalet andra myndigheter, säger Tim Ekberg.
FÖRRA BUDGETPROPOSITIONEN gav LU

drygt fyra miljarder från staten, ett anslag
som stadigt ökat under många år. Till det
kommer de externa bidragen på knappt
fyra miljarder. LU omsätter alltså åtta miljarder, men saknar ändå pengar – till exempel för att ge studenter tillräckligt med lärarledd tid.
I budgetpropositionen för 2018, som
presenterades den 20 september, får LU
åter ökade anslag till forskningen. En mindre ökning av anslaget till utbildningen kom
också. Den största delen av dessa medel är
öronmärkta för lärarutbildningens fortsatta
utbyggnad.
Universitetets egen resursfördelning diskuterades av universitetsstyrelsen i juni och
kommer att beslutas den 27 oktober. I den
finns förslag på att för första gången på

Planeringschef Tim Ekberg är inte orolig för
att LU ska tvingas gå igenom ett stålbad de
närmsta åren. foto: britta collberg

några år öka utgifterna för den universitetsgemensamma förvaltningen. Bland poster
som ökar finns universitetsledningen som
har vuxit något.
– Ökningen till förvaltningen handlar dock främst om Studenthälsan. Ökade
resurser krävs eftersom studenterna mår
sämre och nya grupper behöver stöd
med språket – både svenskan
och engelskan, säger Tim
Ekberg.
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Under det senaste decenniet har forskning varit prioriterad av staten, medan den
högre utbildningen fått stå tillbaka. Varje
år urholkas utbildningsanslaget av inflation
och löneökningar som inte täcks. Rektor
Torbjörn von Schantz efterlyser en utbildningsproposition jämte den forskningsproposition som presenteras var fjärde år.
– Smärtgränsen är nådd. Regeringens
uppdrag – att vi ska erbjuda högkvalitativ
utbildning till alla studenter – matchas inte
av resurserna, säger Tim Ekberg.
FÖRUTOM UNDERFINANSIERINGEN av ut-

bildningen är overheadkostnader något
som många forskare ser som ett grundläggande ekonomiskt problem. Men Tim
Ekberg håller inte med.
– Vi har inte högre OH än andra universitet, snarare lägre. Om vi tittar på de
bästa universiteten i världen så har de alla
ett bra stöd runt forskningen och utbildningen. Att spara in på stödet till kärnverksamheten tror jag är helt fel väg att
gå, säger han.
Om man lyfter blicken och fokuserar
på stora händelser i omvärlden som globala finanskriser, migration och Brexit så
riskerar de förstås också att påverka LU:s
ekonomi.
KÖPENHAMNS och Helsingfors universi-

tet hör till den skara stora universitet som
på senare år fått avskeda hundratals medarbetare och krympa sin verksamhet när
landet drabbats av finanskris. Men Tim Ekberg är inte orolig för att LU ska tvingas gå
igenom ett stålbad de närmsta åren. Efter
den stora finanskrisen 2008 var Sverige
ett av de få länderna i västvärlden som
valde att fortsätta satsa på högskolan,
istället för att spara.
– Det är inte troligt att LU får göra några betydande nedskärningar de närmsta
åren, eftersom Sverige har som tradition
att se det som en investering att många
människor forskar och utbildar sig, både
under ekonomisk upp- och nedgång, säger Tim Ekberg och tillägger att universitetets 350 år tyder på en ovanligt stark
hållbarhet.

Svalt intresse från ”rika” fakulteter
att omfördela utbildningspengar
Staten har hittills inte varit intresserad av att höja prislapparna
på studenterna. Att omfördela
utbildningspengar mellan fakulteterna hade varit ett sätt att
behålla en minimikvalitet på LU:s
utbildningar. Men till vilket pris?
– Jag ifrågasätter inte andra fakulteter eller ämnen, jag tycker att exempelvis matematik är ett av de viktigaste ämnena,
men varför behöver en student i matematik kosta dubbelt så mycket som en
student i arkeologi? säger Sanimir Resic,
grundutbildningsdekan på Humaniora
och teologi, där många studenter inte
får mer än 3–4 timmars lärarledd undervisning i veckan.
Han önskar att det fanns större solidaritet inom LU och att den strategiska planen – som talar om högkvalitativ
utbildning för alla – knöts till resursfördelningen. Framför allt är det studenter
i juridik, samhällsvetenskap, ekonomi,
humaniora och teologi som har en låg
prislapp.
GUNILLA WESTERGREN-TORSSON är de-

kan på Medicinska fakulteten, som har
de dyraste studenterna. För henne är det
viktigaste stora sammanhanget inte universitet utan samhället och framförallt
sjukvården.
– En ändring av finansiering av medicinstudenter skulle påverka både patientsäkerhet och tillgång till sjukvård,
eftersom vi princip bara har professionsutbildningar. Idag har vi till exempel stor
brist på sjuksköterskor. Vi har ett ansvar
mot samhället, säger Gunilla Westergren–Torsson.
Även dekan Olov Sterner på Naturvetenskapliga fakulteten blir djupt oro-

Sanimir Resic är grundutbildningsdekan på HT,
som han menar får alltför
lågt utbildningsanslag.
foto: mikael
risedal

ad vid tanken på omfördelning inom LU.
– Om vi ska utbilda naturvetare som
fungerar i vårt samhälle så kostar det
pengar. Vi kan utbilda naturvetare för
en mycket billig penning som klarar av
att skilja en anka från en björn, men sådana har Sverige ett mycket begränsat
behov av, säger han.
I ÅR FÅR LU två miljarder i utbildningsan-

slag. Pengarna fördelas till fakulteterna
efter de statliga prislapparna på studenterna, som bygger på en logik från 70-talet, alltså före den digitala utvecklingen.
Påtryckningar till staten om höjda prislappar besvaras än så länge med att universiteten får lösa det genom omfördelningar
inom sin egen budget.
– Enligt mig är det är inte värdefullt
att jämföra olika kategoriers samhällsuppdrag, säger Sanimir Resic.
– Vi har också ett samhällsansvar, vad
skulle vi till exempel göra med läkare och
naturvetare som inte kan uttrycka sig på
vare sitt eget modersmål eller något annat språk? Arkeologin är mycket viktig för
Sverige som kulturnation, och i många
länder brukas historia för att legitimera
ideologi och krig. Se IS, de vill bygga upp
det historiska kalifatet igen, i Europa under blodiga omständigheter.
JENNY LOFTRUP

JENNY LOFTRUP

LUM NR 5 | 2017

19

TEMA FRAMTIDENS UNIVERSITET

Styrelseledamoten Mats Svegfors om styrningen i framtiden:

– Universitetsstyrelser
kommer nog att avskaffas
– Om femton, tjugo år kommer nog
universitetsstyrelser vara avskaffade. Och det är lika bra det, tycker
Mats Svegfors och beskriver dem
som en falsk parallell med näringslivet – ett feltänk.
Mats Svegfors har varit extern ledamot i LU:s
styrelse i fyra år. Och i en skrivelse rubricerad
”Fyra år i vems tjänst?” har han sammanfattat sina erfarenheter av de åren. Han har
en lång bakgrund inom statlig verksamhet,
VD för Sveriges Radio och landshövding i
Västmanland, och vänder sig mot myndighetsstyrelser generellt, men ger även en del
synpunkter och tips direkt riktade till Lunds
universitetsstyrelse.
MATS SVEGFORS MENAR att styrelsen for-

mellt sett har en viktig roll, men att förutsättningarna för att kunna ta den rollen saknas.
– Besluten fattas någon annanstans. Och
det är svårt att komma åt var i det organisatoriska gyttret detta sker, säger han. De formella beslutsstrukturerna har för länge sedan lämnat rum för mer spontant framväxta
och därmed organiska strukturer, säger han
och exemplifierar med besluten kring ESS.
Trots att universitetsstyrelsen har ansvaret för grundutbildningen ägnar den sig inte
åt den, menar Mats Svegfors, och när det
gäller forskningen får styrelsen inte lägga
sig i den.
– Och bör väl inte heller, tycker han som
sett som sin styrelseuppgift att värna om det
fria universitetet.
Däremot ser Mats Svegfors utbildningskvaliteten som en viktig och möjlig styrelsefråga – och inte minst den framtida digitaliseringen av den. Med erfarenhet av medias
digitalisering (han var även chefredaktör för
Svenska Dagbladet under många år) säger
20

lans som de stora forskningsanläggningarna
riskerar att skapa, såvida man inte förstärker humaniora och samhällsvetenskapen.
Redan idag står Medfak, Natfak och LTH
för tre fjärdedelar av omsättningen vid LU,
konstaterar han.
– Problemet är självklart inte att ESS och
MAX IV finns utan avsaknaden av motsvarande satsningar inom humaniora och samhällsvetenskap, förtydligar han.
Enligt Mats Svegfors har inte mycket tid
ägnats detta inom universitetsstyrelsen –
däremot åt könsfördelningen bland LU:s
professorer och åt myndighetskapitalet. Det
senare anser han är svårt att diskutera i generella termer.
Mats Svegfors menar att styrelsen formellt
sett har en viktig roll, men att besluten fattas på andra ställen. foto: janerik henriksson / tt

”Låga uppdrags
ersättningar är legio
i statlig verksamhet.
Och det är ett klart
besked att uppdraget
inte är viktigt, att
ansvaret inte är reellt.”
han att om man gör den strukturförändringen vid rätt tidpunkt så kan man stärka sin
position.
– Men det är en obekväm fråga som
innebär att många arbetstillfällen går förlorade, att gamla strukturer bryts sönder med
stora maktförskjutningar.
En annan viktig framtidsfråga för Lunds
universitet tycker Mats Svegfors är den oba-

MATS SVEGFORS FÖRORDAR att man nu an-

passar den interna beskrivningen av styrelsens roll bättre till verkligheten. Tydlighet är
viktig för ledamöterna själva som enligt Mats
Svegfors känner viss frustration, och även för
dem som är verksamma inom universitetet.
Ett bättre kunskapsstöd i form av litteraturhänvisningar och beslutsunderlag samt en
rimlig ersättning till ledamöterna skulle också kunna påverka styrelsearbetet positivt.
– Låga uppdragsersättningar är legio i
statlig verksamhet. Och det är ett klart besked att uppdraget inte är viktigt, att ansvaret inte är reellt.
På frågan om hur Mats Svegfors tycker
att universiteten bör styras i framtiden, vad
styrelserna ska ersättas med – ger han inget
klart besked.
– En del skulle exempelvis kunna vara
ett revisionsråd med en kontrollfunktion.
Redan idag är internrevisionen viktig, säger han, och tillägger att man även skulle
kunna tänka sig andra expertorgan till ledningens stöd.

												
:
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listan.
Anders Björklund är seniorprofessor i neurobiologi
och nestor inom neuroforskningen vid LU. Nyligen
var han också huvudorganisatör för vetenskapsveck
an ”Den fantastiska hjärnan”, som presenterade de
senaste forskningsnyheterna på området.

Fem saker vi lärt om
hjärnan de senaste åren
1

HJÄRNAN BLIR INTE FÄRDIGBYGGD FÖRRÄN VI ÄR

VUXNA. Hjärnan utvecklas inte bara under barndomen
utan också under tonårsåren – den byggs faktiskt delvis om under puberteten! Frontalloberna, som ger oss själv
insikt, perspektiv och förmåga till riskbedömning, mognar
först i 18–20-årsåldern.

2

HJÄRNAN GÅR ATT REPARERA. Hjärnan förnyar sig
 nder hela livet, vilket bl.a. gör att nervbanorna kan
u
hitta nya vägar efter en skada. En hel del forskning i
Lund handlar också om att reparera hjärnan genom att tillföra
nya nervceller eller programmera om hjärnans egna celler.

3

HJÄRNAN HAR ETT EGET POSITIONSSYSTEM. I hjärnans
tinninglob har vi ett system av nervceller som registrerar var vi är i rummet, så att vi kan bilda en inre karta
över var vi befinner oss. Detta ”hjärnans GPS” hjälper oss att
förankra våra minnen och orientera oss i världen.

4

HJÄRNAN HAR ETT EGET SOPHANTERINGSSYSTEM. I
den övriga kroppen tar lymfsystemet hand om uttjänta
proteiner och andra slaggprodukter. I hjärnan står glia
cellerna, som tidigare setts som ointressanta stödjeceller, för
detta arbete. Sophanteringen utförs medan vi sover och är därför ytterligare ett bevis för sömnens betydelse för hälsan.

5

HJÄRNAN HAR PROTEINER SOM KAN FÖRÄNDRAS OCH

BLI SKADLIGA. Vid Alzheimers sjukdom är det proteinerna beta-amyloid och tau som kan omformas till en
sjuklig form, vid Parkinsons är det proteinet alfa-synuklein. Vi
vet idag att de skadliga proteinerna kan spridas från cell till cell
så att sjukdomarna utvecklas gradvis över många år. Parkinsons och Alzheimers sågs tidigare som två helt skilda sjukdomar
men har visat sig ha många likheter, och det finns också bland
former som har drag av båda sjukdomarna.

INGEL A BJÖRCK
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Anders Björklund listar
nyheter om hjärnan.
foto: kennet ruona
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Att äta glutenfritt har blivit en ny trend i det hälsointresserade
Sverige. Men det är inte en trend som är enbart av godo, menar
forskare vid LU som studerar celiaki (glutenintolerans), eftersom
den kan göra att gränsen mellan sjukdom och hälsa suddas ut.

Glutengåtan
Söker utlösande faktorn bakom celiaki

A

tt patienter med celiaki fått fler
matprodukter att välja på är förstås bra. Mindre bra är att somliga drar ner på gluten utan att
veta om de har celiaki eller inte, säger Carin
Andrén Aronsson.
Celiaki är nämligen ingen sjukdom som
man har ”lite grann”. Antingen har man
sjukdomen och bör äta en helt glutenfri
kost, eller så har man den inte – och då är
det dumt att skippa våra vanliga sädesslag,
som innehåller en hel del nyttiga fibrer och
mineraler.
Carin Andrén Aronsson är dietist och
hennes forskarkollega Daniel Agardh är
barnläkare. Deras mål är bland annat att

Prövar probiotika mot glutenintolerans

foto: shutterstock

Celiaki är en sjukdom som inte går att
bota utan bara att behandla. Behandlingen består av en glutenfri kost, som
patienten måste hålla fast vid livet ut.
Om man kunde bromsa sjukdomens
uppkomst vore därför mycket vunnet.
Skulle probiotika, nyttiga bakterier,
kunna göra detta? Forskargruppen har
studerat frågan genom att låta nära
90 barn med ett förstadium till celiaki
äta probiotika i ett halvår. Det prelimi-
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nära resultatet är positivt: de barn som
fick probiotika hade bättre värden på
en celiaki-relaterad biomarkör än de
barn som fått placebo (ett verkningslöst medel).
– Studien är ännu inte publicerad,
och vi måste fortsätta forskningen för
att se exakt hur probiotikan påverkar
immunförsvaret. Men vi är försiktigt
hoppfulla, säger Daniel Agardh.

försöka förstå den utlösande faktorn bakom celiaki.
FÖR ATT FÅ CELIAKI måste man äta gluten,

och man måste också ha en viss uppsättning
gener. Men dessa gener är vanliga i Sverige, där vi också äter mycket glutenrik mat.
Ändå är det bara omkring tre procent av de
svenska barnen som har celiaki. Det är mycket för att vara en kronisk, autoimmun sjukdom, men motsvarar inte förekomsten av
generna och glutenmaten. Det måste därför
finnas någon ytterligare faktor inblandad.
– Det kan vara virusinfektioner som ut
löser sjukdomen, eller något i tarmfloran,
eller något i kosten mer än enbart gluten,
eller att immunförsvaret i småbarnsåldern
inte fått rätt stimulans. Eller så är det en
kombination av flera faktorer, säger Daniel
Agardh.
Malmöforskarnas studier utgår bland
annat från den stora internationella TEDDY-studien*. I denna följs barn som har en
förhöjd ärftlig risk för typ 1-diabetes och
celiaki, två sjukdomar som ofta följs åt. Studiens nära 6000 barn ska följas till de är 15
år, med noggranna noteringar om hälso
data och kost.
– Den stora fördelen med TEDDY är att
man börjar hämta in informationen långt
innan något barn fått en sjukdomsdiagnos.
På så sätt kan vi se vad som skiljer mellan de
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Carin Andrén Aronsson och
Daniel Agardh vill bland annat
att försöka förstå den utlösande faktorn bakom celiaki. foto
andrén: björn martinsson

av upptäckta patienter som kan behandlas,
uppväger nackdelarna i form av kostnader
för samhället och oro hos familjerna.
– Men en sak är säker: om en screening
är värd att göra någonstans i framtiden, så
är det här i Sverige. Vi har både sjukdomen
och rätt kunnande om den, menar Daniel
Agardh.
INGEL A BJÖRCK

barn som så småningom utvecklar diabetes
eller celiaki och de som inte gör det, förklarar Daniel Agardh.
CELIAKI INNEBÄR att kroppens immunför-

svar reagerar på gluten med att angripa
tunntarmens yta. När tarmen skadats blir
det svårare för kroppen att ta upp näring
och viktiga spårämnen, vilket kan leda till
bland annat benskörhet, tillväxtrubbningar
och bristsjukdomar.
Sjukdomen är vanligare i Sverige än i
många andra länder, vilket antas bero på
både gener och kost.
– Sverige är ju ett ”välling- och grötland”.
Vi äter mycket mat baserad på vete, råg och
korn som innehåller gluten, säger Carin Andrén Aronsson.
Hos små barn kan sjukdomen innebära
att barnen växer sämre, har dålig aptit och
problem med magen. Vuxna har ofta mer
diffusa symtom, som trötthet och depressioner.
– Många vuxna patienter har sökt läkare
gång på gång i flera år, innan det slutligen
uppdagas att problemen beror på celiaki.
Ibland upptäcks sjukdomen först när patienten undersökts för svårförklarliga frakturer.
Då kan man finna att dessa beror på benskörhet, som i sin tur beror på den skadade
tarmen, säger Daniel Agardh.
Gener som ger en risk för celiaki finns
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hos hela 40 procent av den svenska befolkningen. Därför skulle man kunna testa alla
nyfödda och, om de visar sig ha dessa gener,
ge kostråd till barnens föräldrar.
Råden skulle då inte handla om amningens längd eller när gluten ska introduceras,
eftersom Carin Andrén Aronssons forskning
visat att dessa faktorer inte är avgörande.
Mängden gluten verkar däremot vara viktig:
ju mer gluten ett spädbarn fått, desto större
var risken för kommande celiaki.
– Föräldrarna till barn med riskgener skulle kunna få rådet att ta det lite lugnt med
välling och gröt. Det innebär inte att barnen
måste få en helt glutenfri kost, men de kanske inte bör äta mjölbaserad mat vid varenda mål, säger hon.
FAST HÄR ÄR Daniel Agardh inte helt enig
med sin kollega.
– Att minska mängden gluten kanske
bara uppskjuter sjukdomen? Vi vet ännu
för lite om vad det är som till slut utlöser
den, menar han.
Medan en genundersökning av nyfödda
skulle fånga upp de 40 procent som bär på de
speciella generna, så skulle en allmän screening senare under barnaåren kunna fånga
upp de 2–3 procent som faktiskt fått sjukdomen. Värdet av en sådan screening har
debatterats i medicinska kretsar på senare
år. Den stora frågan är om fördelarna, i form

*TEDDY står för The Environmental Determinants of Diabetes in the Young, på svenska Omgivningsfaktorers betydelse för uppkomst av diabetes hos barn. Se www.med.
lu.se/teddy.

Projekt i Etiopien
undersöker kostens
betydelse för celiaki
Etiopier har samma förekomst av
de celiaki-anknutna generna som
svenskar, men anses – så långt man
för närvarande vet – ha mycket få
fall av celiaki. Skälet kan vara att
den traditionella kosten är baserad
på det glutenfria sädesslaget tef.
Frågan är om det finns någon
skillnad mellan barn i familjer med
traditionell kost och barn i familjer
som äter mer västerländskt, med
mer vitt bröd?
Det vill celiakiforskarna i Malmö
undersöka, med utgångspunkt
från den forskningsstation som
infektionsläkaren Per Björkman
vid Lunds universitet byggt upp i
provinsen Adama. Om det visar sig
att den västerländska kosten ger
mer celiaki, så har landet mycket
att vinna på att hålla kvar vid sin
traditionella mat.
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På en vacker platå i en ekdunge i Johannishus gräver lundaforskare fram ny kunskap
med ny teknik. Projektet som lockar flera vetenskaper har pågått i många år och flera
små guldgubbar har tittat upp ur den blekingska rullstensåsen.
– Men vi aktar oss för att drabbas av guldfeber utan vill istället hitta historien och
berättelserna om människorna som levde här under järnåldern och ännu tidigare,
säger Björn Nilsson, forskare vid Institutionen för arkeologi och antikens historia.

Blekinge sätts
på järnålderskartan

N

är LUM besöker Västra Vång
där utgrävningen sker, har vi
precis åkt igenom Hjortsberga
och passerat den kända Björke
torpstenen från tidigt 600-tal. Stenen är ett
tecken på att området varit viktigt under
järnåldern, men det är först i och med Vångprojektet som forskarna på allvar börjar förstå den blekingska järnåldern. Och det är en
delvis ny bild som växer fram.
– Här, i mitten av en större by, har åtminstone en stor byggnad legat, visar Björn
Nilsson och pekar ner mot utgrävningsplatsen. Det är inget boningshus utan snarare en hallbyggnad liknande det så kallade
”templet” i Uppåkra.
BJÖRN NILSSON BERÄTTAR att fynd av ned-

lagda och avsiktligt deponerade kittlar, glas
och guldföremål vittnar om ett hus som
kanske utgjort maktcentrumet för politik
och religion i denna regionen.
Under en av ekarna sitter Mikael Henriksson med sin dator och registrerar fynden. Han är arkeolog vid Blekinge Museum
som initierat projektet vilket också engagerar traktens folk och skolbarn. Han berättar hur Blekinge klumpats ihop med många
landskap i Norrland och placerats på ”arkeologins baksida”.
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Tre guldgubbar från senaste utgrävningen,
så här blänker redan i jorden. foto: max jahrehorn, oxider ab.

– Blekingarna har aldrig fått sin historia
berättad för sig så därför är det extra roligt
när det visar sig att det faktiskt finns en berättelse här, säger Mikael Henriksson.
BÅDE BJÖRN NILSSON och Mikael Henriks-

son ser stora fördelar med att driva projektet
tillsammans. Björn koordinerar forskningen
och Mikael står för det museiarkeologiska –
och de måste också vänta in varandras analyser, konservering, skrifter och annat som
hör samman med ett så stort projekt.
– Det är viktigt att inte gå för fort fram,
säger Björn Nilsson och återkommer till
guldfeber och skattjakt – begrepp som arke-

ologerna värjer sig mot för att de kan skymma sikten för de ofta intressantare vardagsberättelserna.
Inte desto mindre tyder guldgubbarna
eller guldfoliefigurerna som arkeologerna
gärna kallar dem (se bild) på att det slutits många avtal och kontrakt på platsen.
En tolkning av de små frimärksstora figurerna är att de i samhällen före skriftspråket
användes vid försegling av viktigare sociala och ekonomiska kontrakt. Guldfigurerna
har hittills, med några få undantag, endast
påträffats i Östersjöområdet upp till Mälardalen. Flest av dem har man funnit på Bornholm. Men nu har platsen i Västra Vång visat
sig vara särskilt guldgubbetät.
LUM ÄR I ABSOLUT SISTA MINUTEN på den
nu tolv kvadratmeter stora utgrävningsplatsen som sysselsatt lika många forskare under en vecka. Pengarna är slut för denna
gången och Axel Löfving, mastersstudent
på Södertörns högskola, håller på att fylla
igen marken under ekarna. Södertörn var
med från början 2012 då utgrävningarna
startade och Björn Nilsson var lektor där.
När han flyttade tillbaka till Lunds universitet
2014 tog han med sig en stor del av projektet
hit. Men absolut först var Mikael Henriksson
på Blekinge Museum som kopplades in re-
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Stora bilden: Björn Nilsson (till höger) är på jakt efter berättelserna om människorna som levde här under järnåldern. Axel Löfving fyller igen utgrävningen och Mikael Henriksson under eken dokumenterar fynden. Överst till höger: Här under finns troligen en stor byggnad som vittnar om
betydelse. Nederst till höger: Mikael Henriksson är glad över att blekingarna nu kan få sin historia berättad för sig.

dan 2004 då Karlskrona kommun drog en
ny vattenledning från Lyckebyån som borrades ner i åsen i Johannishus i Västra Vång.
– Vid det arbetet dök en liten keltisk
bronsmask upp, och då var det ju bara att
sätta igång och förbereda för en större utgrävning, säger Mikael Henriksson.
DET TOG NÅGRA ÅR innan utgrävningar på

platsen kunde starta men under de senaste åren har mycket intressant hittats och
många nya slutsatser dragits. Nu i sommar
har man använt sig av en ny teknik – en digital dokumentationsmetod som tidigare använts för att dokumentera Pompeji och Catal Höyuk i Turkiet. Istället för att i fält rita
planer och sektioner över fyndplatser så fotograferar man och låter en dator bygga upp
en tredimensionell modell vilket underlättar
analys av fynd och platser.
Annars tycker Björn Nilsson att det roligaste med projektet är det breda intresset
och många samarbetspartners som Västra
Vång lockat till sig. Tillsammans med landskapsarkitekten Sabina Jallow på Malmö
högskola och fotografen Stefano Graziani på arkitekthögskolan i Venedig har man
gjort en fotoutställning som nu visas på
Kulturcentrum i Ronneby. Inom det egna
lärosätet arbetar man nära geologerna och
LUM NR 5 | 2017

professor Helena Alexandersson som har sin
specialitet inom luminisensdatering. Det är
ett nytt sätt att analysera föremål av lera genom att mätta materialens joniserade strålning. Därigenom kan man bland annat bestämma hur länge något legat exponerat
eller om det hettats upp.
– Vi har även varit i kontakt med MAX-lab
och hoppas verkligen på ett framtida samarbete där, säger Björn Nilsson som först och
främst ser fram mot ett ökat utnyttjande av
de laboratorium som finns inom den Naturvetenskapliga fakulteten.

Han samordnar själv ett nytt arkeologiskt initiativ som sjösätts i höst, LUARCH,
som ska verka för ett bättre utnyttjande av
vetenskapliga laboratorier på Lunds universitet i förhållande till arkeologi och humaniora.
När forskarna nu fyller igen den gamla
boplatsen hoppas de att inom något år kunna öppna den igen för att gräva sig längre
ned i historien på ett större område.
TEXT: MARIA LINDH
FOTO: JENNY LOFTRUP

UTGRÄVNINGEN I VÄSTRA VÅNG I JOHANNISHUS
Utgrävningen startade 2012 av
Blekinge Museum i samarbete med i
första hand Södertörns högskola som
fortfarande är med i projektet. Från
och med 2014 har Lunds universitet
varit involverat. Under grävningen i år
deltog sex forskare och en doktorand
från Institutionen för arkeologi. Blekinge Museum ansvarar för utgrävningen och efterbearbetningen av
fynd samt den publika kopplingen. På
arkeologidagen i år besökte över tusen
personer grävningen.

Förutom de omtalade guldgubbarna
har andra föremålsfynd gjorts som
små bronsbyster, maskbilder, smyckesfragment, rester av glasbägare m.m.
Huvuddelen av huslämningarna och
boplatsspåren runt kullen dateras till
den yngre järnåldern, från 500-talet till
1000-talet.
Det finns många paralleller med utgrävningarna i Uppåkra utanför Lund,
bland fynd och troligen byggnader
– men Västra Vång är än så länge ett
betydligt mindre arkeologiskt projekt.
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L

ängst in i en av de enorma hangarerna på Ljungbyhed står brickor
med landgångar på dukade bord.
Ett femtiotal personer – blandade åldrar, mest män – samlas runt rostbiffsmörgåsar och lättöl medan småpratet stiger och studsar mellan det välvda taket och
betonggolvet. Det är terminsstart och invigning av den nya utbildningen ”Kommersiell
drönaroperatör”.
– Det här yrket, det blir en riktig helikopterdödare. Det kommer att anses som miljöoch kapitalförstöring att flyga helikopter när
en drönare kan göra samma uppdrag till en
tiondel av priset, säger Janne Österwall som
sökt sig till utbildningen efter att i flera år ha
arbetat som yrkesofficer och helikopterpilot.

Pilot på distans
Drönare håller på att bli en angelägenhet för fler än
militären och leksaksindustrin. På Trafikflyghög
skolan i Ljungbyhed startar nu Sveriges – och kanske
världens – första utbildning för drönaroperatörer.

– Men till att börja med är det här förbannat skoj, säger han.
Janne Österwall tillhör en av de mer erfarna av de sammanlagt 35 antagna studenterna. Men känslan av att bryta ny mark är
påtaglig hos många, liksom det nästan pojkaktiga teknikintresset.
EN SOM VURMAR för tekniken och som ock-

så kommer att fungera som gästlärare på utbildningen är Rudolf Tornerhjelm som driver
godset Vrams Gunnarstorp med stora skogsoch lantbruksarealer. Han sätter smörgåstallriken åt sidan och plockar fram sin telefon.

DRÖNARUTBILDNINGEN
Kommersiell drönaroperatör är en
nystartad ettårig heltidsutbildning
som genomförs av Folkuniversitetet i
samarbete med Trafikflyghögskolan
vid LTH, Lunds universitet samt Ljungbyhed Air och Malmö Yrkeshögskola.
På schemat står juridik och entreprenörskap, flygteori och tekniskt
underhåll samt hård- och mjukvaruutveckling.
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– Titta här. Den här kartan består av 600
drönarbilder som satts ihop på fem minuter. De ljusgröna fälten behöver vatten. Lila
fläckar tyder på övergödning. På det här sättet kan jag hushålla med gödningen, säger
han och bläddrar fram en annan bild i telefonens drönarapp.
– Vet du vad de här röda fläckarna är? Jo,
det är rådjur som drönarens värmekamera
fångat på natten. På det sättet kan jag exempelvis hitta skadat villebråd. Men värmekameran kan också användas för eftersök av
försvunna människor.
Jordbruket är bara en av flera näringar
som drönartekniken förväntas förändra.
Annat kan handla om att mäta snödjup i
fjällområden eller samla information om trafik i storstad. Men framförallt gäller ”endast
fantasin sätter gränser”-principen – branschen är så ny att den knappt finns. Därför kommer de flesta studenter efter utbildningen förmodligen att starta eget.
Det knastrar till i en mikrofon och Tommy
Magnusson, utbildningsledare på Ljungbyhed tar till orda:
– Välkomna allihop! Idag skrivs flyghistoria. Det här är den första utbildningen i sitt
slag. Och behovet är jättestort.
EFTERSOM REGELVERKET inte är färdigut-

vecklat samverkar Ljungbyhed Air med lagstiftare från såväl Sverige som EU, berättar
han. Vilka väjningsregler ska gälla? Särskild
belysning? Hur ska drönare och annan luftfart dela på luftrummet?

Rikard Tyllström
demonstrerar sin
drönare som kan
ta högupplösta
flygbilder vid filminspelningar.

Efter mat och mingel blir det förevisning
av drönare. Gråa moln hänger tungt över
Skäralids blågröna kullar som tonar bort i
horisonten. På asfalten står ett långbord
med drönare. Till utseendet påminner de
om hobbyaffärernas, men vi som vandrar
runt borden får av dess ägare lära oss att
såväl tillbehör – kamerorna – som ”innanmäte” – mjukvaran – är betydligt skarpare.
EN FLERARMAD SORT visar sig användas

vid filminspelningar som kräver tre personers medverkan i realtid: en som flyger, en
som ställer in bild och den tredje som ställer
in bländare och skärpa.
Lite längre bort står ett antal större varianter startklara. En av dem, som närmast
är att likna vid en förkrympt helikopter ska
snart visas upp av tillverkaren CyboAero. Eftersom den kan flyga längre sträckor än batteridrivna modeller, kan den styras ”out of

sight” för att bland annat bevaka kuster och
upptäcka smuggling.
En orsak till att drönartekniken nu slår
igenom på bred front är förbättrad datorkapacitet. En drönare kan nu självstabilisera
sig utan att fara runt som en hal tvål i luften.
Det berättar Johan Bergström som är lektor i riskhantering och som fått i uppdrag
av LTH:s rektor Viktor Öwall att aktivera
flygforskningen igen. Efter 2011, då Sydney
Dekker lämnade professuren vid TFHS, har
universitetet inte haft en professor i ämnet.
– Det handlar om all möjlig forskning,
från sensorutveckling, till säkerhets- och träningsfrågor, säger han.
Nu smattrar tvåtaktsmotorn och propellerbladen fäktar i den kyliga septemberluften. Drönaren lyfter som en yrvaken insekt.
– Åh kolla, säger någon. Vad vackert!
TEXT: KRISTINA LINDGÄRDE
FOTO: KENNET RUONA

Titta, den flyger! Vid invigningen av
den nya drönarutbildningen visades
många olika slags drönare upp.
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Nanyang Technological University i Singapore satsar inte
bara på vetenskap utan också på avancerad arkitektur.

Kina satsar hårt på vetenskap. Här syns Shanghai Light som är en motsvarighet till MAX IV.

foto: johan bävman

Asien storsatsar
på vetenskap

Mats Benner blickar österut.

Kina går snart om USA som världens största vetenskapsnation. Landet kan inte
längre avfärdas som ”stort men vetenskapligt meningslöst” och det är ledande inom
exempelvis det nya supermaterialet grafén.
– Sverige har USA som främsta förebild, men det är hög tid att vi tittar österut för
att förstå hur det fungerar där, säger Mats Benner, professor i forskningspolitik.

M

ats Benner kartlägger som
bäst vetenskapssystemen
i Asiens största ekonomier
tillsammans med Gunnar
Öquist, tidigare sekreterare på Kungliga
Vetenskapsakademin. De två har intervjuat forskare, entreprenörer och analytiker i
de snabbt växande jätteekonomierna Indien
och Kina, det mogna Japan, de stabila kunskapsnationerna Taiwan och Hongkong och
de målmedvetet forskningssatsande Sydkorea och Singapore. KAW-stiftelsen finansierar och en rapport kommer nästa år.
Åttio procent av tillväxten i världen sker
i dag i Asien och mycket investeras inom
forskning och utbildning. Kina som tidiga28

re beskrivits som ”workshop of the world”
träder allt mer fram som en stark vetenskapsnation. Mängder med kineser som
gjort vetenskaplig karriär i väst lockas hem
till höga löner och välutrustade institutioner med toppmoderna forskningsanläggningar; Mats Benner nämner som exempel Shanghai Light – en synkrotronljuskälla
motsvarande MAX IV – liksom en frielektronlaser, också i Shanghai.
– Det finns en motsvarande europeisk
anläggning i Hamburg men medan det krävdes långdragna förhandlingar och kohandel
med Putin för att få till den så kunde kinesiska staten och Shanghais kommun snabbt
skramla ihop till sin anläggning.

Motsvarigheten till Vetenskapsrådet i
Kina tar emot 180.000 anslagsansökningar
per år och 40.000 beviljas. Man satsar på
stora forskningsprogram, om t.ex. supermaterialet grafén men även alzheimers, och har
betydligt mindre av den projektkultur som
finns i Sverige.
SYDKOREA är liksom Kina exceptionellt pro-

graminriktat och det land i världen som satsar mest på forskning, helst med målet att
nå fem procent av BNP.
– Sydkorea och Kina befinner sig i en
klass för sig, både vad gäller volym och kvalitetssatsning. Det handlar om en snabb upphämtning inom forskning och innovation.
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Grundutbildningen håller god kvalitet i Indien men forskningen lider av brain drain.

Gemensamt för båda länderna är, förutom återvändande expats, att de satsar på
unga forskare.
– Åldern sjunker bland dem som får
forskningsanslag av kinesiska VR, medan
den ökar hos oss. Många asiater som återvänder har negativa erfarenheter av att söka
anslag från USA och Europa – medelåldern
ligger över fyrtio hos dem får sitt första anslag hos amerikanska NIH, National Institutes of Health.
ATTRAKTIONEN OCH DYNAMIKEN i de asia-

tiska kunskapssystemen handlar också om
samhällsengagemang, menar Mats Benner. Innovation har en central roll och det
är självklart för forskare att bidra till hela
samhällets utveckling. Skillnaden i mentalitet blir tydlig om man jämför hur vi mäter
framgång och erkännande inom forskningen i väst och i Asien, menar Mats Benner.
– I västvärlden handlar det mycket om inomvetenskapligt anseende och citeringar. I
Asien finns den tidigare fattigdomen i färskt
minne och det är ärofyllt att göra samhällsnytta, samtidigt som alltså den vetenskapliga kvaliteten ökar och man får allt större
internationellt genomslag.
Även Singapore gynnas av återvändare
från väst. Man har starka internationella miljöer med forskare från hela världen och även
här satsar man på breda forskningsprogram
med syfte att främja samhällsutvecklingen.
Man ingår i internationella allianser med
framgångsrika västuniversitet och flera som
exempelvis MIT och Imperial College London har egna verksamheter på plats.
Internationell öppenhet karaktäriserar
också Hong Kong och Taiwan som är sta-

Kina har stora forskningsprogram om t.ex. supermaterialet grafén.

bila kunskapsnationer med high tech-profil, men forskning och innovation spelar inte
samma centrala roll här som i Kina, Sydkorea
och Singapore.
JAPAN SKILJER SIG från övriga länder i stu-

dien. Trots att landet hittills varit framgångsrikt inom avancerad forskning och erövrat
ett antal nobelpris – 13 bara senaste decenniet – så är Japan lite som väst, ett åldrande och stagnerande system, menar Benner.
– Man har ingen migration och är lite fatalistisk inför sin åldrande befolkning. Man
vill moderniseras, satsar på ett antal forskningscentra och på tvärvetenskap och det
pågår diverse försök att attrahera forskare
utifrån. Men den inhemskt slutna traditionen är stark och det finns få internationella
kontaktytor.
Det näst största landet i studien – Indien
– representerar något helt annat. Om Kina
som kunskapsnation upplevs som toppstyrd
och hemlig, så står Indien för en öppenhet
på gott och ont. Politiskt präglas landet av
etniska och religiösa konflikter, forskningsmässigt satsas det på allt från rymdraketer
till rent vatten.
– Indien har ambitioner och vill mobilisera. Grundutbildningen håller god kvalitet
men forskningen lider av brain drain – en
tredjedel av entreprenörerna i Silicon Valley
är från Indien.
ENPARTISTATEN KINA förmedlar bilden av

kontrollerad förflyttning framåt. Indien är
fantasilandet där det, trots enorma sociala
klyftor och alltjämt stor fattigdom, finns en
frustande vitalitet, en mångfald och tillgång
på ung talang, något som kommer att gyn-

na landet ytterligare framöver, tror Benner.
Öppenheten gör det möjligt för de internationella nätverken att etablera sig i Indien till
skillnad från i Kina – Google och Microsoft
finns i miljöer som Hyderabad och Bangalore. Debattnivån är imponerande och Indiens ekonomi växer nu snabbare än Kinas.
Vad kan svenska universitet lära sig av
den här studien?
ATT VARA ÖPPNA OCH NYFIKNA på vad som

kan kanske beskrivas som en asiatisk universitets- och forskningsart, menar Mats
Benner. USA:s universitet är marknadsdrivna, beroende av privata pengar och starkt
påverkade av försvars- och energilobbyn.
De europeiska universiteten kan sägas vara
grundade i nationalstatsidén. I Asien handlar det varken om kommersialisering eller
politik i första hand utan om universitet som
verktyg för samhällsmodernisering.
De nationella intressena främjas av internationella allianser, som är mycket påtagliga
i de asiatiska forskningsmiljöerna.
Sverige är fortfarande präglat av ”svenskt
DNA” och föreställningen att ”vi är så bra
och har så mycket att ge”, fortsätter Mats
Benner. Vi måste inse att vi är ett litet land,
som möjligen kan vara en partner men
knappast mer i de här sammanhangen, och
vara lyhörda för de asiatiska miljöernas sätt
att tänka och arbeta.
– Det är internationell mix och mångkulturalism som gäller. I Singapore säger man:
”We are not a nation, we are hospitality!”
Och när Singapore bygger ut sin utbildning
och forskning inom life science gör man det
inte utifrån ämnen utan utifrån samhällsbehov.
BRIT TA COLLBERG
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Svettigt när LU deltog
i statsbesök till Indonesien
Under försommaren deltog universitetet i ett statsbesök med
kungaparet i Indonesien. En av
dem som var med var Maria Flores,
biträdande chef på LUCE. Vi följer
med henne bakom kulisserna och
hittar hårt arbete, trafikkaos och en
kunglig uppförandepolis.
– Det ceremoniella och det stora säkerhetspådraget var nytt för mig. Och att det
finns en hel stab som går före kungaparet
och ser till att deras närvaro blir högtidlig på
ett riktigt sätt, säger Maria Flores som koordinerade ett LU-seminarium under statsbesöket.
Det kan låta lyxigt att få resa i tjänsten till
tropiska länder som Indonesien men Maria
Flores har svårt att tycka att det är så. Resorna är intressanta och spännande men har
inget med avkoppling att göra, menar hon.
– Jag ser inget glamoröst i att resa. Vi
jobbar hårt när vi är utomlands och det blir
ofta mycket långa dagar utan tid för återhämtning, säger hon och tillägger att hon
tycker om sitt jobb och resorna det för med
sig, men att det också finns en baksida – att
resa från barn och familj.
ATT LU FICK VARA MED och arrangera en

programpunkt under statsbesöket handlar
om det omfattande engagemang som universitetet haft i Indonesien de senaste åren
med uppdragsutbildning, studentrekrytering och forskning.
– Det var ett fint kvitto på att våra uppdragsutbildningar för indonesiska chefer för
forskarparker har varit uppskattade. LU:s
medverkan ledde också till ett markant ökat
intresse för kommande utbildningar i Lund.
Entreprenörskap och innovation i bred
bemärkelse stod på programmet. LTH:s rektor Viktor Öwall deltog och Marie Löwegren
från Centrum för entreprenörskap. För Ma30

Överst: Maria Flores.
Till vänster: Susanne
Norrman, Richard Stenelo, Maria Löfgren
och Sven-Tore Holm
från LU vid en ceremoni under statsbesöket i
Indonesien.

ria Flores betydde det mycket koordinering
av de svenska och indonesiska deltagande
aktörerna, men även med kungaparets stora stab.
– Det blir tyst i luften när kungaparet
kommer, väldigt högtidligt. Och det var ett
ofantligt stort intresse från indonesierna.
TRETTIOSEX SVENSKA FÖRETAG var med

på resan. De har fått upp ögonen för den
stora potentialen i det gigantiska landet där
ekonomin spurtar och medelklassen växer.
Det görs stora utbildningssatsningar i omställningen till ett kunskapssamhälle. Hundra forskarparker är under uppbyggnad i Indonesien, som satsar stort på innovationer
för att lösa utmaningarna med den snabbt
växande befolkningen. De blivande cheferna kommer till Lund för att lära sig om Triple Helix – en innovationsmodell som handlar om hur innovation, industri och akademi
kan samverka för att lyckas. Statsbesökets
främsta syfte var att visa upp svenska innovationsmodeller.
– Men det handlade också om barns
rättigheter i Indonesien. En alumn från
LU:s Sida
-finansierade program i Child

Rights deltog i ett rundabordssamtal med
indonesiska beslutsfattare och drottning
Silvia.
Att ta hand om logistiken runt ett seminarium där det ingår både ministrar och
kungligheter var en stor och ofta svettig apparat i det tropiska klimatet.
– Vi åkte klockan sex på morgon för
att säkert vara framme ett par mil bort vid
lunch. I Jakarta är massiva trafikstockningar
vardag. Vi klarade det precis, LU:s moderator fick byta om i bilen. En annan LU-medarbetare blev magsjuk i bilkön, men fick ändå
rusa in till en lunch med flera indonesiska
ministrar för att representera.
TIDIGARE PROREKTOR Eva Wiberg ansvara-

de för internationalisering på LU och reste
mycket och kritiserades i media för det. Men
Maria Flores menar att ledningens deltagande i internationella besök ofta är avgörande
för resultatet.
– Ibland glömmer vi bort att det är mer
hierarkiskt utomlands. Att någon i högsta
ledningen är med är nödvändigt för att signalera ett seriöst engagemang.

												

JENNY LOFTRUP
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Ingela
Brandt har
alltid ett
nytt motionslopp
i sikte när
hon springer. Hur fort
hon springer
spelar där
emot mindre roll.

Hon har sprungit i New York,
Pyongyang, genom Angkor
Wats ruiner och på många an
dra ställen runt om i världen.
Ingela Brandt har alltid ett
nytt lopp att se fram emot.

Sprang motionslopp i Nordkorea
– Det är ju inte så att jag tycker att det är
speciellt kul just att springa, egentligen. Och
”andra andningen” som alla pratar om, den
har jag aldrig upplevt. Men jag känner att
jag mår väldigt bra av löpningen.
Ingela Brandt började springa när hon
hade fyllt fyrtio. Inte som resultat av någon
fyrtioårskris, men lite grann som en reaktion
på att fenomenet benskörhet fick en hel del
strålkastarljus på sig under 1990-talet.
– Jag hade inte idrottat alls tidigare. Jag
rökte inte, jag var normalviktig men otränad, och jag minns att de första 1.200 meterna var otroligt tuffa.

den. I april i år sprang Ingela Brandt halv
maran i Pyongyang, Nordkorea.
– Hade det varit nu, efter senaste provsprängningen, skulle jag kanske inte ha åkt
iväg dit. Självklart tänker vi som löpare på
hur vi förhåller oss till att det är en diktatur
vi besöker. Förhoppningsvis kan vi visa lokalbefolkningen att det finns en annan värld.
– Men Iran hoppade jag över. Där skulle
jag som kvinna ha hänvisats till att springa
milloppet på en inomhusarena.
Hennes roligaste lopp har varit Copenhagen Urban Trail och Bochum Urban Trail.
– Då springer man in och ut i olika hus, i
teatrar och sådant.

– Börja med att bestämma dig. Du måste
vilja springa. Ta det lugnt i början.
– Glöm klockan. Spring aldrig mer än två
gånger i veckan som ny löpare. Det är det
vanligaste felet folk gör. Då kommer benhinneinflammation och hälseneproblem som
ett brev på posten.
– Lägg upp en plan och sätt upp ett
mål: till exempel att du om ett år ska kunna
springa en halvmil utan att stanna. Boka in
dina löprundor i almanackan och försök hålla det. Skyll inte ifrån dig på annat. Alla dagar är inte bra dagar – men ta dig ut ändå,
om du bestämt det. Spring en lite kortare bit.
– Och se till att ha bra skor, som gärna
får kosta en del.

MEN DET MEST SPEKTAKULÄRA är ändå mil-

TEXT & FOTO: EVELINA LINDÉN

NU ÄR HON UPPE I tre rundor i veckan. Mellan

en halvmil och 17 kilometer brukar det bli. Ett
Friskispass därtill och träningen är komplett.
– Man har bara ett liv. Jag vill hålla mig
frisk de år jag får leva.
Mellan åtta och tio motionslopp om året
är lagom, tycker hon.
– Loppen är målen för att hålla liv i träningen. Man kan ju inte ställa upp i ett lopp
om man inte tränat.
Ett av loppen hon sprungit var i New York
år 2000. En mil, bara damer.
– Det är fantastiskt att få springa i en ny
miljö, se saker som man skulle missat om
man bara varit på plats som vanlig turist.
Löpningen har fört henne till många
minst sagt oväntade platser runt om i värlLUM NR 5 | 2017

loppet i Angkor Wat i Kambodja.
– Att börja ett lopp klockan fem på morgonen och sedan springa inne bland ruinerna, det var stort, säger Ingela Brandt.
Hon har, peppar peppar, klarat sig ganska skadefri.
– Men förra året hade jag problem med
musklerna på baksidan av vänster lår. Det tog
tid att läka. Då fick jag promenera istället.
Vardagsmotionen är viktig. Att ta trapporna,
gå istället för att ta bilen, cykla. Elcykel skulle jag kunna motivera om jag skulle cykel
pendla mellan Bunkeflostrand och Lund.
Vad har hon då för råd till den som blir
inspirerad och vill börja springa.

INGELA BRANDT
JOBBAR SOM: utbildningsadministratör på Ekonomihögskolan
ÅLDER: 62 år
AKTUELL: ska springa i Budapest i
oktober – för tionde gången!
FAMILJ: man, två barn, tre barnbarn,
två bonusbarn, fem bonusbarnbarn
DÄRFÖR LÖPNING: för att det går att
göra var och när som helst, så länge
man har ett par bra skor med sig.
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Nedslag i Medicinska fakultetens historia

Radikaler, rasbiologer
och diabetespionjärer
”Lejoninnan från Lund”, de ”bruna anatomerna” och ett av den tidiga diabetes
behandlingens främsta namn – det är några personer som sticker ut i Medicinska
fakultetens historia. Denna följer i mycket samma utveckling som vid andra jämn
åriga universitet, men närheten till kontinenten har gett Lund en del speciella drag.

N

ärheten till kontinenten och
bl.a. Köpenhamns och Greifswalds universitet har gjort att
vetenskapliga nyheter och politiska strömningar historiskt sett kommit
snabbare till Lund än till Uppsala och Stockholm. Det har påverkat både studenter och
lärare, menar Peter M. Nilsson, professor i
klinisk kardiovaskulär forskning och chef för
Enheten för medicinens historia.
– Ett exempel är att lundastudenterna i
början av franska revolutionen bar en ko-

Medicinstudenten Hildur Sandberg dog
redan som 23-åring, men hann med att sätta avtryck genom sitt sociala engagemang
inom studentlivet och arbetarrörelsen.
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kard i mössan och planterade ett fredsträd
i Lundagård, säger han.
På 1800-talet var sedan skandinavismen
en stark politisk rörelse, och två medicinstudenter från Lund ställde upp som frivilliga i
kriget mellan Danmark och Preussen 1864.
Två studenter kan tyckas vara lite, men fakulteten var också liten: den hade då bara
35 inskrivna studenter.
LÄNGRE FRAM kom de radikala strömning-

arna i början av 1900-talet, med de unga
socialisterna i DUG (Den Unge G
 ubben),
DYG (Den Yngre Gubben) och Clarté. En
av de engagerade var Hildur Sandberg,
känd som ”Lejoninnan från Lund”. Hon var
medicinstuderande, radikal socialdemokrat
och initiativtagare till de alternativa socialistiska söndagsskolorna i Lund innan hon
under oklara omständigheter dog redan

som 23-åring.
En motsats till de radikala liberalerna och
socialisterna var den grupp som fått namnet
”bruna anatomerna”: Carl-Magnus Fürst,
Ivar Broman, Gösta Häggqvist och Gaston
Backman. Några av dem var aktiva i den år
1937 bildade Riksföreningen Sverige-Tyskland. De ägnade också mycket intresse åt
skallmätningar och rasbiologi.
– Gösta Häggqvist, som var docent vid
LU innan han flyttade till Stockholm, blev

Anatomiprofessorn Ivar Broman var mycket tyskvänlig.
Han var därtill
en framstående embryolog,
vars samlingar lade grunden till Tornbladinstitutet.
Han var även
far till lundaprofilen Sten
Broman.

organiserad nazist. De andra däremot var
engagerade tyskvänner och mycket konservativa, men inte nazister, förklarar Peter M.
Nilsson.
Han tycker det är viktigt att se till kontexten i historiska sammanhang, dvs. se hur det
såg ut i dåtidens samhälle. Att mäta människokroppen och jämföra olika ”raser” ter
sig idag motbjudande, men var på den tiden
en accepterad del av vetenskapen.
ATT KOMBINERA TEOLOGI och medicin

var inte heller anmärkningsvärt på sin tid.
Universitetets tidigaste konstitution stadgade att var och en som ville bli examinerad i medicin först måste ha betyg från
teologiska fakulteten. Detta krav togs så
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Sjukgymnasterna fick legitimation
sjuttio år före sjuksköterskorna

Karl Petrén, professor i praktisk medicin,
gjorde betydande insatser för behandling av
diabetes, bland annat genom en fettrik kost.

2003 övertog staten slutligen
alla vårdhögskolor, vilket gjorde
samtliga vårdutbildningar i Lund
till en del av Medicinska fakulteten. Men deras rötter i Lund
är långt äldre, i form av bl.a.
Sydsvenska gymnastikinstitutet
från 1909 och Södra Sveriges
Sjuksköterskehem 1903.

småningom bort, men så sent som under
1800-talets andra hälft måste medicinarna
visa upp kunskaper i latin och andra ämnen
från filosofiska fakulteten.
Det fanns också, under ett par årtionden i början av 1800-talet, en utbildning
i ”prästmedicin”. Syftet var att lära präster
på landet att ge enklare medicinsk hjälp till
sjuka församlingsbor.
– Det låter märkligt idag, men var kanske
inte helt fel på den tiden. Det fanns ju inte så
många läkare i Sverige, och på landsbygden
hade man ofta mycket långt till doktorn, säger Peter M. Nilsson.

– Lund hade en framträdande roll inom
sjukgymnastiken. Per Henrik Ling, som
var universitetets fäktmästare i början
av 1800-talet, är ju känd som gymnastikens fader. Han såg rörelser som ett
medel att uppnå hälsa och gav mot betalning ”medikal gymnastik” till behövande patienter, säger professorn i hälsovetenskap Gerd Ahlström.
Sjukgymnasterna fick yrkeslegitimation redan 1887, men sjuksköterskorna
inte förrän 1957. Skälet var, menar Gerd
Ahlström, att sjukgymnastiken länge var
en specialistkompetens inom läkaryrket

ÄVEN DE BEHANDLINGAR som gavs i Lund
bör ses i sitt sammanhang. Diabetes till exempel, ett starkt forskningsområde vid LU
idag, var viktigt vid medicinska kliniken i
Lund redan på 1920-talet. Då hade man
lärt sig att mäta patienternas blodsocker,
men hade – innan insulinet kommit – ingen
annan behandling än att lägga om kosten.
Diabetesdieten skulle inte innehålla kolhydrater, och eftersom även protein kunde höja blodsockret blev fett det viktigaste
inslaget. I denna tidiga version av dagens
LCHF-kost kunde dagsintaget för en 16-årig
flicka bestå av 120 g späck, 20 g grädde,
130 g smör, 70 g gurka, 60 g skärbönor, 40
g purjolök och 570 g vitkål, samt buljong,
kaffe och te.
Den som drev igenom fettkosten var professor Karl Petrén, som ägnade flera årtionden åt behandlingen av diabetes. Han utLUM NR 5 | 2017

och därigenom mer etablerad. Sjuksköterskornas utbildningar däremot startades på Ersta diakoni 1851 och i Lund
1892.
– Före 1800-talets slut var det ju inte
mycket man kunde göra för patienterna.
Sjukhusen var inte ställen där man blev
botad, för det fanns inte många fungerande behandlingar. De var snarare en
sorts dödens väntrum som de sjuka undvek så länge som möjligt, säger hon.
ARBETSTERAPEUTERNA fick sin legiti-

mation ännu senare, först 1999. Professurerna i respektive ämne kom i samma
tidsordning som yrkeslegitimationerna.
Sjukgymnasterna var först – där blev lundareumatologen Ulrich Moritz Nordens
första professor år 1979. Den första
professorn i vårdvetenskap vid LU blev
Ingalill Rahm Hallberg år 1997, och den
första professorn i arbetsterapi blev Susanne Iwarsson år 2003.
INGEL A BJÖRCK

Kirurgiprofessorn Jacques Borelius opererar och
blir assisterad av Sophiasystern Hedvig Olander.

kom också med en tjock bok om detta år
1923 – en bok som tyvärr genast blev omodern, eftersom insulinet kom samma år.
– Men Karl Petrén utgör ett gott exempel
på vetenskaplig vidsynthet, för han klarade
av att ta till sig det nya. Han beställde raskt

hem insulin och började behandla sina patienter med insulin i stället för med enbart
fet kost. Kost är dock fortfarande en viktig del av diabetesbehandlingen, säger Peter M. Nilsson.
INGEL A BJÖRCK
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forskning.

Berättelseprojekt vill levandegöra
skånska klimatförändringar
KLIMATFRÅGOR. På vilket sätt skulle

samhället och landskap förändras
om allt fler människor valde att enbart äta vegetariskt? Och hur skulle
det vara att leva i Skåne om temperaturen stiger med flera grader?
Såväl forskare som myndigheter
och företag försöker förstå vad
klimatförändringarna kommer att
innebära i praktiken. Statsvetaren
Johannes Stripple leder ett initiativ
där man samarbetar kring berättelser och föreställningar om klimatet.
– Det finns idag mycket kunskap om vilka
tekniska åtgärder som är möjliga för att
uppnå ett fossilfritt samhälle, men lite kunskap om hur man påskyndar utvecklingen
och motiverar till förändrat beteende, säger
Johannes Stripple och berättar om den frustration som forskare som utarbetar klimatmodeller känner över att människor inte tar
till sig deras fakta.
I det samverkansinitiativ som han leder
ska företag och forskare från flera olika fa-

Johannes
Stripple leder
ett initiativ där
man samarbetar kring berättelser och föreställningar om
klimatet. foto:
shutterstock och
catrin jakobsson

kulteter ägna sig åt berättelser i vid mening;
en grupp ägnar sig åt olika scenarier vid
värmeökningar, en annan grupp analyserar
de målbilder och färdplaner som företag
och myndigheter skissar upp när de bestämt
sig för att bli koldioxidneutrala eller fossilfria
till ett visst datum. En tredje grupp studerar
olika pilotprojekt eller demoanläggningar.
Det kan handla om allt från experimenthus

Sex samverkansinitiativ har fått medel
SAMVERKAN. Av 30 ansökningar
valdes sex tematiska samverkans
initiativ ut i Samverkansrådets
första utlysning. Projekten består
av forskare från flera fakulteter
samt partners från näringsliv och
andra myndigheter. Under tre år får
de en årlig finansiering på 500.000
kronor och förhoppningen är att en
del av dessa projekt ska utmynna
i morgondagens stora miljöer och
centrumbildningar.
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Följande har fått medel i Samverkansrådets första utlysning:
Tillsammans över tröskeln till fram
tidens klassrum, koordinerad av Agneta
Gulz, Filosofiska institutionen, Humanistiska och teologiska fakulteterna
BISS – Big Science and Society, koordinerad av Olof Hallonsten, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan
eHealth at LU: Joining Forces for Sustainable eHealth Development, koordinerad av Gudbjörg Erlingsdóttir, Institutionen för designvetenskap (Avdelningen för

ergonomi och aerosolteknologi), LTH
Narrating Climate Futures, koordinerad av Johannes Stripple, Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga
fakulteten (se artikel ovan)
Cirkulär biobaserad ekonomi, koordinerad av Josephine Ahlqvist och Eva
Nordberg Karlsson, Kemiska institutionen
(Bioteknik), Naturvetenskapliga fakulteten
Tematiskt samverkansinitiativ om vatten – LU Water, koordinerad av Kenneth
Persson, Teknisk vattenresurslära, LTH.
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till att testa något nytt i en stadsdel, till
elektrifiering av en väg eller annan teknisk
lösning. En fjärde grupp kommer ägna sig
åt kulturens klimatberättelser. Hur visualiseras växthuseffekten i konstutställningar
och hur framställs den i romaner?
– Folk tar till sig litteratur på ett helt
annat sätt än fakta. Därför kommer vi
tillsammans med kulturinstitutioner och
produktionsbolaget Anagram att hålla i
workshops om hur man skriver så kallad
cli-fi, climate fiction, berättar Johannes
Stripple som hoppas att ett av resultaten
av just det samarbetet ska bli en tävling
där vi vi tar fram en manusidé till långfilm
eller TV-serie.
PROJEKTET DRAR IGÅNG med ett an-

tal frukostmöten som Johannes Stripple
benämner med bergsklättrarmetaforen
base camp, eller basläger.
– På baslägret samlas vi som redan är
involverade klimatfrågan för att sedan
bestiga toppen tillsammans, säger Johannes Stripple. Vi bjuder på frukost och
samtal under två timmar för alla som är
intresserade av att vara med på resan.
År två går samverkansprojektet in i en
ny fas som Johannes Stripple kallar ”Från
Arktis till Arkelstorp”
– Det är allmänt känt att om en berättelse ska nå fram så måste den handla om
en specifik plats och någon man kan identifiera sig med. Diffusa klimatproblem på
det globala planet är svårare att ta till sig
än om det handlar om en specifik plats.
I den här fasen av projektet flyttar vi klimatfrågan till den skånska verkligheten
och frågor om hur vi lever, reser och äter.
Vad hoppas du att projektet ska ha
utmynnat i om tre år när projektpengarna är slut?
– Då hoppas jag att vi har ett antal finansierade forskningsprojekt med forskare
på olika akademiska nivåer som ägnar sig
åt de här frågorna, att vi har hjälpt till att
ta fram utställningar om det fossila samhälle vi lämnar bakom oss, och ny litteratur eller film om vad en klimatförändrad
värld kan innebära.

Miljöinstitutet inrättar fyra nya professurer
MILJÖFRÅGOR. Internationella miljöinstitutet satsar på forskning och
samverkan för lägre koldioxidutsläpp
genom fyra nya professurer. Fokus
ligger på att ge stöd till beslutsfattare
i offentliga myndigheter och före-

tag genom att bedöma styrning och
processer.
Innehavarna av de nya professurerna
är från vänster Luis Mundaca, Oksana
Mont, Jenny Palm och Nancy Bocken.
foto: jenny loftrup

Pufendorfinstitutet fokuserar på migration
TVÄRVETENSKAP. Pufendorfinstitutet
har startat ett nytt tvärvetenskapligt
initiativ som fokuserar på migration.
– Migration har alltför länge
betraktats som något som skapar
problem för i-länder snarare än som
en del i en global samhällsomvandling.
Vi vill bjuda in till en tvärvetenskaplig
diskussion som lyfter blicken från den
nuvarande inskränkta och närsynta
debatten, säger Sune Sunesson, föreståndare för Pufendorfinstitutet.
Initiativet löper under 2017/2018
och ska främja nya teoretiska infallsvinklar och nyskapande metoder för

att granska processerna som är kopplade till migration.
– Vi kommer att börja med en
seminarieserie och en större konferens,
säger Mine Islar som är samordnare för
initiativet. Vi hoppas att aktiviteterna
kan bli en arena för samtal om övergripande aspekter av migration, som
ekologi, politik, arkeologi och medicin,
och välkomnar forskare från LU och
andra svenska lärosäten att ansluta till
och medverka i initiativet.
För mer information om initiativet
eller kommande seminarier, kontakta
Mine Islar, mine.islar@lucsus.lu.se.

ULRIK A OREDSSON
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utbildning.

Utbildningarnas hållbarhet utvärderas
HÅLLBARHET. Hur hållbara är LU:s ut-

bildningar? Svaret är att vi inte vet,
eftersom decentraliseringen gör
det svårt att överblicka, men att det
finns mycket att förbättra, säger
forskaren Håkan Rodhe som sitter
med i den UKÄ-kommitté som snart
ska betygsätta svenska lärosätens
självvärderingar inom området.
– I UKÄ-utvärderingen finns en del lärosäten
som klagar på att hållbar utveckling är ett
alltför vagt koncept. Det ligger givetvis en
del i det men det är också intressant att konstatera att de som klagar på detta är de som
har gjort minst – de som jobbat systematiskt
med att inkludera hållbar utveckling i utbildningen klagar inte, säger Håkan Rodhe, som
är verksam vid Internationella miljöinstitutet.
LU:s självvärdering, som författats av Ola
Holmström, visar att det inom LU finns mål
på central nivå och en rad goda exempel
på hur universitetet arbetar med hållbarhet
inom utbildningen – antingen genom att
själva utbildningen har ett tydligt hållbarhetsperspektiv eller för att utbildningarna
bidrar till att främja lärande om hållbar utveckling.
– Däremot finns det inte någon aktör på
central nivå som har ett tydligt definierat ansvar att arbeta med hållbar utveckling inom
utbildningen. Snarare växer hållbarhetsperspektivet fram underifrån, genom engagemang vid institutioner och utbildningar.
2006 LAGSTIFTADES det om hållbarhet i hö-

gre utbildningar. Men lärosätena har sällan
följt upp om hållbarhetsmålen har implementerats. En decentraliserad styrning och
en stor, spretig verksamhet gör att LU har
svårt att överblicka om utbildningarna lever upp till kraven. Den krassa slutsatsen är
att lärosätena inte har velat ta i frågan. Nu
har självvärderingen tvingat fram en administrativ respons, elva år efter lagkravet. Nu
kommer en insikt om att något måste göras.
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Håkan Rodhe
sitter med i den
UKÄ-kommitté
som snart ska
betygsätta
svenska läro
sätens själv
värderingar
inom hållbar
hetsområdet. 
foto: sofie sandin

Den enskilt största anledningen till att
hållbarhetsmålen inte har blivit systematiskt
implementerade är dock att lärosätena inte
har brukat allvar, menar Håkan Rodhe.
– LU skiljer sig inte så mycket från resten av Sverige. Generellt är lärosätena duktiga på att sätta hållbarhetsmål men inte lika
duktiga på implementering.
VIKTIGARE ÄN SJÄLVA BETYGET från UKÄ

är hur lärosätena nu väljer att arbeta vidare med det som kom fram, menar Håkan
Rodhe.
– Varje ämne måste nu reflektera över
hur, och på vilket sätt, det påverkar, och
kan påverka världen så att den blir mer hållbar. Även om alla utbildningar bidrar olika
mycket kan alla bidra i arbetet. LU har föredömligt ambitiösa skrivningar i strategi
dokumenten om att studenter ska kunna
leda hållbarhetsarbete när de gått ut.
Enligt Håkan Rodhe krävs det en tydligare central styrning för att göra detta på ett
systematiskt sätt. Implementering och uppföljning måste göras regelbundet – och tid
för att utveckla hållbarhet inom utbildningen måste avsättas. Just den centrala styrningen utgör också en viktig del i UKÄ:s bedömning.
– Det finns många engagerade lärare
inom LU som vill arbeta med de här frågor-

na. Men de måste få tid i arbetsplanerna till
att göra detta.
En nyckelfråga i arbetet framåt, utöver
att stärka den centrala styrningen, är att engagera studenterna mer, tror Håkan Rodhe.
– Det talas gärna om att studenterna är
framtiden, men deras energi, kunskap och
förväntningar kan kanaliseras och användas på ett bättre sätt än idag. De har kraft
och vill göra saker, och vi borde arbeta med
att komma på kreativa sätt för att involvera dem.
NOOMI EGAN

WORKSHOP OM HÅLLBARHET
Som en del av vetenskapsveckan
”Framtidens universitet” anordnar
Hållbarhetsforum eftermiddagen
den 18 oktober en workshop om
vägen mot ett hållbart universitet.
Det blir också ett panelsamtal på
temat ”Hur kan utbildningen bli
mer hållbar?” med representanter från universitetsledningen,
utbildningsnämnden och forskare.
Samtalsledare är två lundastudenter, Kajsa Fernström Nåtby och
Adam Leckius. Program och anmälan: www.hallbarhet.lu.se

												

LUM NR 5 | 2017

Studentsamordnare
ska få färdiga studenter
att stanna i Lund
Besläktade
LTH-utbildningar ska
träffas med
jämna mellanrum och diskutera gemensamma
samhällsutmaningar.

LTH-utbildningar diskuterar
samhällsutmaningar på tvärs
UTBILDNING. Se till att lärare och stu-

denter på besläktade utbildningar
med jämna mellanrum träffas och
diskuterar gemensamma och angelägna samhällsutmaningar. Då rustas studenterna för yrkeslivet och
chansen till nya samarbeten ökar.
Det tror i alla fall programledningarna för arkitekt-, lantmätaroch väg- och vatteningenjörs
utbildningarna vid LTH som i början
av terminen bjöd in studenter och
lärare till en gemensam ”kick-off”
med föredrag, paneldiskussion,
lunch och mingel.
– Det här är en första start, men vi hoppas
på att de nu ska poppa upp fler initiativ. Annars kommer vi i programledningen själva
sy ihop något, säger Hans Bagge, program
ledare för civilingenjörsprogrammet Vägoch vattenbyggnad och som planerat dagen tillsammans med Fredrik Warnquist,
programledare för civilingenjörsprogrammet Lantmäteri, och Christer Malmström,
skolchef för Arkitektskolan.
Så mycket är dock redan bestämt att utbildningarna förses med ett nytt, gemensamt näringslivsråd med ett första möte
inplanerat till slutet av september. Näringslivsråd finns lite varstans på universitetet,
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inte minst på LTH som har både fakultetsoch inte sällan programspecifika näringslivsråd.
– Med det här gemensamma näringslivsrådet vill vi tillsammans med branschföreträdare diskutera de samhällsutmaningar som
studenterna från våra tre program kommer
att möta i sitt yrkesliv och hur vi som utbildningsprogram kan samverka för att studenterna ska vara väl rustade.
ATT DET ÄR JUST dessa tre aktuella program

som nu klustrar ihop sig är ingen slump. På
Chalmers heter väg- och vattenprogrammet numera Samhällsbyggnadsteknik och
på KTH har väg och vatten-utbildningen slagits ihop med lantmätarutbildningen.
– Så långt vill vi inte gå. Vi är ganska övertygade om att det är bra att erbjuda olika
utbildningar. Men vi behöver närma oss varandra så att studenterna förstår på vilket
sätt de olika utbildningarna bidrar till samhällsbyggandet, säger Christer Malmström.
Att tala om samhällsbyggnad är också
ett sätt att anpassa sig till tidsandan och
möta upp hur andra verksamheter organiserar och presenterar sig. Regeringens forskningsproposition är ett exempel på det. Den
listar fyra samhällsutmaningar – varav en heter just hållbar samhällsbyggnad.

SAMORDNING. Amanda Bjerne

stedt är ny på tjänsten som
studentsamordnare som delas
mellan Lunds kommun och LU.
Samtidigt byter tjänsten fokus
från bostäder till kommunikation och kompetensförsörjning.
Som tidigare
ordförande för
Humanistiska
och teologiska
studentkåren
vid LU, och
med en master
i kognitionsvetenskap
Amanda Bjernestedt.
är Amanda
Bjernestedt väl förtrogen med universitetsvärlden. Sitt nya jobb, som
på universitetsdelen sorterar under
Externa relationer, började hon den
15 augusti och var med och tog emot
de internationella studenterna.
Hon arbetar nu utifrån en gemensam avsiktsförklaring om samarbete
mellan studentlivet och kommunen
och ska leda de projekt som initieras
i samverkan mellan LU, kommunen och studentorganisationerna.
Tjänsten som tidigare haft fokus på
studentbostäder ska nu även riktas
bland annat mot hur man får studenterna att stanna kvar i Lund efter
avslutade studier.

Ny ordförande
i Utbildningsnämnden
UTBILDNINGSSTYRNING. Vicerektor
Bo-Anders Jönsson blir ny ordförande
i Utbildningsnämnden efter Eva
Wiberg. I Utbildningsnämnden sitter
representanter för alla fakulteter.
Även studenterna har tre representanter i nämnden.

KRISTINA LINDGÄRDE
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boken.
REDAKTÖR: JENNY LOFTRUP

Om framväxten av det
moderna sociala arbetet
HANS SWÄRD & PER GUNNAR EDEBALK

Socialt arbete och socialpolitik
– om Centralförbundet för socialt
arbete och dess betydelse
Hans Lundin, pensionerad LU-forskare
och numera författare

”Dolt Maktspel”
utspelar sig vid LU
– är boken baserad
på en sann historia?
– Jag har gjort allt för att det inte ska
vara det, därmed inte sagt att det inte
skulle kunna hända… Personerna och
institutionen är fiktiva. Jag fick idén
från en arbetsmiljöundersökning på LU
där var tredje anställd sade sig vara rädd
eller orolig på jobbet.
Varför fängslas du av det akademiska
maktspelet?
– Jag fascineras av små brott och hur
de kan förstöra en människa, samtidigt
som polisen bara skriver av dem. I boken
utsätts en jobbig forskare för trakasserier som blir allt värre och som har sin
grund i avundsjuka bland
dominerande kollegor.
Frodas dolt maktspel extra
mycket på universitet?
– Folk är inte annorlunda
där, men den skarpa
konkurrensen och att det
är så mycket upp till den
enskilde forskaren att dra
in pengar är en grogrund
till konflikter.

HANS LUNDIN

Dolt Maktspel
(Vulcan)
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(Studentlitteratur)
Idag tillhör Sverige en av de rika välfärds
demokratierna men så har det inte alltid varit.
Vid 1900-talets början var Sverige ett av Europas fattigaste länder. Denna bok beskriver
hur filantroper, socialreformatorer och vetenskapsmän började sluta sig samman för att få
igenom reformer och göra slut på fattigdo-

men. Många olika föreningar växte fram under 1900-talet som ville ta itu med de stora
sociala problemen. De flesta medlemmarna
var kvinnor. I antologin beskriver åtta forskare från olika discipliner hur Sveriges moderna
sociala arbete växer fram och hur Centralförbundet blir den viktigaste aktören.

WILHELM AGRELL

Sprickor i järnridån
(Historiska Media)
Denna bok bjuder på unika och fascinerande inblickar i Sveriges
spionage under kalla kriget. Wilhelm Agrell har fått tillgång till tidigare hemligstämplat material, två tjänstedagböcker som skrevs av
Thede Palm, chef på det så kallade T-kontoret och hans medhjälpare Curt Andreasson. Agrell försöker ge en heltäckande bild av
underrättelsetjänstens hemliga operationer under denna spända
och farofyllda tid, där Sverige var en bricka i spelet.

SVERKER OREDSSON, LENA LARSÉN,
FOLKE LINDGÄRDE & KARIN WITTMARK

Bak hängbjörkens slöja – Småland och Lund
(Smålands gille)
Det var en hård strid om att få starta landets femte universitet år
1666, där Lund vann kampen mot Jönköping – de fyra tidigare
universiteten låg i Uppsala, Åbo, Dorpat (senare Tartu) och Greifswald. Sedan dess har banden varit starka mellan Småland och
Lund, och många är de smålänningar som varit en del av Lund. Boken börjar med en småländsk vandring genom Lund med stopp vid
bland annat Linnéstatyn och Kulturen. Sedan porträtteras 57 olika
smålänningar som på olika sätt verkat i Lund. Det är politiker, musiker, författare, företagare m.fl. Bland andra märks här nobelpristagaren Arvid Carlsson, universitetets legendariska övermarskalk
Karin Dahlgren, förre rektorn Göran Bexell, Ikeas grundare Ingvar
Kamprad, IM:s grundare Britta Holmström och artisten Ola Salo.
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gästtyckaren.
Laurie Cohen på Företagsekonomiska institutionen
skriver om hur vi måste arbeta bort bristen på jämställd
het och inse att den inte kommer att växa bort av sig själv.

Arbeta aktivt mot ojämlika strukturer

E

n gammal historia har dykt upp igen i sociala medier.
Den går så här. En pappa och hans son har råkat ut för
en bilolycka. Pappan har omkommit och sonen förs i ilfart till akuten för operation. Vid ankomsten till operationssalen och åsynen av pojken utbrister kirurgen: ”Jag kan inte
operera honom – det är min son”.
Folk förstår fortfarande inte hur det kan hänga ihop. Men det är
egentligen självklart. Kirurgen kan vara pojkens mamma, eller pojken kan ha två pappor. Första gången jag hörde historien var för
femtio år sedan och det verkligt intressanta är varför vi fortfarande tycker
den är så svår att begripa.
När jag kom till Ekonomihögskolan som gästprofessor var en av mina
uppgifter att samarbeta med kollegor
i jämställdhetsfrågor. Man var bekymrad över att så få av professorerna
var kvinnor och ville gärna förändra
situationen. Tillsammans med Ellen
Hillbom, dåvarande ordförande för högskolans kommitté för jämställdhet och likabehandling, inledde vi en granskning för att försöka förstå hur kollegorna upplevde livet på EHL och var de trodde att problemen fanns.

inte ifrågasätts. Eftersom de framstår som ”naturliga” och inte
särskilt uppseendeväckande sprids de omärkbart inom organisationen tills de blir en del av verksamheten och närmast grundläggande för det vardagliga arbetet.
Det ska i och för sig sägas att EHL liksom ekonomihögskolor i
stort (och akademin i allmänhet) har gjort stora framsteg i arbetet
med att komma åt bristen på jämställdhet. EHL:s nuvarande meriteringsprogram för unga akademiker som Gert Paulsson, Siri Terjesen och jag har utvecklat är bara ett exempel. Men mycket återstår att göra.
Hur ska vi då göra för att bryta
mönstret? Att slakta heliga kor kan
vara en bra början. Eller att söka
svaret i målsättningar, även om
det kan medföra kritik för ”särbehandling” och ogillas till och med
av dem som hjälpen var avsedd för.
Värt att notera är dock att det är
sådana åtgärder som varit avgörande för att förändra många arbetsplatser där man tagit steget att
vidta dem. Ändamålsenliga utbildningar och erbjudanden (t.ex. att
prova på en högre befattning än din egen) kan också vara till hjälp.

”Precis som kirurger kan se ut
på många olika sätt så måste vi
säkerställa att vi inte bara belönar
de akademiker som ser bossiga ut
och agerar som man alltid gjort.”

NÅGRA TEMAN ÅTERKOM i våra intervjuer och fokusgrupper:

• Som akademiker får man jobba dygnet runt och det finns inget
man kan göra åt det. Om det inte passar får man söka sig en
annan sysselsättning.
• Jämlikhet är mycket viktigt i Sverige och centralt för vilka vi är
och vad vi gör.
• Akademin är en meritokrati. De som är bäst blir belönade.
• Det är barnafödandet som är problemet. Kvinnors karriärer
bromsas av att de föder barn.
• Den nuvarande bristen på jämställdhet är ett kanaliseringsproblem som kommer att lösas så småningom. Vi behöver inte ingripa i systemet.
Precis som i den inledande historien får dessa ”kalla fakta” karaktären av oavvisliga sanningar – antaganden om företeelser som
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YTTERST BEHÖVER VI dock ta oss an en hel uppsättning procedu-

rer som tas för givna. Informella rutiner och ritualer är centrala för
akademins funktionssätt – vem som blir med i vilken grupp, vem
som står först i en ansökan om forskningsmedel, vem som får de
bästa doktoranderna, vem som gör anspråk på att vara huvudförfattare av en artikel, vem som är med i nämnder och tar beslut,
och hur karriärer formas i informella sammanhang, efter kontorstid. Med andra ord måste vi arbeta bort bristen på jämställdhet,
och de antaganden den bygger på, från systemet.
Precis som kirurger kan se ut på många olika sätt så måste vi säkerställa att vi inte bara belönar de akademiker som ser bossiga ut
och agerar som man alltid gjort. Framför allt måste vi inse att problemen inte kommer att försvinna av sig själva bara vi ser tiden an.
L AURIE COHEN
GÄSTPROFESSOR, FÖRETAGSEKONOMISK A INSTITUTIONEN
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insändare.

Skriv till LUM! lum@lu.se

Alumner välkomnas
på hemvändarhelg

Fackförbundet ST:

Vill rektor försämra
de anställdas villkor?
ANSTÄLLNINGSVILLKOR. I den nu pågående avtalsrörelsen inom staten har Arbetsgivarverket återigen gått till attack mot fackliga kollektivavtalsförhandlingar och föreslår
en lång rad försämringar för de anställda.
Vi inom Fackförbundet ST genom förhandlingskartellen OFR/S kräver siffror i
avtalet, med löneökningar i nivå med den
övriga arbetsmarknaden. Arbetsgivarverket vill inte ha någon fastställd löneökning
i det centrala avtalet utan vill ha ett så kallat
sifferlöst avtal. Arbetsgivarverket vill också
avskaffa facklig förhandling som grundmodell för löneförhandlingarna och vill istället
att cheferna ensidigt bestämmer lönen utan
förhandling (s.k. lönesättande samtal), en
modell som SACO-S accepterat men som
vi inom ST motsätter oss. Inom ST kräver
vi att alla ska ha rätt till en löneökning, vilket Arbetsgivarverket motsätter sig. Arbets
givarverket vill vidare minska de anställdas
inflytande över den egna arbetstiden, ta
bort rätten att behålla sin lön vid omplacering, ta bort rätten till ledighet för att ha
annan tjänst på annan myndighet, ta bort
ersättning för läkarvård, läkemedel och flytt
och minska rätten att spara semesterdagar.
DEN STATLIGA SEKTORNS arbetsgivarpoli-

tik fastställs av Arbetsgivarverkets styrelse,
som också är dess förhandlingsdelegation.
Styrelsen består av olika myndighetschefer
och högskolesektorn representeras av Lunds
universitets rektor Torbjörn von Schantz.
Eftersom vi inte känner till att det finns avvikande uppfattningar i Arbetsgivarverkets
styrelse vill vi fråga LU:s rektor varför han vill
försämra de anställdas villkor inom universitet, högskolor och andra statliga myndigheter, samt är emot kollektivavtalsförhandlingar om lönerna.
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ST motsätter sig bl.a. att Arbetsgivarverket
vill minska de anställdas inflytande över den
egna arbetstiden. foto: shutterstock

Det är 50 år sedan offentliganställda fick
förhandlingsrätt och strejkrätt. Arbetsgivarverket attackerar nu dessa rättigheter genom sina krav på att kollektivavtalsförhandlingar ska ersättas av ”lönesättande samtal”
där chefen, liksom innan det fanns fackföreningar och förhandlingsrätt, informerar
om vilken lön den anställde kommer att få.
Resultatet är ökad chefsmakt och ligger i
linje med en styrningsfilosofi där det anses
viktigare att vara lojal mot cheferna än det
uppdrag och de principer som bör vara vägledande inom offentlig förvaltning och akademiska institutioner. Är detta verkligen en
politik som LU:s rektor står bakom?
SEK TIONSST YRELSEN GENOM
EVALENA MOSER OCH K JELL NILSSON
FACKFÖRBUNDET ST VID LUNDS UNIVERSITET

Rektor Torbjörn von Schantz har ombetts
svara, men han tycker att frågor kring
nyss inledda förhandlingar bör riktas till
Arbetsgivarverket och inte till enskilda
styrelseledamöter.

ALUMNKUL. Den 21–22 oktober
finns det en chans för alla alumner som vill återvända till Lund.
Universitetet ordnar sin första
Hemvändarhelg, som är full med
möjligheter att återuppleva
studentlivet och Lund i glansen
av 350-årsjubileet.
Inbjudan har gått ut till alla
som är registrerade i alumnnätverket och ca 240 personer har
tagit chansen att anmäla sig. Av
dem kommer ca 35% från andra
länder där man ofta har en närmre relation till sitt lärosäte genom
hela livet. På programmet finns
mycket att välja på – bland annat
pubrunda på nationer, Boelspex
och galamiddag på Grand Hotel.
Men också föreläsningar, fysikoch lasershow, besök på Vattenhallen och guidade visningar på
Skissernas museum, i Domkyrkan
och genom stadskärnan. Vissa
institutioner och fakulteter har
egna program för Hemvändarhelgen.

Från mikrokosmos
till kosmos
UTSTÄLLNING. Bilder är ofta en
del av forskningsresultaten inom
naturvetenskap. Dessa är inte
alltid bara intressanta för forskarvärlden, ibland är de också
både vackra och fantasiväckande.
I utställningen ”Från mikrokosmos till kosmos” på Grand Hotel i
Lund 16–22 oktober visar Naturvetenskapliga fakulteten upp ett
antal fotografier med spännande
motiv från det allra minsta du
kan se med hjälp av synkrotronljus till enorma fenomen ute i
kosmos som du måste ha teleskop
för att få syn på.
I samband med utställningen
kommer biologen Markus Stensmyr att hålla en föreläsning om
lukt och mat den 16 oktober kl
18.00.
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på jobbet.
serade av kommer upp på dagordningen.
Finns det några särskilda möten som cheferna tycker bättre om än andra?
– Ja, många chefer lyfter mötena med
ledningsgruppen. Dessa brukar framhållas
som roliga och ibland nästan terapeutiska.

Att gå på många möten signalerar att man är en viktig person, menar Malin Åkerman.
foto: shutterstock

Möten – karriärstege
eller tidsfördriv?
MÖTESKULTUR. De kan få chefer att

ligga vakna på nätterna och oroa sig.
Och anställda att känna sig exkluderade, sedda eller bara uttråkade.
Sociologen Malin Åkerström har
forskat om möten och möteskulturer – ett ämne som alla har åsikter
om och ett fenomen som bara verkar öka i omfattning.
Att gå på många möten har blivit synonymt
med att göra karriär, menar Malin Åkerström. Men det är långt ifrån alltid som möten går ut på att fatta beslut, förhandla eller informera. De kan också handla om att
konstituera sig som grupp eller bekräfta en
social rangordning.
– Inte så konstigt alltså att den som inte
är inbjuden till ett möte känner sig exkluderad. Att gå på många möten signalerar att
man är en viktig person. Och det är inte bara
chefer som bokar in möten. Många initiativ
kommer underifrån.
Just nu genomför Malin Åkerström så
kallade kalenderintervjuer med chefer vid
olika myndigheter. De går ut på att intervjupersonen och Malin gemensamt går igenom
LUM NR 5 | 2017

Malin Åkerström forskar om mötes
kulturer. foto:
mikael risedal

chefernas kalendrar och pratar om möten
som ska hållas i veckan.
– Vissa chefer berättar att de ligger
sömnlösa natten innan och oroar sig över
utgången av ett stundande möte, berättar
hon. Ibland tycker de också att det är tungrott att leda möten och att det är svårt att
få in punkter från medarbetare.
OENGAGERADE MEDARBETARE var ett åter-

kommande tema. Många tittar på sina mobiler eller i sin laptop och det är svårt att
avgöra om aktiviteten har med själva mötet att göra.
– Det händer ofta att medarbetare är
närvarande på ett möte men jobbar med
annat tills just den punkt som de är intres-

UNDER SINA ÅR på universitetet har Malin
Åkerström sett mötena växa i antal.
– Nu hålls personalmöten i storgrupp en
gång i månaden, men när jag började var
det bara en gång per termin. Ett annat möte
som inte fanns tidigare är lärarlagsmöten.
Och det är ju klart att det kan vara bra att
man samordnar vad som ska sägas på de
olika lektionerna…
Annars är Malin Åkerström inte särskilt
förtjust i möten och det kanske är lite därför
som hon är så fascinerad av dem. Men det
var inte universitetets möten som fick henne att påbörja sin mötesforskning, utan anteckningar från fältstudier i ett stort projekt
där olika myndigheter skulle samordna sig i
syfte att hjälpa ungdomar på glid.
– När jag läste igenom anteckningarna
såg jag hur projektet som var ämnat att
ge handfast stöd åt ungdomarna successivt gled över till att fyllas ut med en massa
möten där ungdomen själv oftast inte var
med. Det var förmöten, planeringsmöten,
gruppmöten, nätverksmöten, mittmöten,
samordningsmöten och extramöten i det
oändliga, säger hon.
EN ANLEDNING TILL att det blev så i det här
specifika fallet tror Malin Åkerström kan ha
att göra med att det var enklare att hålla
möten med gelikar än att konfronteras med
tonåringarna själva. Men för Malin Åkerström var det intressant att man valde att
gå från att agera som en slags extraförälder
till att sitta i möten.
– Det finns en generell tendens att möten
genererar fler möten, att man avslutar varje
möte med att bestämma tid för ett nytt. På
så vis kan samordningsprojekt, som skapats
för att undanröja byråkratiska hinder mellan
myndigheter, missa sitt mål genom att bli
ännu mer mötestunga, säger hon.
ULRIK A OREDSSON
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på gång.

TEGGERS STIPENDIUM
FÖR POSTDOKTORAL
UTBILDNING
Härmed förklaras stipendier om totalt 1.000.000:ur Teggerstiftelsen till ansökan lediga.
Stipendierna är avsedda som lön för postdoktoral vetenskaplig utbildning i
första hand utomlands och utdelas till läkare/forskare verksamma vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet och/eller Skånes Universitetssjukhus
i Lund och Malmö. Stipendie kan lämnas för helår (400.000:-) eller för
halvår (200.000:-)
För stipendiat som erhåller finansiering också från annat håll tillämpar
Teggerstiftelsen regler om reducering av tilldelat stipendium, vilket redovisas i samband med beslut om stipendium.
Stipendierna tillkännages den 22 november 2017, och kommer att vara
disponibla från den 1 januari 2018. Stipendiaterna förutsätts personligen
ta emot stipendiet den 22 november och i samband därmed lämna en kort
presentation av sin forskning.
Ansökan, som ska ske på särskild blankett, sänds i ett exemplar till:
Tegger Stiftelsen
c/o Swedbank Stiftelsetjänst
404 80 GÖTEBORG
Skall vara oss tillhanda senast onsdagen den 18 oktober 2017 kl 12:00.
För ytterligare information och blanketter:
se Teggerstiftelsen hemsida: www.teggerstiftelsen.se
För frågor kontakta:
Professor Håkan Olsson
Professor Lars Edvinsson
via e-post: info@teggerstiftelsen.se
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29 SEPTEMBER Lunchkonsert. Skönsjungande studenter, vacker musik och finstämda
toner från Musikhögskolan i Malmö. Kl 12.15
Universitetsbiblioteket, Lund.
29 SEPTEMBER Symposium. Barn och
teknik – möjligheter och utmaningar i vården. Symposiet är öppet för alla men vänder
sig särskilt till dig som är verksam inom hälsooch sjukvård, mödra- och barnhälsovård, skolhälsovård, familjecentraler och habilitering. Kl
13.00–15.45 Health Science Center, Baravägen 3, sal C 315, vån 3, Lund. Kontakt: jon.
ulvsgard@med.lu.se
29 SEPTEMBER Visning på Historiska
museet. ”Det var inte bättre för! Hör om
mord, dödsfall och ond bråd död under
antiken”. Kl 13.00 Historiska museet, Krafts
torg 1, Lund.
29 SEPTEMBER Forskarfredag i Vattenhallen. Kl 16.00–17.00 i Vattenhallen Science
Center, John Ericssons väg 1, Lund.
30 SEPTEMBER–1 OKTOBER Ljudshow i
Vattenhallen. Kl 12.00–17.00 båda dagarna,
John Ericssons väg 1, Lund.
1 OKTOBER Skapande verkstad för
barn om ljusets betydelse i det kyrkliga
rummet. Vi gör egna kyrkfönster i Historiska
museets ateljé. Kl 13.00 på Historiska museet,
Krafts torg 1, Lund.
2 OKTOBER Innanför Juridicums murar.
Guidad visning av Juridicum. Kl 17.00–18.00
Lilla Gråbrödersgatan 4-6, Lund.
2 OKTOBER Föreläsning. ”Weibullarna
– lundahistoriker i takt med tiden.” Martin
Weibull (1835–1902) och sonen Lauritz (1873–
1960) var båda professorer i historia och kom–
var och en på sitt sätt – att sätta sin prägel på
svensk historieforskning. Kl 18.30–20.00 LUX,
C121, Helgonavägen 3, Lund.
3 OKTOBER Föreläsning, Lunds filosoficirkel. Susanne Frennert: ”Relationen mellan robotar och äldre eller robotar i vardagen”. Kl 19.30–21.00 Palaestra, Lund.
4 OKTOBER Visning i Botan: Skördetid.
Vi besöker köksträdgården och ser hur odlingsåret har gått. Biljett kostar 50 kr och går
att köpa i butiken före visningen. Kl 12.15 Botaniska trädgården, Lund.
4 OKTOBER Föredrag. 350 år av retorik.
Professor Anders Sigrell i Mariakyrkan i Helsingborg, kl 18.00. Kontakt: hedvig.weibull@
folkuniversitetet.se
4 OKTOBER Föreläsning. ”Behöver
samhället radikala entreprenörer?” Kl
19.00–20.00 Crafoordsalen, Ekonomihögskolan, Lund.
4 OKTOBER Jubileumskurs/Föredrag:
Att skapa nya nervceller för att reparera
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6 OKTOBER

Professorsinstallation
Kl 16.00 Universitetets aula, Lund.
Kontakt: overmarskalk@rektor.lu.se

en skadad hjärna? Malin Parmar är professor i cellulär neurovetenskap. Kl 19.00–20.00
Fernströmsalen, BMC, Sölvegatan 19, Lund.
7 OKTOBER Datavetenskapens programmeringstävling, kl 11.00–16.00 E-huset, Ole Römers väg 3, Lund. Info: http://cs.lth.
se/contest/current/ Kontakt: roy.andersson@
cs.lth.se
7 OKTOBER Robotshow i Vattenhallen.
Kl 13.00 Vattenhallen Science Center, John Ericssons väg 1, Lund.
7 OKTOBER Visning: Upptäcktsresande, kolonialism och kristen mission. Kl
13.00 Familjevisning, anpassad så att barn ska
kunna gå med. Kl 15.00 vanlig visning, riktar
sig till vuxna. Historiska museet, Krafts torg 1,
Lund.
8 OKTOBER För barn: Kläder och klippdockor. Kläderna i kuriosakabinettet: vi tittar
på vilka material de är gjorda av och tillverkar
sedan egna klippdockor. Kl 13.00 Historiska
museet, Krafts torg 1, Lund.
9 SEPTEMBER–11 SEPTEMBER 2017
Lund Conference on Earth System Governance. Info: http://www.earthsystemgovernance.org/news/cfp-2017-lund-conferenceon-earth-system-governance/
9 OKTOBER Symposium. Axplock ur
Lunds universitets medicinhistoria. Arr:
Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet. Kl
13.00–16.30 i Palaestra, Lund.
9 OKTOBER Jubileumskurs: Storytelling i jazzimprovisation. Kl 19.00–20.00
Röda rummet, Inter Arts Center, Bergsgatan
29, Malmö.
10 OKTOBER Föreläsning. Stödjande
miljöer för aktivt och hälsosamt åldrande.
Kl 10.00–12.00 Medicon Village, hörsal 302-1,
Scheelevägen 2, Lund.
10 OKTOBER Lunds filosoficirkel. Viktor
Öwall: ”Om hur tekniken förändrat vår tillvaro”. Kl 19.30–21.00 Palaestra, Lund.
11 OKTOBER Seniorvisning: beskärning av träd och buskar. Samling vid växthusen. Biljetter beställes på telefon 0462227320, vardagar kl 9.00–15.00. Kl 11.00 i
Botaniska trädgården, Lund.
12 OKTOBER Seminarium. Läraren – inspirerande mentor och kamrat eller myndighetsutövare? Kl 16.00–17.30 sal 206,
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Universitetshuset, Lund. Kontakt: torun.forslid@rektor.lu.se
13 OKTOBER Juridiska fakulteten i omvärlden. Föreläsningar och debatter som belyser aktuell forskning från fakulteten. Kl 09.15
Pufendorfsalen, Lilla Gråbrödersgatan 3, Lund.
14 OKTOBER Juridikens dag – med 350
års kunskap. Kl 10.00–15.00 Juridicum, Lilla
Gråbrödersgatan 4, Lund.
14 OKTOBER Visning. Otto Rydbecks
sten- och bronssal är uppbyggd utifrån det
ideal som 1930-talets människor hade kring
katalogiserande, av inte bara stenyxor. Kl
13.00 Familjevisning, anpassad så att barn ska
kunna gå med. Kl 15.00 Vanlig visning, som
mer riktar sig till vuxna. Historiska museet,
Kraftstorg 1, Lund.
15 OKTOBER För barn: Bygg ett stenåldershus. För barn ca 5–12 år på Historiska
museet, Krafts torg 1, Lund. För garanterad
plats till barnaktiviteten kan du ringa 0462227944 eller mejla receptionen@luhm.lu.se
16–22 OKTOBER Akademiska kördagar.
Nu bjuder Körcentrum Syd och Musik i Syd in
körer från Musikhögskolor i Skandinavien till
akademiska kördagar. Kontakt och info: lena.
ekmanfrisk@korcentrumsyd.lu.se
16–22 OKTOBER Utställning ”Från mikrokosmos till kosmos”. Bilder är ofta en del
av forskningsresultaten inom naturvetenskap.
Dessa är inte alltid bara intressanta för forskarvärlden. Ibland är de också både vackra och
fantasiväckande. Plats: Grand Hotel, Bantorget 1, Lund.

16 OKTOBER

Cookalong med
forskare, kockar
och entreprenörer
Lunds universitet och Medicon Village
bjuder in till ”Cookalong – forskare, kockar och entreprenörer i samverkan” med
krögaren och TV-kocken Tareq Taylor och
professorn Charlotte Erlansson-Albertsson. Hur kan samhälle, entreprenörer
och akademi tillsammans driva förändring – för bättre hälsa? Tillsammans ska
de samtala, laga mat och hitta innovativa
framtidslösningar inom olika områden.
För mer information och anmälan, se
www.mediconvillage.se/sv/evenemang Kl
10.00–15.00 Medicon Village, Scheele
vägen 2, Lund.

14–15 OKTOBER

Naturvetenskaplig
supershow!
För första gången någonsin har Lunds
universitets unika naturvetenskapliga
shower slagits ihop till en supershow,
framtagen som en del av universitetets
350-årsjubileum. Passa på att se våra
forskare, doktorander och studenter
tillsammans på scen på Lunds Stadsteater. Showen är 75 min lång och passar
en publik från ca 8 år. Förställningar:
lör 14 okt kl 15.00, 17.00 och 19.00,
sön 15 okt kl 11.00 och 14.00. Lunds
Stadsteater, Kiliansgatan 13, Lund.
Kontakt: linda.hansson@science.lu.se
16 OKTOBER Föreläsning. Kvinnliga
historiestudenter. Inte förrän 1873 fick kvinnor rätt att läsa vid universitetet, men hur var
det egentligen för kvinnorna i den mansdominerade miljön? Eva-Helen Ulvros föredrag
handlar om de första generationernas kvinnliga studenter, med fokus på studenter i historia. Kl 18.30–20.00 LUX:C121, LUX, Helgonavägen 3, Lund.
17–18 OKTOBER Symposium. The infrastructures of the future: Basic science
in dynamic regions. Den 17 oktober kl
12.00–16.00 och den 18 okt kl 08.00–12.00,
Palaestra, Lund.
17 OKTOBER Symposium. Academic
skills – skapar kompletta akademiker excellenta utbildningsmiljöer? Välkommen till
ett pedagogiskt symposium där forskare och
lärare från olika utifrån begreppet ”academic
skills” diskuterar frågor om akademins kärna,
det vetenskapliga hantverket, och kunskapsförmedlingens villkor. Kl 13.15–17.00 Edens
hörsal, Paradisgatan 5 H, Lund.
17 OKTOBER Lunds filosoficirkel. Per T
Ohlson: ”Problemformuleringsprivilegiet
under fyrtio år”. Kl 19.00–21.00 LUX hörsal, Lund.
18 OKTOBER Jubileumskurs: Små kryp
med stora uppgifter: Varför försvinner
våra bin? Kl 19.00–20.00 Palaestra, Lund.
19–20 OKTOBER Symposium ”Så har
Humanistlaboratoriet förändrat forskningen”. Humanistlaboratoriets tioårsjubileum sammanfaller med jubileumsåret och
detta uppmärksammas genom ett symposium
för inbjudna talare och gäster samtidigt som
vi bjuder in allmänheten att få uppleva forsk43

20 OKTOBER

Invigning av
det digitaliserade
Ravensbrückarkivet
Folkmordets ögonvittnen. Ravensbrück,
strax norr om Berlin, var under andra
världskriget ett koncentrationsläger
främst för kvinnor och barn. Under krigsåren fördes drygt 130.000 fångar till Ravensbrück. 1945 återstod endast mellan
15.000 och 30.000 överlevande. Deras
upplevelser och lidanden finns dokumenterade för eftervärlden i ett världsunikt
arkiv vid universitetsbiblioteket i Lund.
Evenemanget uppmärksammar en forskningsresurs av stor internationell betydelse med inbjudna gäster och talare,
visningar av originaldokumenten och en
presentation av webbportalen. Kl 14.00
Universitetets aula, Paradisgatan 2, Lund.
Kontakt daniel.parknas_ornfelt@fsi.lu.se

ningen i labbet. Kl 9.00–16.00 på LUX och
Skissernas museum, Lund.
19 OKTOBER Certec informerar. Hur
kan teknologi och design tillsammans
skapa bättre förutsättningar för människor med funktionsnedsättningar? Föranmälan till lena.leveen@design.lth.se Info: www.
certec.lth.se/infodag/certec-informerar-2017 Kl
9.30–16.00, Ingvar Kamprad Designcentrum
(IKDC) Sölvegatan 26 i Lund.
19 OKTOBER Föredrag ”Vilka hot och
möjligheter finns för universiteten i framtiden?” Möt forskare från olika discipliner i
samtal och debatt. Kl 19.00–21.00 Skissernas
Museum, Lund.
20–22 OKTOBER Alumnnätverkets
hemvändarhelg. Återupplev Lund. Hemvändarhelgen är till för alla våra alumner som vill
återse Lund i glansen av 350-årsjubileet. Kontakt: karen.paulson@er.lu.se
20 OKTOBER Föreläsning. I samband
med Alumnnätverkets hemvändarhelg anordnar Ekonomihögskolan en lunchföreläsning för
sina alumner. Kl 11.30–13.00 Crafoordsalen,
Ekonomihögskolan, Lund.
21–22 OKTOBER Öppet hus i Vattenhallen – tema forskning. Välkommen till
Vattenhallen som bjuder på temahelg om
hur bland annat MAX IV och ESS fungerar. Kl
12.00-17.00 i Vattenhallen, Science Center,
John Ericssons väg 1, Lund.
21 OKTOBER Visning: Dorotea Winstrup och 1600-talets kvinnor. Kl 13.00 familjevisning, anpassad så att barn kan gå med.
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Kl 15.00 vanlig visning, som mer riktar sig till
vuxna. Historiska museet, Krafts torg 1, Lund.
22 OKTOBER För barn: hur såg Krafts
torg ut på 1600-talet? Vi gör modeller. Kl
13.00 Historiska museet, Kraftstorg 1, Lund.
23 OKTOBER Seminarium ”Visionen
om den gröna staden: hur grön kan den
bli?”. Kl 9.00–12.00 Lilla Salen, AF-borgen,
Lund. Anmälan: www.cec.lu.se/sv/form/visionen-om-den-grona-staden-hur-gron-kanden-bli Kontakt: helena.hansson@cec.lu.se
24 OKTOBER Lunds filosoficirkel. CarlGöran Heidegren: ”Positivismstrider: förroch nu”. Kl 19.30 – 21.00 Palaestra, Lund.
25 OKTOBER Föredrag ”350 år av teologi”. Missa inte denna fascinerande tidsresa
av Alexander Maurits, forskare i kyrkohistoria
vid Lunds universitet. Kl 18.00 i Mariakyrkan i
Helsingborg. Kontakt: hedvig.weibull@folkuniversitetet.se
25 OKTOBER Välfärdsstat, tillit och
migration. Vilken roll har mellanmänsklig til�lit haft för välfärdsstatens framväxt och hur
robust är tillit & välfärdsstat i tider av ökad
migration? Kl 19.00–20.00 Crafoodsalen, Ekonomihögskolan, Lund.
26 OKTOBER Symposium, Sandblomdagen 2017. Årets tema är ”Möte – Bemötande”, ett mycket aktuellt ämne inom svensk
sjukvård, och består av korta föredrag och musikinslag. Kl 13.30–17.00 aulan, Skånes universitetssjukhus, Lund.
28–29 OKTOBER Quantumshow &
kemishow i Vattenhallen. Upplev spännande och interaktiva experiment och shower.
Kl 12.00–17.00 Vattenhallen Science Center,
John Ericssons väg 1, Lund.
28 OKTOBER Visning: Sex i antiken. Kl
13.00, familjevisning, anpassad så att barn ska
kunna gå med. Kl 15.00 vanlig visning, som
mer riktar sig till vuxna. Historiska museet,
Kraftstorg 1, Lund.
29 OKTOBER För barn: antikens mytologiska väsen. Mytologiska väsen – lär dig
mer om antikens mytologiska väsen. Vi diskuterar varför man trodde som man gjorde och
jämför det med vad man tror på idag. Sedan
kan du göra ditt eget väsen i lera. För barn
cirka 5–12 år. Historiska museet, Krafts torg
1, Lund.
30 OKTOBER–5 NOVEMBER Höstlov i
Vattenhallen. Planetarievisningar och höstlovsextra. Kl 12.00–17.00 i Vattenhallen, Science Center, John Ericsson väg 1, Lund.
30 OKTOBER Föreläsning. Sture Bolin,
internationell historiker i en ödesmättad
tid. Sture Bolin (1900–63) hade ett för svenska
historiker ovanligt internationellt genomslag
och hans teser diskuteras fortfarande. Tidigt
knuten till den nationella rörelsen blev han så
småningom övertygad antinazist och engage-

rade sig för att dokumentera minnen från koncentrationslägret Ravensbrück. Kom och lyssna
på Lars Edgren! Kl 18.30–20.00 LUX:C121,
Helgonavägen 3, Lund.
30 OKTOBER Föredrag. Jubileumskurs:
alla dagars tryck – ovärderligt forskningsmaterial eller ”hutta möget”? Ska vi – och
kan vi – spara allt som trycks? Docent Eva Nylander diskuterar spara eller kasta material
under detta föredrag som är en del av Lunds
universitets jubileumskurs. Kl 19.00 – 20.00
Palaestra, Lund.
31 OKTOBER Lunds filosoficirkel. Max
Liljefors: ”Modernismens falnande glans
som estetiskt ideal”. Kl 19.30–21.00 LUX
hörsal, Lund.
1 NOVEMBER Visning i Botan. Vad är
jord och hur bildas den? Följ med på en guidad visning i trädgården. Biljett kostar 50 kr
och går att köpa i butiken innan visningen. Kl
12.15, Botaniska trädgården, Lund.
5 NOVEMBER För barn: gör ett skelett.
Gå på en vandring i museet och titta på hur
människor och djur ser ut inuti. Gör sedan ett
eget skelett. För barn cirka 5–12 år. Kl 13.00
Historiska museet, Krafts torg 1, Lund.
6 NOVEMBER Innanför Juridicums murar. Guidad visning av Juridicum. Kl 17.00–
18.00 Lilla Gråbrödersgatan 4-6, Lund.
7 NOVEMBER Forskningens Dag i
Malmö. Ta del av den senaste forskningen
inom medicin och hälsa! Det blir föreläsningar,
filmer och samtal under en halv dag. Kl 18.00–
21.00 Jubileumsaulan, Malmö
7 NOVEMBER Lunds filosoficirkel. Kristian Gerner: ”Att avveckla den ryska revolutionen”. Kl 19.30–21.00 Palaestra, Lund.
8 NOVEMBER Seniorvisning: Besök
regnskogen. Samling vid växthuset. Biljetter
beställs på telefonnummer 046-222 73 20 vardagar mellan kl 9.00–15.00. Kl 11.00 Botaniska trädgården, Lund.
8 NOVEMBER Forskningens Dag i Lund.
Ta del av forskningen inom medicin och hälsa!
Det blir föreläsningar, filmer och samtal. Kl
14.30–18.00 Sjukhusaulan, Blocket, Lund.
8 NOVEMBER Jubileumskurs: Friska
fläktar och farliga partiklar. Blir luftföroreningarna fler och farligare? Dr Christina Isaxon
håller i föredraget, som är en del av Lunds
universitets jubileumskurs, och kommer att
besvara dessa frågor samt diskutera nya teknologier och om de innebär nya hälsofarliga
partiklar. Kl 19.00–20.00 aulan i Kårhuset,
LTH, Lund.
9 NOVEMBER Föredrag. Kända politiker berättar om sin tid vid Lunds universitet. Några aktiva politiker medverkar och
vi hoppas på Ingvar Carlsson, Annie Lööf och
Morgan Johansson. Kl 19.00–21.00 Athen,
AF-borgen, Lund. Kontakt per.alm@med.lu.se
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disputationer.
29 september

6 oktober

Hisfazilah Saari i livsmedelsteknologi:
”Starch stabilized pickering emulsions: colloidal starch particles and their effects on emulsion properties”. Kl 10.15 i hörsal B, Kemicentrum, LTH, Lund. Emila
Emila Kurbasic i immunteknologi:
“Landscaping the cell surface proteome of
breast cancer – following pathways through
organelles to the plasma membrane”. Kl 9,
Lundmarksalen, Astronomihuset, Sölvegatan
27, Lund.
Nicolae Paladi i elektroteknik: “Trust
but verify – trust establishment mechanisms in
infrastructure clouds”. Kl 13.00 i sal E:1406, Ehuset, Ole Römers väg 3, Lund.
Finlay MacGregor i hållbarhetsvetenskap: ”Does voluntary governance work? Insights from speciality coffee”. Kl 11.00 på Ostrom, Josephson, Biskpsgatan 5, Lund.
Elin Isaksson i klinisk medicin med
inriktning njurmedicin: “Renal hyperparathyroidism, parathyroidectomy and transplantation”. Kl 9.00 lilla aulan, medicinskt
forskningscentrum, Jan Waldenströms gata 5,
Malmö.
Henning Stenberg i klinisk medicin
med inriktning lungmedicin: ”The asthmatic airway response – effects on physiology
and biomarkers”. Kl 9.00 föreläsningssal 4, Cblocket, Skånes universitetssjukhus i Lund.
Ivan Gusic: ”War, peace & the city: Urban
conflicts over peace(s) in the postwar cities of
Belfast, Mitrovica, and Mostar”. Kl 10.15 Eden
auditorium, Paradisgatan 5, Lund.

Ulrica Fritzson i religionsfilosfi: “Jag kunde
åtminstone berätta hur jag dödade henne….”
Om transformerande, rehumaniserande och
försonade möjligheter för en skyldig människa,
med utgångspunkt i Martin Bubers diskussioner kring existentiell skuld. Kl 14.00 i sal C126,
LUX, Helgonavägen 3, Lund.

30 september
Gabriel Ndipagbornchi Teku i biomedcin
med inriktning medicinsk strukturbiologi:
”Computational analysis on the effects of variations in T and B cells. Primary immunodeficiencies and cancer neoepitopes”. Kl 9.00
Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum,
Sölvegatan 17, BMC A10, Lund.

2 oktober
Sara Wilén: “Singing in action: an inquiry
into the creative working processes and practices of classical and contemporary vocal improvisation”.
Siyuan Hu i strömningsteknik: “Combustion characteristics of some alternative
fuels in ICE: :a detailed numerical study”. Kl
10.15 Aulan, Genetikhuset, Sölvegatan 29,
Lund.
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13 oktober
Anders Håkansson: “Bebyggelsehierarkier
och bylandskap: Om övergången mellan vikingatid och tidig medeltid ur ett halländskt
perspektiv”. Kl 10.15 C121, LUX, Helgonavägen 3, Lund.

Disputationer som ägt rum:
Roni Allaoui i laboratoriemedicin med inriktning tumörimmunologi: ”Inflammatory
cells and mediators in the tumor microenvironment of breast cancer”.
Marie Köhler i folkhälsovetenskap
med inriktning socialpediatrik: ”Vulnerable
children. A social perspective on health and
healthcare”.
Sara Bertilsson i klinisk medicin med
inriktning gastroenterologi och hepatologi: ”Acute pancreatitis. Epidemiological aspects and prognosis”.
Per Arvidsson i klinisk medicin med inriktning klinisk fysiologi: ”Physiological aspects on intracardiac blood flow”.
Paulina Regenthal i biomedicin med inriktning medicinsk strukturbiologi: ”Staphylococcal enterotoxins – thermal stability and interaction with T-cell – and cytokine receptors”.
Petter Skoog i immunteknologi: ”Molecular portraits of cancer – discovery of biomarker signatures using affinity proteomics”.
Emma Samioe i tjänstevetenskap:
“Consumer contextual learning. The case of
fast fashion consumption”.
Niclas Lavesson i ekonomisk geografi:
“Rural-urban interdependencies: The role of
cities in rural growth”.
Noura Alkhalill i kulturgeografi: “Palestinian popular practices on the land in the
edge areas of Jerusalem”.
Annika Axelsson i biomedicin med inriktning experimentell endokrinologi och
genetik: “Identification of new disease mechanisms and treatments for type 2 diabetes
based on genetic variants and gene expression
networks”.
Sara Halldén i klinisk medicin med inriktning kardiovaskulär forskning: “Inhe-

rited smoking behavior and human epididymis
protein 4 predict smoking-related morbidity
and mortality diseases”.
Adnan Kadic i kemiteknik: “The effects of
mixing on the enzymatic hydrolysis of lignocellulosic biomass”.
Sofie Persson i folkhälsovetenskap med
inriktning hälsoekonomi: “Socioeconomic
consequences of childhood onset type 1 diabetes – a case study of the impact of an early life
health shock”. Beatriz
Arenaz Búa i klinisk medicin med inriktning foniatri och dysfagi: “The pharyngoesophageal segment in dysphagia and tracheoesophageal speech”.
Lisa Lindström i laboratoriemedicin med
inriktning molekylär patologi: “The gamma-tubulin meshwork as a therapeutic target”.
Ulrika Nörby i klinisk medicin med inriktning reproduktionsepidemiologi: ”Fetal
effects of maternal drug treatment. Risk assessment and communication”.
Ruimin Ge i biomedicin med inriktning
neruologi: ”Inflammation and stem cell therapy for stroke”.
Tahir Taj i folkhälsovetenskap med inriktning epidemiologi: ”Safe air below EU
air quality limit? Studies of respiratory disease
using primary health care data, with case-crossover study design”.
Diogo Portugal-Nunes: “Exploring yeast
as a cell factory for the production of carboxylic
acids and derivatives”.
Jan Nilsson i klinisk medicin med inriktning kirurgi: “Liver tissue characterization and
influence of chemotherapy in liver surgery”.
Martin Nilsson i klinisk medicin med inriktning onkologi: “Treatment of BRCA ½-associated breast cancer and identification of mutation carriers among breast cancer”.
Marita Hermansson i klinisk medicin
med inriktning ortopedi: “Prevention of hip
dislocation in children whith cerebral palsy”.
Andrea Karlsson I mänskliga rättigheter: “Liberal intellectuals and human rights in
the Turkish Public Sphere. Contestation and
pragmatism from the 1990s to the AKP-era”.
Annika Kragh Ekstam i klinisk medicin
med inriktning geriatric: “Medication in older hip fracture patients. Falls, fractures, and
mortality”.
Shahrzad Hosseininia i klinisk medicin
med inriktning ortopedi: “Compositional
changes in hip osteoarthritis cartilage with special focus on collagen type III”.
Zhiwei Chang i fysikalisk kemi: “Theory
of water-proton spin relaxation in complex biological systems”.
Mattias Holmer i biomedicinsk teknik:
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“Extracting cardiac information from the pressure sensors of a dialysis machine”.
Ekaterina Fedina i strömningsteknik:
“Post-detonation afterburning of high explosives”.
Noor Liyana Yusof i livsmedelsteknologi: “Vacuum impregnation of spinach tissue:
metabolic consequences and their potential industrial applications”.
Malik Sallam i laboratoriemedicin med
inriktning klinisk virology: “Phylogenetic
inference in the epidemiologic and evolutionary investigation of HIV-1, HCV and HBV”.
Sidona-Balentina Bala i vårdvetenskap
med inriktning omvårdnad: “Person-centered care in nurse-led outpatient rheumatology
clinics. From experience to measurement”.
Haneen Hamada i klinisk medicin med
inriktning yrkes- och miljödermatologi:
”Experimental and clinical studies on contact
allergy to diphenylmethane-4, 4´-diisocyanate
and related substances”.
Vignesh Murugesan i biomedicine med
inriktning kärlväggsbiologi: Challenging
the mystique connection. Deciphering cellmatrix interactions role in atherosclerosis and
restenosis”.
Ingrid Siemund i klinisk medicn med
inriktning yrkes- och miljödermatologi:
“Contact allergy to aluminium”.
Nils Haglund i klinisk medicin med inriktning barn- och ungdomspsykiatri: “Autism in children. The importance of early detection and intervention”.
Johanna Sernevi Säll i ämnet biomedicin med inriktning experimentell diabetesforskning: ”Salt-inducible kinases in adipose tissue”.
Shubhranshu Debnath i laboratoriemedicin med inriktning molekylär medicin: ”Development of novel therapies for diamond-blackfan anemia”.
Torsten Holmdahl i klinisk medicin
med inriktning infektionssjukdomar:
”Hospital design and room decontamination
for a post-anibiotic era and an era of emerging

infectious diseases. From a macro to a micro
perspective”.
Sophie Jörgensen i klinisk medicin med
inriktning rehabiliteringsmedicin: ”Older
adults with long-term spinal cord injury”.
Pelle Söderström i allmän språkvetenskap: “Prosody and prediction in neural
speech processing”.
Johan Pries i historia: ”Social neoliberalism through urban planning. Bureaucratic
formations and contradictions in Malmö since
1985”.
Sarah Harriet Alobo Loison i kulturgeografi: “Survival options, processes of change
and tructural transformation: livelihood diversification among smallholder households in rural Sub-Saharan Africa”.
Elsa Arbajian i laboratoriemedicin med
inriktning experimentell klinisk genetik:
“2Pathogenetic in soft tissue tumors”.
Marie-Louise Aurumskjöld i klinisk
medicin med inriktning medicinsk strålningsfysik: ”Optimisation of image quality
and radiation dose in computed tomography
using iterative image reconstruction”.
Karin Ranstad i klinisk medicin med inriktning allmänmedicin: “Importance of relationships with primary care. Implications for
patients and health care”.
Salvatore Paolo de Rosa i kulturgeografi: “Reclaiming territory from below: grassroots environmentalism and waste conflicts in
Campania, Italy”.
Ann-Christine Hartzén i rättssociologi:
“The European social dialogue in perspective:
Its future potential as an autopoietic system
from the global maritime system of industrial
relations”.
Andreas Rantala i hälsovetenskap
med inriktning omvårdnad: “Being taken
seriously. Person-centredness and personcentred climate as experienced by patients
and significant others when the patient is assessed as non-urgent by Swedish ambulance
service”.
Elinn Johansson I laboratoriemedicin

Mon–Thurs: 8–17, Fri: 8–16
Medicon Village, Building 401
046–590 15 10, 072–505 15 10
Foreman/Verkmästare: Mats Grip
Instrument Maker/Instrumentmakare: Jan-Erik Falck
Manufacturing/Tillverkning • Service
Restoration/Reparation • Electronics • Laboratory Glass
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med inriktning molekylär tumörbiologi:
“HIF-dependent signaling pathways in cancer”.
Roksana Moraghemi i laboratoriemedicin med inriktning stamcellsbiologi: ”The
effects of genetic and epigenetic variation on
human pluripotent stem cell differentiation”.
Mohammad Kadivar i biomedcin med
inriktning immunologi: “Immunopathology
of inflammatory bowel disease”.
Can Kabadayi i kognitionsvetenskap:
”Planning and inhibition in corvids”.
Linus Ludvigsson i fysik: ”Physical characterization of engineered aerosol particles”.
Neserin Ali i laboratoriemedicin med
inriktning arbets- och miljömedicin: “Proteome response of upper respiratory system
following particle exposture”.
Åsa Johannessen: “Bridging the floods
– the role of social learning for resilience building in urban water services”.
Elvedin Memisevic: “Vertical III-V nanowire tunnel field-effect transistor”.
Johan Swärd: “Parameter estimation – in
sparsity we trust”.
Nellie Linander: “Go with the flow: visually mediated flight control in bumblebees”.
Sylvia Sztern: “Russia on the move – the
railroads and the exodus from compulsory cellectivism 1861–1914”.
Patrik Westin: “Effects of forest management on green house gas fluxes in an boreal
forest”.
Johannes Bjerlin: “Few- to Many-body
Physics in Ultracold Gases - An Exact Diagonalization Approach”.
Can Kabadayi: “Planning and inhibition
in corvids”.
Andrea Iossa: “Collective autonomy in
the European union: theoretical, comparative
and cross-border perspectives on the legal regulation of collective bargaining”.
Oskar Tofeldt i teknisk geologi: “Lamb
wave evaluation of concrete plates”.
Hai Son Dang i polymerteknologi:
“Poly(phenylene oxide)s functionalized with
castionic side chains: design, synthesis and
properties as anion exchange membranes”.
Thomas Padel i biomedicine med inriktning neurologi: “Pericytes in neurodegeneration”.
Ashley Gumsley: ”Mesoarchaean to palaeoproterozoic”.
Hai-Son Dang: ”Poly/phenylene oxide)s
functionalized with cationic side shains: design,
synthesis and properties as anion exchange
membranes: poly (phenylene oxide)s functionalized with cationic side chains: design, synthesis
and properties as anion exchange membranes”.
Aliasghar Ahmad Kiadaliri: “Towards a
health economic simulation model of type 2
diabetes in Sweden”.
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BLODPRISER. Professorn och överläkaren
Martin L. Olsson får i höst två internationella priser för sitt arbete om röda blodkroppar.
Det ena kommer från American Association of
Blood Banks för hans stora vetenskapliga bidrag
inom transfusionsmedicin och det andra är en
medalj från The Polish Association of Haematologists and Transfusiologists för att han utvecklat och infört DNA-baserad blodgruppsanalys i
klinisk praxis.
PEDAGOGPRIS. Det pedagogiska priset ”Skalpellen”
som delas ut av läkarstudenterna, termin 8, gick i år till
Eva Ekström, forskarstuderande inom kirurgi.
FOSTRARGÄRNINGSMEDALJ. Kungliga Patriotiska Sällskapets Fostrargärningsmedalj har tilldelats Inger Enkvist,
professor em. i spanska. Motiveringen är bland
annat att hon är en av våra mest engagerade
skoldebattörer. I press och publikationer har
hon under en följd av år fört fram krav på högre
kvalitet i skolundervisningen.
STARTING GRANT. Peter Jönsson, docent
och biträdande universitetslektor vid Kemiska
institutionen får ERC Starting Grant. Anslaget
på cirka 1,5 miljoner euro över fem år ska användas i hans forskning om kroppens immunförsvar.
CANCERLEDARE. György Marko-Varga,
professor i biomedicinsk teknik, ska med sitt
forskarlag vara med och leda den europeiska

delen av det globala cancerprojektet Cancer
Moonshot Project. Syftet är att bygga upp en
öppen databas med uppgifter om tumörvävnader, blod, medicinering och uppföljning. Det
är ett initiativ som USA:s tidigare vicepresident
Joe Biden etablerat sedan han förlorat sin son i
cancersjukdom för två år sedan.
TELESKOPANSLAG. Institutionen för astronomi och teoretisk fysik har fått 1,2 miljoner
kronor av LMK-stiftelsen till köp av teleskop och
tillhörande spektrometer. Utrustningen ska användas i undervisning på grundnivå och avancerad nivå, i projekt riktade till gymnasieelever
samt vid observationskvällar för allmänheten.
KEMIPRIS. Lo Gorton, professor vid Kemiska
institutionen, har fått priset ”DAC-EuCheMS
Award” av European Association for Chemical
and Molecular Sciences. Priset belönar europeiska forskare som gjort betydelsefulla resultat
inom området analytisk kemi.
FERNSTRÖMPRIS. Kristian Pietras, professor i molekylär medicin, har utsetts
till Lunds universitets lokala
Fernströmpristagare. Han
får priset för sin banbrytande forskning om samspelet mellan tumörceller och
deras omgivning, vilket kan
leda till nya behandlingar vid cancer.
FORSKNINGSFONDSPRIS. Einar Hansens
forskningsfonds svenska pris för framstående humanistisk forskning tilldelas Nicolo
Dell’Unto, docent i arkeologi, som prisas för
sin forskning om digital utveckling av arkeologiska metoder. Prissumman är på 150.000
danska kronor. Det svenska hederspriset går till
professor Peter Gärdenfors som är internationellt erkänd för sin forskning inom kognitionsvetenskap.
VINDKRAFTSPRIS. Biologerna Martin Green
och Jens Rydell tilldelas Skånes vindkraftspris
2017 för sin forskning om vindkraftens påverkan på fladdermöss och fåglar. Priset delas ut
av Skånes vindkraftsakademi, som ingår i Kommunförbundet Skåne.

JUBILEUMSREVYN ARMA MATER
spelade sju bejublade föreställningar i universitetsaulan under en helg i september.
Publiken bjöds på skruvade nedslag i LU:s
historia och på möjliga och omöjliga situationer som man kunnat uppleva vid universitetet genom åren. foto: kennet ruona
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EXEGETIKANSLAG. David Willgren, som
disputerade förra året, får 500.000 kronor från
Crafoordska stiftelsen för projektet ”Materialty and Meaning in the Hebrew Bible”. Universitetslektor Blazenka Scheuer får anslag
från Riksbankens jubileumsfond till monografin
”Bees, Wasps, and Weasels: Zoomorphic Slurs

Carl Borrebaeck. foto: apelöga

Grattis
Carl Borrebaeck…
…föreståndare för CREATE Health och
professor vid Institutionen för immunteknologi. Du har fått den prestigefyllda utmärkelsen Biotech Builders Award
2017 för din banbrytande forskning och
din framträdande roll som entreprenör
inom life science.
Hur känns det?
– Jo, det är lite speciellt och känns extra roligt eftersom detta kommer från
näringslivet och är ett uppskattande av
entreprenörskapsdelen. Tidigare har jag
mest fått akademiska priser.
Du står bakom flera företag och
många nätverk och centra. Var finns
ditt största fokus just nu?
– Jag fortsätter med att kombinera mitt
fokus på cancercentrat CREATE Health
med att föra ut våra resultat på marknaden. Det vill säga en kombination mellan diagnostik och terapi.

and Delegitimation of Prophetesses in the Babylonian Talmud and the Hebrew Bible”. Projektet startar 2018 och pågår i ett år. Universitetslektor Ola Wikander har utsetts till forskare
inom Pro Futura – ett femårigt elitforskningsprogram med början 2018. Han ska arbeta med
lingvistik, biblisk exegetik och religionshistoria
i ett projekt med namnet ”The Words of the
Storm Gods: Reconstructing the Common Mytho-Poetic Language of Northwest Semitic”.
NY BANK-VD. Katarina Andrén slutar som
chef för externa relationer på Ekonomihögskolan där hon också varit vd för Stiftelsen Partnerskap, och blir vd för Sparbanksstiftelsen Finn.
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Hallå Emily Boyd...
… föreståndare vid LUCSUS, som den 18
oktober, under vetenskapsveckan Framtidens
universitet, deltar i ett arrangemang för
studenter och anställda om ett hållbart Lunds
universitet.

Vilka ledare behöver framtidens universitet?
– Enligt mig är både ledarskap på central
nivå och ledarskap inom varje individ viktigt för att bygga ett hållbart universitet.
Det måste finnas ett tydligt ledarskap hos
den centrala förvaltningen som kan inspirera medarbetare att arbeta med hållbar
utveckling. Men det handlar också om att
kunna bygga upp medarbetare till att bli
ledare inom hållbarhet i sitt eget dagliga
arbete. Vi måste skapa en gemensam vilja att driva hållbar utveckling framåt. Och
då behövs ledare på alla nivåer, från medarbetare till chef till student.
– Sedan är det viktigt att framhålla att
hållbarhet handlar om mycket mer än om
att enbart att inrätta verksamheten efter
energi- och miljömål. Det handlar om att
kunna leda vid ett universitet som arbetar
med sociala, ekonomiska och ekologiska
aspekter av hållbarhet. Här kommer också samverkan med det omgivande samhället in. Som ledare måste vi arbeta för
att engagera människor genom att kom-

ma med innovativa idéer och lösningar,
och visa vägen framåt för ett mer hållbart samhälle.
Vilka krav kommer att ställas på
universitetets framtida ledare?
– Framtida ledare måste ha en förståelse
och en kunskap om vilka olika krav och
förväntningar som ställs på ett universitet. Och dessa måste jämkas med varandra. För att LU ska kunna möta kraven i
Sveriges nya klimatlag som träder i kraft
2018 måste universitetet tänka till kring
hur vi kan minska våra utsläpp samtidigt
som forskare fortsatt ska kunna medverka i internationella konferenser och nätverk. En medvetenhet om förändringsprocesser, hur forskarens roll kan komma
att förändras, och hur teknologi påverkar vår verksamhet är också viktig. Därför måste framtida ledare vara öppna för
diskussion inom universitetssektorn och
med omvärlden.

Vilka utmaningar står ledare vid
universitet inför?
– En stor utmaning för framtida ledare
handlar om styrning- och ledningsfrågor. LU, liksom många andra universitet
är decentraliserat, med stor självständighet. Det ställer krav på en ledare att kunna genomföra strategier och planer inom
ett universitet som omfattar många olika intressen samtidigt som hänsyn tas till
snabba och stora omvärldsförändringar.
Men jag tror att det är viktigt att leva
som man lär, att börja med någonting
hanterbart, säg resepolicies, eller jämställdhets- och likabehandlingsarbete
inom en institution och sedan bygga vidare. Sedan det kanske enklare att genomföra detta arbete vid en verksamhet som
vår eftersom där förstås finns ett starkt
hållbarhetsdriv…
NOOMI EGAN

*LUCSUS Lund University Centre for
Sustainability Studies

