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Många ville ta en
närmare titt på CRC

CRCs öppna hus innehöll bl.a. en ”nallemottag
ning”. Barnläkaren Corrado Cilio har satt ban
dage om Emmys nalle och skriver recept på
apelsinsaft som stärkande behandling.
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På Medicinskt Träningscentrum i CRCs
nedersta våning fick den som ville träna på
att sätta in en kateter för ballongvidgning
av ett förträngt blodkärl. Träningspersonen var en docka, men alla instrument
desamma som används i sjukvården.
– Tryck på pedalen hela tiden. För in,
för in, för in… Oj, STOPP! Nu kom du
för långt, nu får du backa till det markerade stället, instruerade läkaren Nuno
Dias, när Lian Javaheri försökte sig på
manövern.
– Det går verkligen precis så fort i
verkligheten. Det är därför den här möjligheten att simulera en ballongvidgning
är så bra. Man kan träna på dockan innan man gör ingreppet i praktiken, förklarade Dias kollega Jan Holst.
I andra rum kunde besökarna lära sig
hjärt-lungräddning eller följa en s.k. piller
kamera på dess väg genom tarmarna på
en patient med magproblem. Man fick
också träffa dockan Simon, som har till
uppgift att simulera patienter med olika
skador. Just nu var Simon en medelålders
man som råkat ut för en MC-olycka och
jämrade sig högt.
– Jag har så svårt att andas, ni måste
hjälpa mig! Skynda er, jag får inte luft!
Det är så tungt, så tungt!
Narkossköterskan Paul Rosenlöf la ett
snitt i bröstet på Simon för att suga ut luft


t

Nu är Clinical Research Centre, Medi
cinska fakultetens nya flaggskepp
i Malmö, invigt genom fyra dagars
arrangemang. Programmet inne
höll invigningstal, ett vetenskapligt
symposium, föreläsningar om mo
dern pedagogik och ett mycket väl
besökt öppet hus för allmänheten.

t

Antoni och Emmy från förskolan Draken var glada åt sjukhusclowner,
nallemottagning och annan underhållning vid CRCs invigning.

Lian Javuheri var glad när hon lyckats få katetern för ballong
vidgning på rätt plats i det simulerade blodkärlet.

CRCs hörsal är målad i olika gröna nyanser för att minna om bokskog
och natur. Här var det fullsatt vid alla föredrag under öppet hus-dagen.

Silvana Gagic bekantar sig med dockan Simon, som har till uppgift
att simulera patienter med olika skador.

som kommit ut i lungsäcken, och frågade
om det kändes bättre sen.
– Ja, men nu känns det så i benet. Aj,
aj vad det gör ont! klagade Simon, tills
en av åskådarna gett honom en smärtstillande spruta.
Simon har alltså talets gåva, inte genom ett förinspelat band utan genom en
läkare som dold bakom en envägsspegel
ser och hör allt som sker i behandlingsrummet. På så sätt får man en dialog mellan ”patienten” och vårdpersonalen.
– Vi tränar allt från nybörjare till färdiga specialister här på Träningscentrum. Att lära sig att ställa rätt frågor är
väldigt viktigt när det gäller att göra en
diagnos, och där är kommunikationen
med Simon till stor hjälp.


– Rösten gör också hela situationen
mer realistisk. De som kommer hit glömmer att de har att göra med en plastdocka,
och tar Simon på allvar som om han vore
en verklig patient, förklarade överläkare
Lars Björk.
I CRCs aula gavs fullsatta föreläsningar om diabetes, cancer m.m., medan
forskare som arbetar med stora befolkningsstudier – en av Malmös forskningsspecialiteter – informerade i en annan
lokal. Lektor Elisabet Wirfält berättade
om delresultat från en bröstcancerstudie,
som bl.a. visar att fibrer, filmjölk och fett
från fet fisk och rapsolja minskar risken
för sjukdomen. Och hennes kollega Peter
Nilsson rapporterade från en annan studie att medelålders män med dålig sömn

har högre risk än andra för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.
– Kvinnor lider oftare av sömnstörningar och äter mer sömnmedel. Men
hos de män som har sömnproblem verkar
kroppen bli hårdare drabbad, sa han.
Hela dagen pågick samtidigt en ”nallemottagning”, dit mängder med barn
kom med sina mammor och dagisfröknar för att få dockor, nallar och andra
mjukisdjur omplåstrade. Kanske kan ett
så tidigt och positivt möte med läkare
vara ett sätt att förebygga sjukhusskräck
– eller till och med lägga grunden till en
lust att själv arbeta med sjukvård.
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Informationschef Eva Johannesson slutar

Akustikproblem
bakom avhoppet
Arbetsmiljö. Eva Johannesson slu

tar som Lunds universitets informa
tionschef efter bara 2,5 år på pos
ten. Svåra arbetsmiljöproblem är en
orsak liksom en oklar ansvarsför
delning.

t

Efter en omfattande och pietetsfull renovering av Universitetshuset, flyttade Informationsenheten in i sina nya lokaler i
oktober 2005. Redan efter någon vecka
insåg man att ljudmiljön var orimlig.
Högt i tak och stumma väggar ger eko
och kraftig efterklang, som i vissa rum är
mer än dubbelt så lång som den rekommenderade nivån för kontor.
I ett av rummen kan bara en person åt
gången prata i telefon. Det är svårt att genomföra möten i större grupper. Flera ur
personalen, inklusive Eva Johannesson, li-

– Det är underbart vackra, rymliga lokaler i
Universitetshuset. Men ljudmiljön har varit
ett problem från början, säger Eva Johannesson. foto: anna johansson

Akustikåtgärder prutades bort vid renoveringen

Arbetsmiljö. Redan när renovering

en av Universitetshuset projektera
des, var man medveten om akustik
problemen. Därför var det meningen
att lokalerna skulle utrustas med
bland annat lämpliga möbler som
tog hand om ljuddämpningen. Det
blev inte så. När projektet redan var
igång, prutades de nya möblerna
bort av förvaltningsledningen.

– Det kom inte som någon överraskning
för oss att personalen klagade på akustiken,
säger Lars Lavesson, chef för Byggnadsenheten. Prutningen ändrade förutsättningarna för akustik- och arbetsmiljöfrågan i
projektet. Det är inte lätt att nu i efterhand
bygga in ny akustik i lokalerna.


der av trötthet, koncentrationssvårigheter,
tillfällig hörselnedsättning samt huvudoch öronvärk som kan kopplas till ljudmiljön. Företagsläkaren Hans Wirje har
rekommenderat en översyn av akustiken.
Trots att samtliga som kunde vara ansvariga för arbetsmiljöåtgärder var informerade redan i november 2005, är problemen än i dag inte lösta. Åtgärder är
visserligen på gång på Planeringsenheten,
som också sitter i Universitetshuset, men
bara i två av elva rum på Informationsenheten. Det finns ingen plan för hur akustiken ska förbättras i övriga nio rum.
– Ett av problemen är den oklara ansvarsfördelningen, säger Eva Johannesson. Det har varit närmast omöjligt att
förstå vem som har ansvaret för arbetsmiljöåtgärder.
Sedan november 2005 har Eva Johan-

Eftersom huset är kulturminnesskyddat, finns inga enkla lösningar, menar
Lars Lavesson.
– Om vi redan från början hade vetat de slutliga förutsättningarna, hade vi
projekterat renoveringsarbetet annorlunda, säger han. På grund av de antikvariska värdena hade möjligheterna på bottenvåningen ändå varit begränsade.
Han menar att det troligtvis är möjligt
att gå tillbaka till de ursprungliga planerna och genomföra då tänkta åtgärder.
Lars Lavesson upplever inte problem
med ansvarsordningen. Att den trots allt
inte är kristallklar framgår av ett mail
från Lars Lavesson till Eva Johannesson från 27 december i fjor. Där skriver
Lars Lavesson bl.a. att Universitetshu-

set formellt är upplåtet till förvaltningen och att akademisekreterare Hans Modigs roll som husprefekt är en ”informell
samordningsfunktion i ett hus med flera brukare.” Hur den informella arbetsfördelningen ser ut mellan förvaltningens lokalansvariga, UPV-chefen Maria
Wennerström, och Hans Modig ”är kanske sedan inte så viktigt, bara inte någon
fråga hamnar utanför bådas ansvarsområde” skriver han vidare.
Eva Johannessons chef Peter Honeth
menar att kulturskyddet gör att det är
svårt att sätta upp akustikplattor i rum
med dekorlist i taket. Han påpekar att
vissa åtgärder ändå har genomförts och
har svårt att se att processen kunde ha
gått mycket fortare.
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nesson tagit många kontakter för att få
till stånd en ändring. Mail, telefonsamtal
och personliga möten har avlöst varandra. Hon har fått svar och löften men avgörande konkreta åtgärder lyser med sin
frånvaro. Universitetsdirektören och förvaltningschefen Peter Honeth, akademisekreterare Hans Modig, rektor Göran
Bexell och Lars Lavesson, chef på Byggnadsenheten, är några av dem som under
de gångna tio månaderna har blivit involverade i frågan.
Eva Johannesson har under våren och

försommaren känt sig alltmer frustrerad:
hon menar att problemen inte har tagits
på allvar, med några undantag, bl.a. har
rektor Göran Bexell agerat för att akustikåtgärder ska bli genomförda.
Hon har själv beställt en akustikmätning, köpt tavlor med dämpande baksida
och ägnat många timmar åt att sätta sig in
i lagstiftning och rekommendationer.
– Jag är en extrem resultatmänniska
och kan inte acceptera att det ska ta så
lång tid att hitta en lösning, säger Eva
Johannesson. En grundförutsättning för
att arbeta effektivt är ändamålsenliga lokaler. Det har vi inte här. Alla turer kring
akustikproblemen innebär många veckors produktionsbortfall.
Han ställer sig frågande till att miljöproblemen är orsaken till Eva Johannessons avgång.
– Jag vet att hon är missnöjd med akustiken men inte att det skulle vara den huvudsakliga orsaken till att hon slutar.
Rektor Göran Bexell beklagar Eva Jo-

hannessons avsked.
– Eva har gjort en mycket stor insats
under sin tid på universitetet, säger han.
Hon har på ett klart och tydligt sätt lett
arbetet mot en ny kommunikationspolicy och hon har inte minst lyft Informationsenheten, såväl ekonomiskt som
personalpolitiskt. Jag beklagar uppriktigt att hon slutar.
  Göran Bexell har både förståelse och
respekt för Eva Johannessons beslut att
säga upp sig på grund av att arbetsmiljöproblemet inte har lösts.
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– Som chef är jag skyldig att se till att
mina medarbetare har en bra arbetsmiljö. Jag har inte kunnat fullgöra den uppgiften. Redan i april, i en PM om akustiken, meddelade jag de ansvariga att jag
inte längre kunde ta ansvar för den fysiska arbetsmiljön.
Eva Johannessons beslut att byta jobb
har vuxit fram gradvis i takt med att hennes öronsmärtor har tilltagit, att givna
löften om åtgärder brutits och att lösningar tett sig alltmer avlägsna.
Vilka bestående intryck har hon av
Lunds universitet?
– Jag har träffat fantastiskt många
intressanta människor. Universitetet är
en spännande organisation och jag har
haft förmånen att arbeta med en rektor
som jag respekterar och trivts med. Annars ser jag problem just kring arbetsmiljö och arbetsplatskultur. Den oklara ansvars- och rollfördelningen som jag mött
i akustikfrågan går igen i många andra
sammanhang och skapar osäkerhet.
mellan administrationen och den övriga verksamheten, säger hon.
– Själv har jag inte drabbats, men många
yngre administratörer på andra enheter
vittnar om en brist på respekt från forsHon upplever en klyfta

– Det får inte ta så här lång tid, säger han.
Göran Bexell har ingen definitiv uppfattning om orsaken till att akustikproblemen dragits i långbänk
– Jag säger det med reservation för att
jag inte har full insyn, men bland annat tror jag att det handlar om att många
parter är inblandade, att det finns många
viljor och att en del beslutsfunktioner har
varit oklara, säger han. Inte minst beror
det på att Universitetshuset är tungarbetat att förändra, eftersom vissa ingrepp
inte får göras eller kräver särskilt tillstånd
och det förlänger processen betydligt.
Jag har sammankallat till ett möte där
vi kritiskt ska granska det vi har gjort,
där vi framför allt försöker hitta ett system med en tydligare ansvarsfördelning
och konkret föreslår kortsiktiga åtgärder
i väntan på mer långsiktiga.

kares och lärares sida. Man borde jobba
mer tillsammans för universitetets bästa,
men det krävs insatser för att förändra attityderna. Administrationens roll måste bli
tydligare om andra yrkesgrupper ska kunna uppskatta och respektera den. I rollen
ingår inte bara service, som många kanske tror, utan också myndighetsutövning
och strategiska utvecklingsfrågor. Ett annat sätt att bidra till en helhetssyn vore att
skapa ett forum för akademiska och administrativa chefer vid hela universitetet.
Idag träffas de ju nästan inte.
– Det känns tråkigt att lämna Lunds
universitet med tanke på omständigheterna och att det finns så mycket kvar att
göra, menar Eva Johannesson.
– På många sätt har jag trivts bra på
Lunds universitet. Jag kommer gärna
tillbaka om några år, om förutsättningarna är de rätta!
NINO SIMIC

Fotnot: Eva Johannesson har under sin tid

vid LU bl.a. lagt fram en ny kommunikationsplattform för hela universitetet. Hon har arbetat för ökade kontakter och bättre samarbete mellan informationsansvariga på olika
nivåer. Som första informationschef har hon
deltagit i universitetets ledningsgrupp och i
dekanrådets möten. Hon blir nu ny informationschef på Universitetssjukhuset i Lund.

Hans Modig instämmer inte i arbetsmiljökritiken och har avgått som husprefekt. Han skickade följande mail till alla
anställda i Universitetshuset – ett mail
som han även ville få publicerat i LUM:
”Jag upplever att ni saknar förtroende för mitt sätt att sköta uppdraget som
husprefekt. Jag upplever också att respekten för fattade beslut i hus- och lokalfrågor är låg. Därtill är enligt min uppfattning förståelsen för andra uppfattningar
än den egna begränsad. Mot bakgrund
av detta har jag anhållit om befrielse från
uppdraget som husprefekt med omedelbar verkan.”
Uppdraget som husprefekt har nu
övergått till Maria Wennerström, chef
för Sekretariatet för utrednings- och projektverksamhet, UPV.
NINO SIMIC



Nya Las-regler slår dubbelt:

Fler fasta anställningar
och fler uppsägningar
par bifall. Andra menar att forsk
ningen hotas.
Hur det blir får framtiden utvisa.
I juli nästa år träder de nya Las-reg
lerna i kraft.
– Vi kommer att få se fler tills
vidareanställningar framöver men
otvetydigt också fler uppsägning
ar, säger universitetsdirektör Peter
Honeth.

Riksdagen har nyligen klubbat igenom
nya striktare regler i Las (Lagen om anställningsskydd). Det innebär bland annat att arbetsgivaren måste erbjuda dem
som går på tidsbegränsade anställningar
fast anställning efter 14 månader räknat
under en femårsperiod.
är det mycket vanligt med såväl projektanställningar som visstidsanställningar och Lunds
universitet utgör inget undantag. Här
räknar facket med att varannan lärare
saknar tillsvidareanställning. Universitetet menar att systemet är en följd av att
allt fler forskningsprojekt finansieras externt under en tidsbegränsad period.
Flera forskare, inte minst postdoktorander, har tvingats leva med osäkra arbetsvillkor där den ena korttidsanställningen avlöser den andra (se LUM nr 6
2006).
Inom högskolevärlden

förändringen av
Las bra, även om regeländringen blivit
lite väl långtgående, menar Peter Honeth.
– Det har inte varit rätt att en så stor
del av våra forskare och lärare går på visstidsanställningar med den otrygghet det
innebär. Men det hade varit rimligare att
I grunden är därför



man skulle erbjudas en fast anställning
efter tre år. Fjorton månader som det blivit nu är lite väl kort tid, säger han.
Kritikerna till regeländringen menar
att den är en katastrof för högskolevärlden där forskningsprojekt är beroende av
flexibla anställningsformer. En del röster
hävdar till och med att forskningen kommer att lamslås eftersom ingen vågar fastanställa postdoktorander.
– Lunds universitet delar inte riktigt den uppfattningen. I stället får vi
lära oss att leva med ett annat system
där det krävs mer långsiktig planering.
Både ledningen centralt och fakultetsledningarna får se till att stötta och hjälpa våra forskningsledare så att de kan
hantera personalsituationen vid övertalighet. Vi kommer att få arbeta mer aktivt med uppsägningar i framtiden, säger
Peter Honeth.
Han menar att även forskningsfinansi-

ärerna måste tänka om, något som de redan börjat med efter påtryckningar från
universiteten.
– Linnébidragen är ett exempel på att
man har ändrat riktning mot mer långsiktiga satsningar för forskningsmiljöer.
Långsiktigheten är den enda möjligheten
för att få kvalitet i forskningen.
Mattias Collin på fackförbundet Sulf/

t

anställningstrygghet. En del ro

Saco tror inte heller att forskningen hotas
av de nya reglerna i Las och att universiteten därför behöver ha mildare regler i
form av undantag.
– Högskoleförordningen tillåter redan många undantag från Las, till exempel forskarassistenttjänst och biträdande lektor som båda är tidsbegränsade
anställningar. Eventuellt kan man också tänka sig en form av postdoktorandanställning som varar i två år, men i
övrigt är det inte bra med för många undantag. De nya Las-reglerna begränsar
möjligheterna till tidsbegränsade anställningar och det är en linje som vi
driver i Sulf.
Prorektor Ann Numhauser-Henning

har regeringens uppdrag att se över de
regler kring anställningar som anges i
Högskoleförordningen, delvis kopplat
till de kommande förändringarna i Las.
– Det gäller att hitta en fungerande
balans och se om det finns specialregler
i högskoleförordningen som går att rensa bort, säger hon. Klart är att vi går mot
fler fasta anställningar i stället för tidsbegränsade och att vi får fler uppsägningar
som en följd av det. Det blir mer trygghet men mer otrygghet på samma gång,
säger hon.
anna johansson

Nya Lagen om anställningsskydd (Las)

De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2007 med möjlighet att träffa kollektivavtal som avviker från Las. Visstidsanställningar begränsas till 14 månader inom en femårsperiod hos samma arbetsgivare. Därefter övergår anställningen i tillsvidareanställning. Provanställning räknas in i anställningstiden.
Praktik-, ferie- och säsongsanställning, samt anställning inför arbetsanhopning och överenskommen visstidsanställning försvinner.
Den så kallade företrädesrätten sänks från tolv till sex månader.
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Riskutbildning ledde
till jobb i Las Vegas
Arbetsmarknad. Konsultbranschen

öppnar famnen för nyutbildade risk
hanterare. Särskilt WSP har i år an
ställt hela skaror av dem. För någ
ra betyder det arbete på så exotiska
ställen som Dubai eller Las Vegas.

Tobias Salomonsson, som tog sin examen
i våras, arbetar nu i spelstaden i öknen i
Nevada.
– Här är varmt och skönt, det känns
som om man går runt i en hårfön. Området runt The strip och downtown är precis som man upplevt det på TV, Plastic
Fantastic. Utanför city upplever jag det
som vilken amerikansk stad som helst,
förutom att man kan spela enarmade
banditer på bensinmacken och i livsmedelsaffären.
Tobias arbetar nu på ett dotterföretag till sin arbetsgivare WSP, mest med
att projekterera brandskydd i nybyggen.
Han bor i ett lägenhetskomplex med
gym och pool.
– Utbildningen i riskhantering öppnar alla dörrar, som jag upplever det.
att den första
fulla kullen civilingenjörer i riskhantering gick ut 2003 har ett nytt yrke etablerats. En uppföljning från i fjor visade
att alla fått relevanta jobb.
Mer konkret innebar det att hälften
jobbade i konsultbranschen, var fjärde
i kommunerna – ofta i räddningstjänsten, då majoriteten av studenterna tidigare har läst till brandingenjör. Ungefär tio
procent har funnit arbete i försäkringsbolag. Industri och myndigheter har anställt de övriga.
Det är nog ovanligt att man på en utbildning har så god kännedom om och
kontakt med sina utflugna studenter som
på Institutionen för brandteknik.
Ett av naven i den kontakten var tidigare utbildningsledaren Johan Lundin, som disputerade i fjor. Han hör till
Redan några år efter
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LU bland topp-100
Ranking. Universiteten i Lund och

Uppsala är de enda nordiska lärosäten
som finns med på den lista över världens 100 främsta universitet som den
amerikanska tidskriften Newsweek i
dagarna publicerat. Lund kommer på
plats 76 och Uppsala på plats 88. Som
vanligt i liknande sammanhang toppas
listan av amerikanska universitet med
Harvard, Stanford och Yale i spetsen.
Cambridge och Oxford kommer på
plats 6 respektive 8. Se vidare: http://
msnbc.msn.com/id/14321230/

Grönt för Greenchem
Stort anslag. Projektet Green-

Utbildningen i riskhantering öppnar alla dörrar, tycker Tobias Salomonsson. Själv fick han
jobb i Las Vegas. Här tillsammans med sonen
Nils på Fremont Street, Las Vegas.

skaran som har gått till internationella konsultfirman WSP med inriktning
på byggfrågor. Andra som gått samma
väg är Kim Wikberg, som arbetat en tid
i London, Hanna Langéen, Christoffer
Bonthron, Olof Axelsson som just börjar
i London, Måns Bergfeldt, Anders Kjellberg, som arbetar med miljöfrågor. Pelle
Zetterström är en brandingenjör som arbetar i Dubai sedan årsskiftet.
För att läsa den tvååriga avslutning-

en i riskhantering kan man komma från
vilken civilingenjörsutbildning som helst
i landet. Fem terminer ska ha avslutats.
I praktiken dominerar brandingenjörer
och studenter från ekosystemteknik.
När civilingenjörsutbildningarna blir
femåriga kommer utbildningen att gå
över till att ta in studenter till höstterminen. Ännu så länge är det intagning till
vårterminen och ansökningstiden går ut
29 september.
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chem, som framställer nya miljövänliga kemikalier av förnybara råvaror,
har i sommar fått besked om ett stöd
på 37,4 miljoner kronor av sin huvudfinansiär Mistra. Pengarna ska räcka
fyra år efter att den första fyraårs
perioden löper ut i januari 2007.
Projektet sysselsätter ett 20-tal
forskare från avdelningarna för bioteknik, miljö- och energisystem samt
Forskningspolitiska institutet. De samarbetar med flera stora företag, som
IKEA och Akzo Nobel Industrial Coatings i Malmö om vaxer och lacker
för trä, med AstraZeneca om tensider i läkemedel och med Akzo Nobel
Surfactants i Stenungsund om en ny
tillverkningsprocess för tensider.

Strategiska planen
på remiss
Framtidsfrågor. Förslaget till ny

strategisk plan för Lunds universitet har
arbetats fram under cirka ett år. Som
bakgrund har man haft bland annat ett
sextiotal värdefulla intervjuer med olika personer inom LU, studier av andra
universitets strategiska dokument och
många diskussioner och seminarier. Nu
har förslaget gått ut på remiss till områdena. Remissvaren ska vara klara senast den 9 oktober och slutförslaget
ska presenteras för universitetsstyrelsen för beslut i december.


40 procent av
Linnéanslagen
gick till LU
Dessa får Linnéstöd
vid Lunds universitet:
Multidisciplinär
laserspektroskopi
vid Lasercentrum

med koordinatorn,
professor Sune Svanberg, Lunds tekniska
högskola (LTH), får
5 miljoner kronor per
år i tio år. Vid Laser Sune Svanberg.
centrum bedrivs
forskning i samarbete mellan tekniska,
naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna. Det handlar om utforskandet av såväl mikro- som makrokosmos
och med tillämpningar inom exempelvis miljöområdet och inom medicin,
t.ex. diagnos och behandling av tumörer.
– Det är väldigt roligt att Lunds lasercentrum nu får svenskt forskningsstöd
till det tvärvetenskapliga samarbete vi
bedrivit i över tio år i stora delar utan finansering. Nu får vi chansen att utveckla det, kommenterar Sune Svanberg.
Linné-centret
”Nanovetenskap
och kvantmekanisk ingenjörskonst” med koordinatorerna professor
Lars Samuelson och
professor Stephanie
Lars Samuelson.
Reimann, LTH, får
7,5 miljoner kronor
årligen i tio år. Pengarna kommer bl.a.
att användas till stöd för forskare vid
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guldregn. Lunds universitet kammade hem
åtta av totalt 20 forskningsanslag i första
utdelningen av de så kallade Linnéstöden.
Hela 40 procent av de sammanlagda forsk
ningsmedlen går därmed till Lunds universi
tet i hård konkurrens med forskningsmiljö
er vid andra lärosäten i landet. Sammanlagt
får lundaforskarna mer än 500 miljoner kro
nor, dvs. en halv miljard, fördelat på tio år.
Utöver Linnéstödet får de åtta miljöerna
en miljon kronor per år i tio år av Lunds uni
versitet.

det ”Nanohus” för
65 miljoner kronor
som ska förverkligas
vid Lunds universitet. Man vill förnya forskningen genom satsning på sex
områden, bl.a. maStephanie
terialkemi, biofysik,
Reimann.
nanoelektronik och
nanoelektromekanik. Nanoforskningen får också 1,15 miljoner per år i tio år till en forskarskola.
– Det är helt underbart att vi får de
här pengarna. Nu får vi större möjlighet
att bygga ut samarbetet mellan teorioch experimentsidan, säger Stephanie
Reimann.
Diabetesforskarna

med professor Leif
Groop som koordinator får 10 miljoner
kronor per år under
tio år. Gruppen vill
bl.a. identifiera vilka variationer i den
Leif Groop.
mänskliga arvsmassan som ligger bakom störningar i de inflammatoriska
processerna och i ämnesomsättningen,
för att utveckla nya behandlingsformer
mot diabetes.
– Det är ett erkännande av diabetesforskningen vid Lunds universitet. Vi
kan planera långsiktigt, vilket behövs
om man ska tackla stora problem som

diabetes och vi kan behålla de unga
forskarna, säger Leif Groop.
Neuronanoscience
Research Center

med koordinator professor Jens
Schouenborg, neurofysiologi, är en tvärvetenskaplig miljö
med medicinare, naJens
turvetare, teknikSchouenborg.
forskare och humanister som får 7,5
miljoner kronor årligen i tio år. Forskarna vill utveckla flerkanalselektroder
som kan inopereras i hjärnan och ryggmärgen för att studera grundläggande inlärningsmekanismer hos djur och
människor. Syftet på sikt är att förbättra livskvaliteten för handikappade och
för personer med neurodegenerativa
sjukdomar och med kronisk smärta.
– Förra året fick vi ett stort anslag,
40 miljoner kronor från Wallenberg
stiftelsen. Anslaget täckte dock inte
fullt ut våra projektplaner. Men med
Linnéstödet kan vi köra projektet som
det var tänkt i sin helhet, kommenterar
Jens Schouenborg.

(NRC)

är en gemensam
satsning inom stamcellsforskningen för
att förstå frisk och sjuk blodbildning,
med professor Stefan Karlsson som koordinator. Hemato-Linné får 5 miljoner kronor per år i tio år. Man får också
Hemato-Linné i Lund
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1,25 miljoner årligen
till en forskarskola i stamcellsbiologi. Universitetet centralt kommer även
att stödja rekrytering
av två forskargrupps
ledare inom proStefan Karlsson.
grammet.
– Det är förstås
mycket glädjande och prestigefyllt att få
detta stöd, efter en internationell kritisk
granskning av vårt forskningsprogram, säger Stefan Karlsson.
Anslaget ska användas till bl.a. samarbete med forskare i andra länder och
vi har redan två gästprofessorer knutna till oss. Anslaget för forskarskolan är
också mycket glädjande.
Om än stort och långsiktigt blir det
ändå inte så mycket av stödet när det
fördelas på de tio forskargrupperna i
projektet, fortsätter Stefan Karlsson.
– Men vi får bättre möjligheter att
samarbeta och att söka ytterligare anslag.
LUCIE – Lund University Centre for
Innovation and
Entrepreneurship

– är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med koordinator professor Charles
Charles Edquist.
Edquist. Här finns
ledande forskare
inom innovation, ekonomisk geografi,
företagsekonomi, psykologi, ekonomisk
historia och forskningspolitik. Man vill
utforska dynamiken i en globaliserad
kunskapsekonomi. Forskningsmiljön
får 5 miljoner kronor årligen i tio år.
– Viktigast är möjligheten att arbeta långsiktigt, säger Charles Edquist.
Det gynnar hela universitetet eftersom
vår verksamhet, som handlar om analyser av innovationer och entreprenörskap och kunskapsbildning, är relevant
för alla fakulteter och även berör tredje
uppgiften, samspelet med omvärlden.
Organizing molecular matter –

är

en tvärvetenskaplig forskningsmiljö
inom kemiområdet. Det handlar om
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att utforska växelverkan mellan molekyler. Anslaget är 7,5
miljoner konor årligen i tio år och koordinator är professor
Håkan Wennerström.
Håkan
– Tidigare har vi
Wennerström.
haft ständigt krympande fakultetsanslag. Linnéstöden bryter trenden. Men
även om vi gynnas och Linnéstöden är
långsiktiga, gillar jag inte beroendet av
externa anslag som oftast omfattar bara
ett par, tre år. Forskningen skulle må
bra av en jämnare utdelning av medel, kommenterar professorn i teoretisk
kemi, Gunnar Karlström, som ingår i
projektet.
Centrum för ekonomisk demografi

som koordineras av
professor Tommy
Bengtsson, får 5 miljoner kronor per år i
tio år för att utforska hur individer/husTommy
håll/familjer beter sig Bengtsson.
när ekonomiska och
demografiska förhållanden ändras, hur barndomen och
yrkeslivet påverkar hälsan senare i livet och överföring mellan generationer
får betydelse för social rörlighet m.m.
En hörnsten i projektet är att digitalisera kyrkoboks- och inkomstmaterial för
1895–1968, så att man kan koppla samman existerande datorbaserade historiska data med moderna register och
analysera det moderna samhällets framväxt.
Man får också 0,9 miljoner kronor
per år i tio år till en forskarskola.
– Linnéstödet ökar våra externa anslag med femtio procent, säger Tommy
Bengtsson. Därutöver kommer universitetets stöd, ett väsentligt tillskott. Genom att anslaget är på tio år kan vi ta
oss an forskningsuppgifter som kräver
en längre tidsrymd än vad våra andra
anslag medger.

Rektor:
En fantastisk
bekräftelse
– Linnéstöden delas ut i
stenhård nationell kon
kurrens och genom be
slut i internationella ex
pertpaneler. Det här är
en enorm framgång för
våra forskarmiljöer, sä
ger rektor Göran Bexell.

– Den stora utdelningen
till Lunds universitet bekräftar att vi har ett stort
antal forskningsmiljöer i
internationellt ledande position, exempelvis inom
diabetes och neuronano.
Flera miljöer är gränsöverskridande med forskare från flera fakulteter. Det
förstärker vår profil som
ett universitet där vi alltmer samarbetar över gränser, eftersom forskningsupp
gifterna kräver det.
– Nu ska vi inför nästa utlysning arbeta vidare med de miljöer som inte
fick utdelning i denna omgång. Ofta är det som i ett
100-meterslopp. Det är små
skillnader som ger stora utslag. Vi har ett stort antal
kvalificerade miljöer som
bara väntar på att få expandera, medan andra behöver formera sig ännu mer
till sammanhållna miljöer,
säger Göran Bexell.
BRITTA COLLBERG

BRITTA COLLBERG
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Inger Björk blir intervjuad av Sydnytt när det stod klart att hennes projekt blivit utsett till
Vinn Excellence Center. foto: mats nygren

Vinn Excellence Center vid LU

Utvecklar livsmedel
mot diabetes
Guldregn. Nya livsmedel som mins

kar risken för diabetes är målet för
ett nytt forskningsprogram i Lund,
AFC eller Antidiabetic Food Center. I
det tvärvetenskapliga nätverket in
går redan 38 seniora forskare. LTH
och Medicinska fakulteten domine
rar men här finns även naturvetare.

Projektet har vuxit fram ur Functional
Food Center med professor Inger Björck
i ledningen. Det är det enda projektet i
Lund som i somras beviljades status som
Vinn Excellence Center – ett av 15 sådana i hela landet.
Det betyder ett stöd på sju miljoner
om året i tio år, lika mycket från universitetet och lika mycket från ett tiotal industriföretag och offentliga institutioner
med region Skåne i spetsen. Alltså totalt
över 200 miljoner. Bland företagen finns
både jättar inom jordbrukskooperationen
och små forskningsbaserade, även något
12

danskt. Eventuellt kan fler industriintressenter senare knytas till centret.
Nu ska Inger Björck kasta sig ut i det
stora och känsliga arbetet att utforma avtal med alla dessa intressenter. Det kan
kräva hela höstterminen.
– Fetma, åldersdiabetes och hjärtkärlsjukdom är sjukdomar som ökar i utbredning och har en stark koppling med
den kost vi äter. I centret vill vi – i samverkan med industrin – ta fram kunskap
för design av livsmedel som förebygger
riskfaktorerna för sjukdomarna, förklarar Inger Björck.
av WHOs rapport från
2004 hur akut läget är. En förbättrad kost
bedöms som den viktigaste hälsoåtgärden i Europa, där enligt beräkningar 56
miljoner år i livstid försvinner p.g.a. för tidiga dödsfall i kostrelaterade sjukdomar.
2010 beräknas 31 miljoner människor behöva behandling. Mindre än en procent
Det framgår

av sjukvårdskostnaderna i Europa läggs
på att förebygga de här problemen.
En fjärdedel av den svenska befolkningen är berörd av insulinresistenssyndromet. Åldersdiabetes kan också för en
del vara kopplad till ärftlighet.
Det handlar inte bara om att motverka
fetma genom att öka vår mättnadskänsla och sänka GI-index i maten utan också om att hitta de fysiologiska processerna bakom den kända nyttan med sådant
som fullkorn och fibrer, livsmedel med
höga halter av antioxidanter etc. Nya livs
medel ska öka vår känslighet för insulin.
En ny forskningsnisch gäller kopplingen mellan tarmens bakterieflora och
gynnsamma effekter på metabolismen
(ämnesomsättningen). Här är kompetensen hög på flera håll i Lund. Effekterna av
pre- och probiotika (näring för respektive tillförsel av nya mikroorganismer) och
andra livsmedelskoncept ska inventeras.
en stark profil mot
innovation. I dialog med LU Innovation
och Innovationsbron i Syd ska forskarna identifiera flaskhalsar i kommersialiseringen av sina rön. Slutprodukten kan
bli nya produkter hos etablerade företag
eller helt nya företag.
– Region Skåne är en viktig aktör i
vårt projekt med tanke på både folkhälsa och näringslivsutveckling, säger Inger Björck.
AFC blev i den nationella Vinnovakonkurrensen ensamma kvar på livsmedelsområdet.
– Det känns förstås väldigt roligt men
också ansvarsfullt. Programmet är lätt
att motivera då det kan få stor betydelse
både för folkhälsan och för svensk livsmedelsindustri som kan konkurrera med
hälsoprofil och högteknologi men knappast med bulkvaror.
I början kommer endast disputerade
forskare att kopplas in på projektet. Senare kan det bli aktuellt med doktorander.
– Om tio år hoppas jag att den kunskap som genererats i centret lett till nya
livsmedelskoncept som kan minska risken för åldersdiabetes och relaterade
sjukdomar. Men vi kommer att behövas
längre än så, säger Inger Björck.

Programmet har

												

MATS NYGREN
LUM nr 7 | 2006

Peer review eller bibliometri?

Svårt att värdera forskning
terium, menade han, eftersom det visar
forskningens vetenskapliga nytta. Men
en enda artikels citeringar räcker inte för
att bedöma en forskare eller en forskargrupp, och tidsperioden måste också vara
ganska lång. Toni van Raan varnade därför för det kända ”betygssystemet” ISI
Impact Factor:
– Använd aldrig ISI Impact Factor –
den innehåller alldeles för många felkällor.
Lundaprofessorn Bertil Halle, som
gjort en egen bibliometrisk studie inom
sitt ämne kemi, hade också några varningens ord.
– Det finns goda skäl att citera tidigare publicerade artiklar. Det kan göras
för att hedra dem som varit först på ett
område, och för att det är ett praktiskt
sätt att ange den egna forskningens rötter. Men det finns också dåliga skäl: man
kan citera kollegor och överordnade för
att ställa sig in hos dem, eller citera egna
verk för att förbättra sin bibliometriska
statistik!

forskningskvalitet. Hur bedömer

man forskningens kvalitet? Frågan
är svår och känslig, men viktig inte
minst när resurserna är knappa. Är
den traditionella kollegiala bedöm
ningen (peer review) fortfarande
bäst, eller går det lika bra med så
kallad bibliometri – att räkna publi
ceringar och citeringar i erkända in
ternationella tidskrifter?

Om detta handlade en internationell seminariedag i Biskopshuset i juni. Arrangör var Medicinska fakulteten, vars
ledning snart har den föga avundsvärda
plikten att välja vilka forskare som måste lämna universitetet och vilka som ska
få stanna.
– Vi behöver redskap för att fatta bra
beslut, sa vicedekanus Ingemar Carlstedt.
Men han varnade också för utvärderingar som stannar på hyllan, något han
menade att Lunds universitet ägnat sig
åt allt för ofta.
– Det är ju meningslöst att utvärdera
om man inte agerar efter de kunskaper
man får fram. Därför vill vi göra utvärderingar som kan användas; som gör det
lättare för oss att bestämma vilka områden som bör satsas på och vilka som måste avvecklas.
vilken
metod man än väljer. Den kollegiala bedömningens främsta nackdel är att Sverige är ett forskningsmässigt litet land, där
alla känner alla inom sina respektive områden. Då kan personkemi, karriärhänsyn och andra subjektiva faktorer lätt få
en roll de inte borde ha.
Bibliometri har inga sådana nackdelar. Statistiken i sig är objektiv, men kriterierna måste vara de rätta, annars blir
mätningen inte rättvisande.
– Man kan inte jämföra antalet publiceringar från forskare inom områ-

Hans och andra talares slutsats var

Kvalitetsbedömning av forskning är en knepig fråga. Är den kollegiala bedömningen
fortfarande bäst, eller går det lika bra med
så kallad bibliometri? foto: kennet ruona

Det finns många fallgropar
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den med olika tradition när det gäller
spridningen av forskningsresultat. Det
finns de som inte huvudsakligen publicerar sig i tidskrifter. Datavetare publicerar sig t.ex. mest i konferensrapporter,
och inom humaniora skriver man böcker i stället för tidskriftsartiklar, framhöll
professor Toni van Raan från Leidenuniversitetet.
Hur mycket ett arbete citerats av an-

dra forskare är ändå ett användbart kri-

att bibliometri kan vara ett bra verktyg
om det används på rätt sätt. Men bibliometrin bör vara ett komplement och inte
en ersättning för kollegial bedömning,
och inte användas för att väga enskilda
forskare mot varandra.
– Vi använder metoden för prioriteringar på avdelningsnivå. Men på individnivå blir resultaten alltför slumpartade, menade professor Jan Carlstedt-Duke
från KI, som utvecklat egna bibliometriska verktyg.
I den mån Medicinska fakultetens
ledning är tvungen just att väga enskilda individer mot varandra, så kvarstår
alltså dess problem. Att bedöma forskningskvalitet är svårt, som att ”brottas
med rök”, för att låna titeln från ett av
seminariets föredrag.
INGEL A BJÖRCK
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Lundadiplomater
samlades till
klubbmöte
alumni. En diplomatisk alumni
verksamhet. Så skulle man kun
na beskriva den nybildade ”Dip
lomatiska klubben i Lund” som
nyligen höll sitt första möte i
Gamla Biskopshuset.

Enligt klubbens initiativtagare, styrelseordförande Allan Larsson, finns det
två tankar bakom bildandet av klubben:
– Dels vill vi att Lunds universitet
ska kunna dra nytta av tidigare studenters erfarenheter, studenter som
nu befinner sig på olika håll i världen.
Dels behöver utrikesförvaltningen
kompetens från akademin. Ett sådant
här nätverk förstärker Lunds närvaro i internationella sammanhang, säger han.
Klubben består hittills av ett 50-tal
medlemmar i ett nätverk som spänner över forskare och lärare vid universitetet, tjänstemän inom UD, internationella organisationer och liknande
verksamheter. För att bli aktuell i nätverket krävs någon form av anknytning till Lund.
Vid det första mötet hölls ett antal
föreläsningar och diskussioner. Bland
deltagarna fanns ambassadör Gunnar
Lund, Washington, ambassadör SvenOlof Petterson, Svenska Permanenta Representationen, Bryssel, och generalkonsul Ingmar Karlsson, Istanbul.
Från universitetet deltog bland andra
rektor Göran Bexell, professor Christer
Jönsson på Statsvetenskapliga institutionen samt Allan Larsson.
Utrikespolitiska föreningen redovisade studenternas önskemål om mentorskap och praktikarbeten.
Mötet resulterade bland annat i att
en handlingsplan ska tas fram för hur
diplomati och akademi ska kunna samverka i större utsträckning framöver.
anna johansson
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Ökat fokus på
betygssnyltare
pedagogik . Grupparbete kan i vär

sta fall innebära att den duktigas
te studenten arbetar och de andra
åker snålskjuts och utan besvär får
del av hans betyg. Detta kallas free
riding, eller tjuvåkning på svenska,
och är ytterst ett hot mot trovärdig
heten i den aktuella utbildningen,
enligt författarna till ett paper pre
senterat vid den pedagogiska inspi
rationskonferensen på LTH i somras.
Presentationen fyllde en lek
tionssal till bristningsgränsen, vil
ket tyder på att frågan är ”het”.

Freeriding kan motverkas genom en
kursplanering som är medveten om de
gruppsykologiska riskerna med grupparbeten. LUM har pratat med doktoranderna Eligijus Kubilinskas, Ali Hamidian och Kim Weyns. De skrev rapporten
tillsammans med kollegan Ulrike Richter och IT-professorerna Per Ola Börjesson och Per Ödling.
– Vi valde det här ämnet när vi läste den pedagogiska inspirationskursen
strax före jul. Sedan presenterade vi en
förkortad rapport vid konferensen i juni
och mötte ett stort intresse, berättar Eligijus som höll i presentationen.
liksom de andra i telekommunikation på LTH, men
tror inte alls att problemet är begränsat
till E-huset eller den tekniska fakulteten.
Risken dyker upp så fort undervisning
sker i grupparbeten.
De har alla egna erfarenheter av problemet både som studenter och som övningsledare och tog upp några av dessa i
sin ursprungliga rapport.
– Det var intressant att se att de grup�psykologiska teorier vi läste kunde förklara våra erfarenheter, säger Kim Weyns.
Ali Hamidian tror att freeriding är
Han forskarstuderar

vanligt men att det inte för den skull ska
motverkas med mer kontroll och ”polisbevakning” utan med ökad medvetenhet om riskerna och med bättre planering från kursledaren.
Felet är förstås att freeriding är orättvist och ger en ytlig eller obefintlig inlärning.
Gruppsykologin talar om de roller
som nästan ofelbart uppstår i en grupp:
någon kräver monopol på uppmärksamhet och blir allas talesman, några är ambitiösa och leder gärna arbetet, någon är
”buffel” och någon är ”offer” som skyddas av de andra och ofta finns en slagpåse som drar till sig alla konflikter. Gruppens clown inte att förglömma.
i regressivt beteende som innebär att man ägnar mer tid
åt annat än uppgiften. Gruppen blir beroende av besked från lärare, ägnar sig
åt kamp mot någon yttre ”fiende” eller
flyr till andrahandsuppgifter. Parbildning och koncentration på relationer är
en annan fara.
– Ta gruppen tillbaka till uppgiften,
är Eligijus Kubilinskas råd till lärarna.
Flera studier visar att det går bäst med
grupper på två–sex personer. Om man
är över tolv bildas det spontana under
grupper och med storleken minskar samspelet mellan medlemmarna och då ökar
risken för olika rollspel.
En grupp kan hamna

av en
kurs på sin egen institution där man läser
i 17 man stora grupper, men de grupperna fungerar bra tack vare åtgärder som
projektplan, indelning i arbetsuppgifter,
time-sheets där deltagarna noterar sin
medverkan och uppföljande möten med
handledaren.
Större grupper kräver alltså mer planering. Handledaren ska inte bara intressera sig för slutresultatet utan även för väDock har de alla erfarenhet
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svar

Arbete i grupp kan ha stora peda
gogisk fördelar men det kan också
ge svagare studenter möjlighet att
åka snålskjuts på sina kamrater.

Förekommer free
riding i dina grupp
arbeten?
Anders Axelsson,
professor och
lärare i kemitek
nik och bioteknik

Kim Weyns, Eligijus Kubilinskas och Ali Hamidian har både deltagit i och lett flera grupp
arbeten. Nu har de också läst in sig på hur de ska bli så rättvisa som möjligt.

gen dit genom att följa upp arbetet och
gärna informera om de gruppdynamiska
problem som kan uppstå.
– Planera tid och plats för mötena så att
alla kan delta. Skapa undergrupper om
det behövs. Självreflekterande möten kan
vara en modell; var och en får skriva något
om hur de upplever arbetet i gruppen och
detta diskuteras. Olika grupper kan jämföra sin organisation med varandra.
är t.ex. inlämningsuppgifter som lämnas in gruppvis.
Risken finns att var och en bara löser någon uppgift och inte lär sig de uppgifter
som kamraterna löser. Inlärningen blir i
bästa fall ytlig.
Studenter väljer gärna att göra de uppgifter de har lättast för. Det leder till att
de lär sig minst. Arbetet bör i stället planeras så att djupinlärning stimuleras
och då är betygsättningen viktig. Den
bör innehålla något individuellt inslag,
t.ex. att lotten avgör vem som ska redogöra och det bör vara känt från början.
Kamratvärdering av medlemmarnas arbete kan vara en modell.
En olämplig modell
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Det framgick av diskussionen på konferensen att en grupp ofta skyddar sina
”freeriders”. En lärare berättade att han
alltför sent fått veta att problemen fanns.
Universitetsadjunkt Eva Leire hade goda
erfarenheter av att låta grupper diskutera
de här frågorna innan de börjar arbeta.
– Det kan aldrig fungera till hundra
procent rättvist i ett grupparbete, bl.a.
därför att det alltid kommer att finnas
ett fåtal studenter som föredrar genvägar
framför djupinlärning, säger Ali.
Lösningen kan dock inte vara att undvika grupparbeten. De kan vara mycket
lärorika, inte minst för ingenjörer som
ofta arbetar i projektgrupper i sitt blivande yrke.
text & foto:
MATS NYGREN
Fotnot. Freeriding var bara en av många pe-

dagogiska frågor som diskuterades vid den
fjärde pedagogiska inspirationskonferensen
på LTH den 1 juni. Arrangör var projektet Genombrottet på LTH. På konferensen deltog
ett 90-tal lärare, flertalet från LTH men också från andra fakulteter i Lund, från danska
DTU, blekingska BTH och malmöitiska MAH.

– Vid den projektkurs
som inleder våra två
program har vi varje
år underkänt någon
student som fått göra ett eget arbete i
stället. Ibland har gruppen (på sex–sju studenter) själv vid våra projektmöten sagt
till att en av dem inte deltagit mycket.

Gerhard Barmen,
universitetslektor
på väg och vatten
– Det är ett inte obetydligt problem. I en
av våra kurser görs
60 procent av arbetet i grupp och i år
minskar vi gruppstorleken från fyra till
tre för att se om det hjälper.

Berit Anders
son, universitets
adjunkt i brand
teknik
– Det är inte ett jätte
problem men visst
träffar man på någon
i nästan varje grupp
på 50 eller så. Det vi gör är konsultationer under arbetets gång där vi försöker
fråga både gruppledaren och de som
bara sitter och mumlar. Jag tror att det
ska mycket irritation till innan gruppen
”anger” en fuskare.
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LU:s nya miljöchef:

Det ska vara enkelt
att jobba för miljön
miljöarbete. Det ska vara lätt att

göra rätt!
Enligt den devisen arbetar Eli
sabeth Gierow, chef för miljöarbe
tet vid universitetet. Hon är ingen
moraltant men tycker att man ska
ta tillvara de möjligheter som finns
och göra sitt bästa för miljön. På
hennes skrivbord ligger det nu en
rykande färsk broschyr om policy,
mål och strategi för miljö- och håll
barhetsarbete vid LU.
Elisabeth Gierow, LUs nya miljöchef, är nöjd
med miljöklimatet vid universitetet. Men nu
ska det bli ännu bättre! foto: maria lindh

Annars är Elisabeth Gierow inte mycket
för pappersprodukter. Hon föredrar information på webben och mailar hell-

re än att skicka kopior. Liksom att hon
hellre cyklar till Tornavägen där hon
kan hålla videokonferenser än att hon
tar flyget till Stockholm för att konferera där. Och visst både källsorterar hon
och handlar kravmärkt.
– Men det får inte vara för krångligt, säger hon, och irriterar sig på Lunds
kommun som inte hämtar hennes sorterade sopor utan lämnar transporten till
henne.
Hur lätt blir det att uppfylla högskole

lagen som från och med i år kräver att
”universitet och högskolor ska bedriva sin
verksamhet så att den främjar en hållbar

Gästprofessor utvecklar
instrumentering på ESS
ESS. En förgrundsfigur inom neu

tronspridningstekniken blir gäst
professor vid Lunds universitet.
Han heter Colin Carlile och avslu
tar i dagarna sitt förordnande som
direktör för forskningsreaktorn ILL
i Grenoble, Europas kraftfullaste
neutronkälla. Dr. Carlile ska arbeta
med instrumenteringen av ESS, den
stora forskningsanläggning som det
skandinaviska ESS-konsortiet vill
förlägga till Lund.

Inom ESS Scandinavia gläder man sig
över detta. Dr Carlisle är en av världens
främsta inom området och har styrt ILL
under en tid då stora satsningar har gjorts
på ny instrumentering. Det är dock inte
16

konsortiet som finansierar tjänsten.
Hälften står LU för, och för den andra
hälften svarar Region Skåne.
Colin Carlile börjar sitt treåriga förordnande i Lund den förste oktober. Det
är ännu oklart var han kommer att placeras. Troligen blir det i forskarmiljö vid
någon universitetsinstitution.
I Lund ska Colin Carlile utveckla de instrument som behövs för olika
typer av experiment vid ESS, berättar
ESS-konsortiets projektledare professor Karl-Fredrik Berggren. Instrumentens utformning bestämmer till stor
del var fokus för forskningen vid ESS
läggs. Genom denna satsning på instrumentutveckling ökar möjligheterna för
svenska forskare att följa och tidigt på-

Colin Carlile ska
utveckla instument för ESS.
Han kommer närmast från forskningsreaktorn ILL
i Grenoble.

verka forskningsinriktningen vid ESS.
– Carlisle är inte här som en lobbyist för ESS utan har en rent akademisk
tjänst. Hans resultat kommer att användas även om ESS i slutändan skulle
hamna någon annanstans i Europa, säger Karl-Fredrik Berggren.
Var ESS ska hamna står fortfarande
skrivet i stjärnorna. Frågan om en placering i Lund utreddes förra året av Allan
Larsson. Utredningen utmynnade i ett
förslag till regeringen att avge en avsiktsförklaring. Någon sådan har det ännu
inte blivit. Ett av skälen kan vara att man
med en sådan förklaring också måste visa
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utveckling som innebär att nuvarande
och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa”?
Elisabeth Gierow menar att det inom
utbildningen och forskningen handlar
om att utveckla det kritiska tänkandet,
att ifrågasätta på vilket sätt de egna studierna eller projektet leder till hållbar utveckling.
Och vad är då hållbar

utveckling?
– Ytterst är det demokrati, ökad utbildning och fattigdomsbekämpning,
säger hon.
Så sent som i mars i år började Elisabeth Gierow sitt jobb som miljöchef vid
Lunds universitet. Hon kom till en arbetsplats med oförtjänt dåligt rykte, säger hon.
– Jag tycker att miljöklimatet här är
gott – precis som jag är nöjd med hur
det är i samhället i övrigt. Mycket positivt har hänt under senare år och Lunds
universitet har hängt med i den utvecklingen.

att det finns pengar för ändamålet. ESS
ska gemensamt finansieras och drivas av
sina användare men om Sverige ska bli
värdland måste man ställa upp med tre
miljarder kronor under en tioårsperiod,
alltså 300 miljoner kronor om året. Det
kan inte tas ur de pengar som regelmässigt avsätts till forskning utan kräver en
särskild satsning och ett avtal mellan Finansdepartementet och Utbildningsdepartementet.
Tyskland var tidigare den främsta
konkurrenten till det skandinaviska förslaget men drog sig ur leken. Ett förslag
som fortfarande finns med kommer från
ISIS, en anläggning i Rutherford i England. I den arbetar man med korta neutronpulser och vill uppgradera sin anläggning – ett förslag som i och för sig
inte utesluter ESS i Lund. Det senare är
nämligen en satsning på att producera
långa pulser.
Men det har också inom loppet av ett
år dykt upp två andra seriösa alternativ.
LUM nr 7 | 2006

– Ta bara en sån sak som att LTH nu
har beslutat att samtliga programstudenter ska examineras i hållbar utveckling.
Framöver hoppas vi kunna inspirera andra fakulteter till motsvarande beslut.
Som sin viktigaste uppgift ser Elisabeth Gierow nu att ta fram konkreta exempel på bra saker som medarbetarna vid
Lunds universitet kan göra för att leva
upp till den nya miljöpolicyn.
– Nu ska de vackra orden få innehåll,
säger hon, och det ska de få på vår nya
hemsida som ska lanseras under hösten.
Den nya policyn för LUs miljö- och
hållbarhetsarbete går ut till samtliga anställda och kanslier och kan även läsas på
www.lu.se/o.o.i.s/653
Maria Lindh
FOTNOT: Den 9 oktober bjuder rektor in

till ett inspirationsmöte för alla intresserade och fakulteternas representanter i Kårhusets hörsal klockan 13.30. Då inleds dialogprocesserna som syftar till att utveckla och
sprida metoder för att säkerställa att varje
student under sin utbildning möter ämnesrelevanta aspekter på miljö- och hållbarhetsområdet.

I Bryssel tillkännagav Spanien vid ett
möte i februari att man ville bygga en anläggning i Bilbao. Man menade sig också ha finansieringen klar. I somras kom
ett nytt förslag från Ungern som KarlFredrik Berggren bedömer vara mycket
starkt.
– Ungerska staten sägs vara villig att
betala 40 procent av kostnaderna till
skillnad från Sverige där man endast
vill betala 30 procent, säger professor
Berggren. Dessutom hävdar ungrarna
att kostnaderna för att bygga blir lägre i
Östeuropa. Man beskriver också ett ESS
i Ungern som en bro mot ännu underutvecklade länder, Rumänien och Bulgarien, länder som eftersträvar ett mer högteknologiskt näringsliv.
Det finns egentligen ingen deadline
för ESS-projektet; det är helt och hållet
en förhandlingsfråga mellan de europeiska staterna. I Sverige händer troligen inget på ESS-fronten förrän efter valet.
Göran Frankel

Ny tjänst som
IT-strateg
IT. Lunds universitet har utlyst en ny

tjänst som IT-strateg, med syfte att
skapa bättre och effektivare IT-stöd för
universitetet och ta fram en IT-strategi.
Två personer kommer att arbeta med
IT-strategiska frågor. John Westerlund,
fram till augusti t.f. IT-chef efter pensionerade Arne Sundström, arbetar
redan med dessa frågor och har från
september titeln t.f. IT-strateg.

Mer till arkitektur?
Valfläsk?Arkitektutbildningen blev

plötsligt ett slagträ i valdebatten den
29 augusti. Då gick utbildnings- och
kulturminister Leif Pagrotsky ut och lovade 36,9 miljoner mer till landets arkitektutbildningar, 10,2 av dessa skulle
tillfalla LTH. Förslaget innebär att man
höjer ”prislappen” för en tredjedel av
utbildningen till designnivå, 200.000
kronor per helårsstudent, eftersom
studenterna ska uppnå både vetenskaplig och konstnärlig skicklighet.
Detta skulle ske samtidigt som utbildningen förlängs till fem år 2007.
I skrivande stund är det inte känt
om alliansen bjuder emot.

Ny länk till
arbetsmarknaden
Efter plugget. – Våra studenter

frågar av naturliga skäl om möjligheterna att få arbete efter sin utbildning.
För att belysa och lyfta fram detta ytterligare har vi skapat en speciell sida,
”Arbetsmarknadsutsikter”, på Arbetslivscenters hemsida, berättar arbetslivskoordinator Åke Heed.
Han säger också att länkarna
är medvetet få, dels för att inte tappa
överblicken, dels för att var och en i sig
innehåller mycket information och de
mest kompetenta bedömningarna som man kan få i dagsläget. Den
nya länken har adressen: www.lu.se/
o.o.i.s/6785
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Många frågor om
etikprövningslag
forskningsetik. Frågorna

strömmar in och osäkerheten
bland forskarna är stor. Vad sä
ger egentligen lagen om etik
prövning kring forskning som
rör människor?
Den 15 september bjuder etik
prövningsnämnden in samhälls
vetare och humanister till ett
möte för att bena ut frågeställ
ningarna.
– För medicinare, vårdvetare och sjukgymnaster sitter etikprövning i ryggmärgen, men bland samhällsvetare,
tekniker och humanister är okunskapen
större, säger professor Susanne Lundin.
Hon är vetenskaplig sekreterare i
den regionala etikprövningsnämndens
avdelning 3 som behandlar alla ärenden utanför det medicinska området.
Där har man på senare tid fått ett ökat
antal frågor från osäkra forskare som
inte vet hur lagen ska tolkas.
Anledningen till osäkerheten är delvis att en ny lag, lagen om etikprövning som rör människor, kom för snart
tre år sedan. Den innebär att all forskning som berör människor ska etikprövas, inte bara inom medicin utan även
inom samhällsvetenskap och humaniora. Vetenskapsrådet ställer dessutom
sedan i fjol högre krav på etikprövning
i projekt som de vill stötta.
Enligt lagen ska personer som ingår
i olika vetenskapliga studier informeras
om forskningsmetod och -syfte, och de
ska när som helst kan avbryta samarbetet. De måste även godkänna sin medverkan. Det gäller alla s.k. forskningspersoner, inte bara de som intervjuas
utan även fokusgrupper och de som
finns i register och arkiv och liknande.
Etikprövningsnämnden i Lund bjuder in alla samhällsvetare och humanister till en informationsdag kring lagen den 15 september klockan 10–13
i Hörsalen på Stora Algatan. Se även
www.forskningsetikprovning.se
anna johansson
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Nya forskarutbildningspolicyn:

Antagna doktorander
skyddas ekonomiskt
forskarutbildning. Lunds univer

sitet har skyldighet att trygga för
sörjningen för sina doktorander,
även om dessa mitt under utbild
ningen av något skäl plötsligt står
utan finansiering. Det framgår av
den nya forskarutbildningspolicyn
som universitetsstyrelsen antagit.
Oklarheterna kring ”faster Au
gusta-doktorander” är därmed ur
världen.

Faster Augusta-doktorander var ett begrepp som myntades av förre prorektorn
Arne Ardeberg. Det avsåg doktorander
som enligt högskoleförordningen antogs till forskarutbildning med ”annan
finansiering” än sådan fakulteten stod
för. Doktorander som uppfyllde de akademiska kraven kunde antas med hänvisning till exempelvis egen förmögenhet (arv från ”faster Augusta”) eller att
de blev försörjda under utbildningen av
make/maka eller föräldrar.
Doktorandkåren har från början varit
negativ till denna möjlighet att ”köpa sig
plats” på forskarutbildningen. Samtidigt
har det varit plågsamt för enskilda doktorander med denna finansieringsform när
deras försörjning plötsligt ryckts undan,
exempelvis genom en makes arbetslöshet. Fattiga fakulteter har i sådana lägen
inte utan vidare varit beredda att ta över
försörjningsansvaret, men det är alltså
enligt policyn deras skyldighet att se till
att doktoranden får gå klart sin utbildning sedan han eller hon väl antagits. Det
markeras samtidigt tydligt att universitetet i framtiden ska vara restriktivt med
att anta doktorander med denna typ av
”annan finansiering”.
Det framgår även att försörjningsskyldigheten inte omfattar industridoktorander med annan arbetsgivare än universitetet, om deras finansiering bortfaller.

– Det är bra att policyn är tydlig på
de här punkterna, säger prorektor Ann
Numhauser-Henning, som är ansvarig
för frågor som rör forskarutbildningen.
Även i andra avseenden är man både
tydligare och mer kortfattad än det kvalitetsutvecklingsprogram för forskarutbildning som policyn nu ersätter.
Det läggs stor vikt vid en professionell och högkvalitativ handledning. Varje doktorand ska ha minst två handledare, varav en biträdande, och minst en
ska vara docentkompetent. Alla handledare ska ha genomgått en introduktionsutbildning. Om doktoranden vill byta
handledare är prefekten, institutionen
eller, om så krävs, fakulteten skyldig att
se till att det sker snabbt och smidigt. Policyn trycker också på att de individuella studieplanerna ska användas som styr
instrument under forskarutbildningen.
I policyn trycker man på att handleda-

ren måste finnas till hands, både avsätta
tid och ge en handledning av så hög kvalitet att forskarutbildningen kan avslutas
inom utsatt tid.
Även internationalisering tas upp –
alla doktorander ska kunna göra en del
av sin forskarutbildning utomlands – liksom vikten av kvalitetssäkring. Dessa policymål går igen i universitetets förslag till
ny strategisk plan. Även antagningsprocessen behandlas kortfattat i policyn.
– Antagningsordningen för forskarutbildningen är under omarbetning, med
hänsyn till Bologna-anpassningen, säger Cecilia Gagné, handläggare på Planeringsenheten som berett ärendet.
Hon får många frågor kring detta.
– Från nästa sommar kommer det att
krävas 160 ”gamla” universitetspoäng,
mot 120 i dag, för att vara behörig till
forskarutbildningen, berättar hon.
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Nu behöver man inte
längre gå till Gamla Kirurgen för att träffa en studievägledare. Webbkameran fungerar nästan
lika bra som ett personligt möte, tycker studievägledarna Nichlas Eklund och Paula Grevskog.
foto: anna johansson

Personligare studievägledning
på distans med webbkamera
studievägledning. Behöver du

guidning i ditt studieval men bor
långt från Lund?
Titta in i kameran så får du hjälp.
Nu erbjuder Studentservice stu
dievägledning via webbkamera.

Telefon och mejl i all ära. Men det blir
både effektivare och enklare om man kan
se den person som man ska hjälpa och
vice versa. Den slutsatsen har studievägledarna på Studentservice dragit och har
därför introducerat webbkameran som
ett verktyg i sitt arbete.
ska kunna ersätta
det personliga mötet för nuvarande och
kommande studenter som bor långt från
Lund eller som på grund av funktionshinder har svårt att ta sig till Student
service lokaler på Gamla kirurgen.
– Webbkameran är ett bra komplement i vår strävan att bredda rekryteringen, säger Nichlas Eklund, som är en
av fyra centrala studievägledare på Studentservice.
Nu i höst kör de skarpt med tekniTanken är att den
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ken som är väldigt enkel, enligt Nichlas Eklund.
– Man kopplar upp sig på Internet via
MSN, ett program som är gratis att ladda ner och som de flesta ungdomar använder i dag. Dessutom behöver man en
enkel webbkamera och en sådan kostar
runt 200 kronor.
inför anmälningsperioderna på hösten och våren som studievägledarna har mycket att göra. I höst
räknar man med att tre till fyra webbmöten ska kunna bokas in i veckan. Frågor
kring utbildningssystemet, antagning
och behörighet är vanliga frågor som
studievägledarna får svara på. En del går
att avhjälpa lätt per telefon men när det
handlar om de djupare samtalen, räcker
inte telefonen till.
– De som ringer och inte vet vad de
vill läsa behöver mycket vägledning och
vi behöver prata länge för att gå igenom
vilka intressen de har och vad det finns
för olika utbildningsmöjligheter eller hur
de ska kunna sätta ihop en bra examen.
Då underlättar det att kunna ladda ner fiDet är främst

ler och visa webbsidor som vi gemensamt
kan titta på under samtalets gång, säger
studievägledare Paula Grevskog som redan har genomfört ett skarpt kamerasamtal med en student i Budapest.
– I det samtalet hade jag nytta av
att kunna se tjejens kroppsspråk för jag
märkte när hon såg skeptisk ut att hon
inte förstod vad jag sade. Dessutom är
det mycket lättare för mig att förmedla
ett budskap om jag kan använda mig av
ögonen och kroppsspråket.
är det lärosäte som
har kommit längst med att erbjuda studievägledning via webbkamera. Och intresset bland kollegor och chefer på andra lärosäten är väldigt stort. Däremot
har inte så många studenter nappat sedan smygstarten i maj.
– Men nu sätter ruschen igång och då
hoppas vi att möjligheten till studievägledning via webbkameran sprider sig till
studenterna, säger Paula Grevskog och
Nichlas Eklund.
Lunds universitet

Anna Johansson
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Akademiska Hus
planerar för konstrundor!
På universitetets fastigheter finns idag en diger samling konst.
Allt från små målningar till stora skulpturer i sten och betong,
både inne och utomhus. Vi vet att det finns ett stort intresse
för all denna konst bland universitetets personal. Under hösten kommer vi att förbereda flera konstrundor i fastigheterna.
Konstrundorna är planerade att starta till våren 2007 så fort
vädret tillåter.

”Healing the earth”, konstnär Olle Bonnier.

Vi renoverar och ser regelbundet över konsten i fastigheterna.
”Healing the earth” (1987) är den senast renoverade kreationen
och finns på LTH Elektrotekniks norra innergård. Konstverket består av en skulptur i diabas, plast, jord och rostfritt stål samt en
bumerang 25 m upp i luften som hålls fast av tre master.

www.akademiskahus.se
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Den senmoderna människan

Flockdjur
i egokläder?

ill: petter lönegård

Hon köper mer prylar än någonsin. Hon går hellre med i Röda korset än i Social
demokraterna och Folkpartiet. Hon ser sig som individualist, men springer ofta
åt samma håll som alla andra. Och hon gillar att inreda.
LUM har intervjuat några kultur- och samhällsforskare om vad som känne
tecknar den senmoderna västerländska människan. Vissa betonar ytligheten
och överflödskonsumtionen. Människan är offer för en manipulativ marknads
föring av både prylar och idéer. Tomheten firar triumfer i vår tid! Andra hävdar
att människan, i många avseenden, är sig lik; både stark och svag, både egoistisk
och engagerad.
– Tänk bort tidsandans maskeradkostymer, manar forskarna. Då kan vi få syn
på kontinuiteten i en tid då alla talar om förändring. Och det finns värre saker
man kan syssla med än heminredning!

LUM nr 7 | 2006
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Tomhetens triumf
– lycka genom konsumtion är relativ
Satsa på ett nytt kök! Unna dig en
helg på spa, för det är du värd! Pro
va den nya bilmodellen med för
dubblad körglädje! Missa inte det
nya resmålet i Thailand!
Reklamen ligger på, och vi köper.
Kyrkorna står halvtomma men i gal
leriorna, våra nya tempel, trängs
svenskarna söndag som vardag.

Under 1900-talet har varje generation
materiellt sett fått det nästan dubbelt så
bra som sina föräldrar, och tre-fyra gånger bättre än far- och morföräldrarna vid
samma ålder. Vanliga människor har
idag en bekvämlighet som bara kungligheter och andra extremt rika levde i för

– Lycka nådd genom konsumtion är
relativ. Över en viss grundnivå blir man
bara lycklig på någon annans bekostnad
– när man fått en lön som är högre än andras, eller skaffat sig en sak som de flesta andra inte har. Detta sänker förstås i
sin tur självkänslan och välmåendet hos
dem som har lägre lön och mindre fina
saker, säger han.
Det finns gott om forskning som visar bristen på koppling mellan välstånd
och lycka i den rika världen. En amerikansk studie visar t.ex. att andelen personer som säger sig vara ”mycket lyckliga” varit densamma över flera årtionden,
fastän genomsnittsinkomsten samtidigt
fördubblats. Och i en annan studie, där

”Mycket av reklamen handlar om att generera
otillfredsställdhet. Man ser fel ut, har fel
kläder, fel mobil, fel heminredning och så
vidare. Aldrig blir man tjusig nog!”
150 år sedan, skriver professorn i företagsekonomi Mats Alvesson i sin senaste bok
”Tomhetens triumf”.
trodde många att
denna konsumtionsökning snart skulle
avstanna. Framtidens människor skulle
ha saker nog, och kunde i stället ägna tid
åt varandra och åt att utveckla sitt inre liv
andligt och kulturellt.
Så blev det nu inte. Sakerna är viktigare och fler än någonsin – men har vi
blivit lyckligare för det? Knappast, menar Mats Alvesson.
På 60- och 70-talen
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man frågade hur mycket pengar folk
skulle behöva för att bli lyckliga, så uppgav de flesta oavsett inkomstnivå
ungefär dubbla sin nuvarande inkomst. Lyckodrömmen var alltid
ouppnåelig: vad man än hade, så
ville man ha mer.
faktiskt ändå vara nöjda med vad de har,
så rycker reklamen ut. Den är en viktig
del i det Mats Alvesson kallar ”övertalningsekonomin”. I denna läggs allt mer
resurser på att övertala oss att vilja skafSkulle några till äventyrs
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fa saker och tjänster som vi egentligen
inte behöver.
– Mycket av reklamen handlar om att
generera otillfredsställdhet. Man ser fel
ut, har fel kläder, fel mobil, fel heminredning och så vidare. Aldrig blir man tjusig nog, säger Mats Alvesson. Han talar
i sin bok om att konsumtionens skuggsida är ”missnöjesproduktionen”, och att
konsumtionspåverkarna är i ”frustrationsbranschen”.
genom konsumtion är därför som att fånga en ål:
lyckan rinner en ständigt ur händerna.
Så fort man köpt det nyaste, så kommer
något ännu nyare. Och att försöka skapa sig identitet utifrån varumärken och
prylar är ett bräckligt projekt.
– Det ger en konstlad självkänsla, till
skillnad från förmågor, kunskaper, handlingar och skapande som verkligen är ens
egna, konstaterar lundaforskaren.
Konsumtionen kan också öka den
tidspress som så många klagar över. Att
köpa saker tar tid: arbetstidsförkortningen de senaste årtiondena har nästan exakt ätits upp av den ökade tid vi lagt på
att shoppa. Och de shoppade sakerna tar
ju i sin tur tid. Man måste hinna använda
och underhålla sin sommarstuga, sin båt,
sitt tennisracket, sin nya golfutrustning.
Inte konstigt då att det blir ont om tid för
att besöka farmor på servicehuset, eller
för att bara sitta stilla och ta det lugnt.

ill: petter lönegård

Att bli tillfredsställd

Men är det då inte bra av andra skäl
att vi konsumerar? Det ger ju tillväxt i
ekonomin, så att vi kan få bättre råd med
t.ex. bistånd och äldreomsorg? Nej, de
argumenten biter inte på Mats Alvesson.
Om den övriga världens fattigdom vore
ett viktigt skäl till ekonomisk tillväxt i
västvärlden, så skulle vi väl vid det här
laget ge mer än en procent av BNP i bistånd? Och om den svenska ekonomin
växer med tio procent, så leder det inte
automatiskt till samma ökning av själva omsorgen. De offentliganställda kommer förstås att kräva tioprocentiga löneLUM nr 7 | 2006

Sakerna är viktigare och fler än någonsin – men har vi blivit lyckligare för det? Knappast, menar Mats Alvesson. foto: britta collberg

”Att köpa saker tar tid: arbetstidsförkortningen de senaste årtiondena har nästan exakt ätits
upp av den ökade tid vi lagt på att shoppa.”
ökningar, vilket kan ge en motsvarande
ökning av omsorgspersonalens konsumtionsmöjligheter, men själva omsorgen är
mer beroende av fördelnings- och skattepolitiska beslut.
Överkonsumtionen skadar miljön
både nationellt och globalt. Den leder
också till felaktiga val, menar Mats Alvesson:
– Inriktningen på konsumtion leder
till politiska och individuella felprioriteringar. Man tror att mer tillväxt och mer
pengar i plånboken leder till mer lycka,
vilket generellt sett inte stämmer när
standarden nått över en viss nivå!
fram två konkreta motförslag: skattebefriade bidrag till
90-konton för att uppmuntra människor
att dela med sig till de nödlidande, samt
hög reklamskatt för att bromsa ”överHan lägger i sin bok

talningsekonomin”. Och så hoppas han
på en debatt om dessa frågor, där hans
forskningsbaserade debattbok utgör ett
bidrag.
– Jag vill inte säga att allt var bättre
förr. Visst är det bra att vi fått en höjd materiell standard – men någonstans kanske man kunde sätta stopp, och tycka att
det räcker, säger han.
INGEL A BJÖRCK
Fotnot: Mats Alvessons bok Tomhetens tri-

umf (Atlas förlag) handlar om områdena
konsumtion, högre utbildning och arbetsoch organisationsliv, och om dessa områdens
nya prägel av ”grandiositet” (storslagna löften), ”nollsummespel” (strävanden där man
bara kan vinna på andras bekostnad) och ”illusionsnummer” (tomma utspel och ytputs).
Hans egna intäkter från försäljningen går till
Föreningen för barnens bästa, en ideell biståndsorganisation som arbetar i Moçambique, Indien och Vietnam.

23

tema | Flockdjur i egokläder?

Uppgradera
ditt hem
och visa vem du är!
Heminredningstidskrifterna sväm
mar över i butikshyllorna. Ikea
intar världen och make
over-programmen på
teve slåss om upp
märksamheten.
I dag är ett eftersatt
hem nästan något miss
tänkt. Den som inte pyn
tar och möblerar om får
förklara sig!

ill: petter lönegård

Intresset för hemmet är inte nytt
i Sverige, men skiljer sig från tidigare epokers, säger Cecilia Fredriksson,
etnolog vid Service Management på
Campus Helsingborg. Hon har i sin
forskning bland annat intresserat sig
för konsumtion och design.
Under funktionalismen handlade
det om upplysning och offentlig smakfostran. I dag finns ingen uttalad allmän
norm. God smak sägs vara något subjektivt och var och en är sin egen lyckas
heminredare.
– Det är både svårare och mer
lustfyllt. Man kan inte längre bara
härma ett visst sätt att inreda och
slå sig till ro; i själva heminredningstrenden ligger det ständiga
omprövandet, varje pryls utbytbarhet eller förändrade funktion. Man
förväntas också skapa själv.
Förr levde vi i ganska statiska hem
där var sak hade sin plats. Relationen till
tingen upptog oss inte på samma sätt som
24

idag, då inget är för evigt och allt är förhandlingsbart.
Psykologer ser heminredning som ett
identitetsarbete – genom att skapa ett
personligt hem blir individen någon.
Men heminredning betyder olika saker
för olika människor – dessutom spelar
tiden i livet roll. Inte sällan är det något
man gör tillsammans med sin partner eller sina barn.
inte något bara privat utan ett samhällsfenomen
och del av den estetisering av vardagslivet som varit en kraftig trend i västvärlden under hela 1900-talet, berättar Cecilia Fredriksson.
– Vid förra seklets början var det mest
konstnärer som besatt estetisk kompetens. I dag har vi alla ett estetiskt öga
och blir så upptagna av estetiska uttryck,
också de fula, att vi får svårt att koppla
av dem. Ständigt frågar vi oss: ska det
vara den eller den nyansen, det eller det
materialet?
Driften att gestalta oss själva och vår
miljö – och därmed vår existens – får
konsekvenser för samhällslivet, menar
en del samtidsanalytiker. När vi släpar
hem loppisprylar, designsoffor eller platta Ikea-paket och ständigt möblerar om,
får vi mindre tid och ork att engagera oss
i politiken och i andra människor.
Men Cecilia Fredriksson delar inte
den synen. Hon ser inte heminredning
som en flykt:
Historiskt är heminredning
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– Visst kan man fråga sig: Får jag verkligen förverkliga mig själv på det här
flärdfulla sättet? Men konsumtionssamhället inte bara manipulerar människor
utan låter dem också vara kreativa. Och
det finns faktiskt värre saker man kan
syssla med än heminredning!
Konsumtions- och heminredningstren-

der är inte antingen bra eller dåliga utan
både och, menar Cecilia Fredriksson.
Men det finns, med etnologkollegan Susanne Lundins ord, ett ”kulturellt imperativ” att gestalta sig själv i vår tid. Detta
outtalade krav är inte så lätt att komma
undan och den som inte ägnar sig åt heminredning kan alltså känna att det är något som måste förklaras och ursäktas.
På 90-talet talade trendanalytikerna
om ”cocooning”, att vi som fjärilspuppor
skulle dra oss undan ett allt hårdare samhälle och söka trygghet i hemmens isolering. Så har det inte blivit, tycker Cecilia
Fredriksson. Istället är hem och trädgård

kallt och kan välja bort. Men samtidigt
är de flesta till naturen alltjämt samlare.
Många skäms för prylhögarna därhemma. Det är feng shui-konsulterna snabba att utnyttja, ibland med nästan religiösa undertoner.
– Vissa går så långt att de hävdar att
de kan se på en människa om han eller
hon har en massa bråte i sitt hem; auran
blir liksom ”klibbig”.
Heminredning och vårt förhållande
till tingen har alltså blivit mer laddat, vilket väcker både ångest och lust, menar
även etnologen Robert Willim. Han ingår i det nya forskningsprojektet ”Hem”
som vill lyfta fram mindre spektakulära
konsumtionsmönster och rutiner för att
få en bättre bild av människors vardagsliv. Människan är jordbunden, förankrad i en materiell verklighet. Det gör att
även banal konsumtion – som att köpa
mjölk och glödlampor – faktiskt kan berätta något om våra liv och ha djupare
existentiella rötter. Robert Willim in-

”Vissa går så långt att de hävdar att de kan se
på en människa om han eller hon har en massa
bråte i sitt hem; auran blir liksom ‘klibbig‘”

tilltalar inte alla och
inredningsprogrammen speglar också ett
sökande efter normer. Många är beredda
att smakuppfostra en vilsen allmänhet,
Ikea t.ex. som ju inte bara säljer möbler
utan även en inredningsideologi.
Feng shui är en annan filosofi som
med sitt röja upp-budskap utlovar ordning, rymd och inre frid. Egentligen går
den hand i hand med konsumtionskulturen och är besläktad med slit- och släng
filosofin, anser Cecilia Fredriksson.
Feng shui har den rationella människan som ideal, hon som håller huvudet
Tidens valfrihet
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går också i diskussionerna kring ett nytt
forskningsprojekt med överflöd som
tema (se även intervju med Orvar Löfgren, sid 27).
föreställningar som
påverkar oss omedvetet, kulturella mönster som dominerar vårt sätt att tänka och
får stå modell inom alla möjliga områden. Om det löpande bandet var ett sådant mönster för industrisamhällets
människor, så är uppgradering efter digital förebild en stark trend i det senmoderna samhället. Datorprogram som
t.ex. Word uppgraderas hela tiden, dvs.
förbättras och får nya funktioner och finesser. Trots att många kanske var nöjda
med de tidigare, enklare versionerna, vill
vi ändå gärna ha ”det senaste och bästa”.
– Strävan efter uppgradering kan
ibland övergå i en slags kulturell elefantiasis. Vi vill ha extra av allt.
Varje epok bär på

t

vanliga teman i medierna, våra hem öppnas och vi diskuterar inredning med varandra. De som misslyckats med att skapa ett trivsamt hem ”bekänner”, varpå
proffsinredare, snickare och stylister drar
in med hammare, spik och färg och hemmet genomgår en ”complete makeover”.

Vissa ser heminredning som en flykt. Men
inte Cecilia Fredriksson. Det finns värre saker
att syssla med än heminredning, menar hon.

Robert Willim är nyfiken på hur en viss inredning plötsligt blir en standard, något vi bara
måste ha.
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t

Robert Willim är nyfiken på hur
det går till när viss inredning plötsligt
blir en standard, något vi bara måste
ha. Liksom hur en pryl åldras i ägarens ögon:
– När kommer en platt storbildsteve att kännas helt fel? Hur påverkar
överhuvud taget underhållnings- och
kökstekniken våra liv? Och vad händer om västerländsk konsumtionsstandard sprider sig till jätteländer som Indien och Kina?
den dominerande konsumtionstrenden är ”extra av allt”, så finns
motkrafter, som återvinningstanken.
Många i dessa dagar är hängivna loppisjägare.
– Omsorgen om det begagnade och
patinerade visar också en längtan efter det unika föremålet, menar Cecilia
Fredriksson.
Kanske är hela begreppet hem under
förändring, fortsätter Robert Willim.
– Hemlängtan behöver inte nödvändigtvis handla om nära och kära. Det
kan vara längtan efter ensamhet eller
efter bredbandet som försätter mig i
kontakt med mitt nätverk av människor och ting på andra platser. Tekniken
drar upp nya gränser mellan hemmet
och världen. Webbplatsen ”My space”
är t.ex. en hybrid av ”hemma” och offentliga anslagstavlor.
Även om

av att inte
bara jämföra oss med industrisamhället, tror han.
– Den moderna epoken med sin
förutsägbarhet och sitt löpandebandslit i fabrikerna är kanske en historisk
parentes. Kanske har dagens projektanställda kaospiloter mer gemensamt
med agrarsamhällets bonde som ständigt hade det oberäkneliga vädret att ta
hänsyn till…
Också Cecilia Fredriksson ser en
koppling till bondesamhället:
– En gång krävde nöden en förmåga att urskilja det värdefulla och skapa
något av lite. Samma kreativitet behövs
för att göra ett bra loppisfynd!
Vi kan lära oss något

text & foto: BRITTA COLLBERG

Malmös nya totempåle
Vi lever i en förvirrande tid, där
de globala flödena av idéer, varor
och människor ändrar den invan
da världen. Då kan vi behöva nya
symboler att samlas kring, nya
”totem”. Ett sådant ”totem” är
Turning Torso, menar Iñigo Mielgo
Salcedo i sin kommande avhand
ling i sociologi.

Iñigo Mielgo Salcedo kommer från Baskien. Han tar upp både Turning Torso och det nya Guggenheim-museet i
Bilbao i Baskien som exempel på moderna totem i den betydelse som lanserats av den kände sociologen Emile
Durkheim. Ett totem var, enligt Durkheim, ett konkret ting respekterat av
alla medlemmar i ett visst samhälle och
föremål för ritualer som stärkte samhällets sammanhållning.
och dansar
kring vare sig det baskiska museet eller
det malmöitiska bostadshuset, så fyller
båda en speciell funktion i samhället,
menar den spanske forskaren.
– De snabba förändringarna i den
globaliserade världen leder lätt till oro
och osäkerhet. Då kan de här ultramoderna byggnaderna fungera som en
sorts enande och lugnande bevis på att
även våra samhällen hänger med i det
nya. De kan antyda för människorna i
Malmö och Bilbao att även de är delaktiga i och kan dra nytta av den snabba utvecklingen!
Även om vi inte sjunger

En förutsättning är förstås att de ar-

kitektoniskt extrema byggnaderna blir
accepterade inte bara av förståsigpåarna utan också av ”vanligt folk”. Och så
har det blivit åtminstone i Bilbao, som
Iñigo Mielgo Salcedo känner bäst till.
Den aparta museibyggnaden uppskattas numera av alla, om inte annat så för
att den drar turister och därmed pengar till staden.

Turning Torso – en ny symbol att samlas
kring, ett totem. foto: maria lindh

Guggenheim-museets värde som
symbol för det moderna visas också
av att varvsarbetarna, en tidigare stark
men senare nedläggningshotad yrkesgrupp i Bilbao, häromåret valde att
göra en manifestation just vid museet. Varvsnedläggningen var då redan i
princip bestämd, men varvsarbetarna
ville manifestera sin existens och visa
att också de ville följa med in i framtiden. Också de ville hylla stadens moderna totem.
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När mycket
blir för mycket

Tillsammans med en rad andra forskare inom etnologi och ekonomi vid universiteten i Lund och Göteborg, har han
börjat skissa på ett nytt forskningsprojekt om överflöd.
– Vad händer när vi upplever att ”mycket” blir ”för mycket”. Vad är det vi har ”för
mycket” av? Hur gör vi för att konsumera
mer, koordinera bättre, smälta mer information eller stuva in fler prylar, aktiviteter,
känslor eller erfarenheter i vår vardag?
Många skriver gärna och moraliserande om dagens överflödskonsumtion. Löfgren förnekar inte att vi konsumerar mer i
pengar och prylar räknat, men vänder sig
mot det han kallar för en historielös civilisationskritik. Det gäller att gå tillbaka till
debatter i historien för att få perspektiv:
– Vi upplever alltid det förflutna som
ordnat och lugnt, medan nuet känns kaotiskt. Vi överdriver förändringars betydelse och har svårt att se kontinuiteten, vad
som förblir oförändrat. Dessutom tror vi
att gamla dygder och kompetenser automatiskt försvinner med intåget av nya.
Som exempel på historielöshet tar han
ekonomen Staffan Burenstam-Linders
bästsäljare ”Den rastlösa välfärdsmänniskan” från 1969.
– Burenstam-Linder ondgör sig över
LUM nr 7 | 2006

tidsbristen i det moderna samhället och
uppsjön av prylar. Medan min reflektion
när jag läser honom nu är ”oj, vad lugnt och
ordnat och vad lite grejer man hade.”
Burenstam-Linder blandar fakta och
åsikter och fäller kommentarer som ”förr
gav man ungarna smörj, nu har man inte
tid att smeka dem”. Det är lätt för läsaren
att sucka – inte över agan som försvunnit, men de uteblivna smekningarna. Orvar Löfgren blir däremot misstänksam.
Tillsammans med kollegan Jonas Frykman har han skrivit om känslor och kultur och vänder sig mot det vanliga antagandet att dagens människa skulle vara
ytligare och känslomässigt fattigare.
– Hur vet vi det? I alla tider har man
klagat på andens förfall och känslans förytligande. Men var det verkligen bättre
och mer äkta förr? Nej, men annorlunda.

tiden. ”Multy tasking” som det också
kallas blir vardag och socialt umgänge
söker sig nya vägar. I radions barndom
satt man i givakt och lyssnade på predikan, några decennier senare hade radions
P3 utvecklats till ljudkuliss i köket. Teve
kan man slötitta på medan man umgås,
äter eller stryker.
Upplevelsen av överflöd och av att det
blir ”för mycket” förändras alltså över tiden.
Men även om det finns många exempel på nutidsmänniskans ökade simultanförmåga så är utvecklingen inte
entydig. De senaste årens många långtidssjukskrivningar pekar i en annan
riktning.
BRITTA COLLBERG

Hellre än att fastna i motsatspar som

bättre/sämre, förr/nu, för lite/för mycket
så bör man utforska på vilket sätt människor t.ex. är sinnliga i dag och hur de
visar känslor, menar han.
– Det är klart att vi är förändrade,
men känslor spelar en oerhörd roll, de
bara tar sig andra uttryck.
Vi ska inte låta bli att analysera vår egen
tid, men akta oss för kategoriska uttryck,
med anspråk på att säga något om vart
samhället är på väg, fortsätter Löfgren.
– Häromdagen sa någon på radio ”i
dag har vi förlorat konsten att samtala”.
Jag tycker vi samtalar som bara den! Inte
minst ungdomar kommunicerar ju oerhört – på nätet och via mobiler. De är
sociala och skriver mer än tidigare generationer.
Ungdomars avslappnade läxläsning
till musik och teve etc., visar att människors simultankapacitet förändras med

ill: petter lönegård

Vi drunknar i ting. De brer ut sig i
våra hem och vårt medvetande, för
enklar och försvårar livet och sät
ter oss på prov när de går sönder el
ler krånglar.
– I ögonblick av frustration inför
detta kaotiska överflöd kan männis
kor gripas av drömmen om det mi
nimalistiska livet, ett liv utan pry
lar, en flytt till det enkla ödetorpet,
menar Orvar Löfgren, professor i et
nologi.
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valfritt
Färre röstar och partibytena ökar
Junilistan, feministiskt initiativ, pi
ratpartiet, osynliga partiet.
Det finns många uppstickare i
årets val.
Och vi som väljare har blivit allt
mer rörliga och påverkbara jämfört
med för 30 år sedan.
Klassamhällets upplösning kan
vara en orsak, menar statsvetare
Anders Sannerstedt.

Valet står för dörren och ännu vet ingen
hur det kommer att gå. Statsvetare Anders Sannerstedt är dock säker på en sak.
Årets valrörelse blir en jämn kamp mellan blocken.

– Det blir spännande in i det sista eftersom det är så jämnt. Dessutom är det
en liten fördel för de borgerliga just nu,
säger Anders Sannerstedt, som är rikligt
citerad och efterfrågad av medierna som
valexpert.
Visa från tidigare års val vet statsvetarna att det är just jämnheten som gör
oss svenskar benägna att ta oss till valbås
och postkontor för att lägga vår röstsedel. Röstdeltagandet blir därför sannolikt högt i år, i ett Sverige som annars har
fått se vikande röstdeltagande de senaste
decennierna. 81 procent röstade i det senaste valet. För 30 år sedan var röstdeltagandet 90 procent.

Och i takt med att fler stannar hemma
på sofflocket, engagerar sig färre partipolitiskt. Men därmed inte sagt att vi som
röstar på 2000-talet inte är samhällsintresserade.
– För 20 år sedan såg jag Röda korset
som en organisation där gamla tanter satt
och handarbetade. Men idag är mängder av unga engagerade där, vi har flera
här på institutionen. Likadant är det med
exempelvis Amnesty. Medlemmarna står
för mänskliga rättigheter men slipper ta
ställning för fastighetsskatten och äldrevården, säger Anders Sannerstedt.
Valdeltagandet är inte det enda som
förändrats de senaste årtiondena. Vi
”vänstrar” mer nuförtiden, röstar över
blockgränser eller byter parti inom blocken, beredda att plocka den partiblomma
vi finner mest attraktiv, oavsett färg.
sakna alternativ till de etablerade partierna i år.
Junilistan, feministiskt initiativ, sjukvårdspartiet och piratpartiet är några exempel på utmanare i årets valrörelse, alla
med särskilda hjärtefrågor. Därtill partier som fått näring genom medierna såsom osynliga partiet och unika partiet
där det sistnämnda startats av en dokusåpastjärna. Många ogräs i den annars
ganska prydliga partirabatten med andra ord.
Statsvetarna vet inte med säkerhet
varför vi svenskar har blivit rörligare och
mer påverkbara de senaste decennierna.
Sannerstedt menar att en förklaring kan
vara klassamhällets upplösning med en
avklingande kollektivism och ett ökat individtänkande.

ill: petter lönegård

Och väljarna behöver inte
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benägna att rösta på ickeetablerade partier,
åtminstone i kommunalvalen. I Skåne finns i snitt 1,5 mandat i fullmäktigesamlingarna som innehas av små,
ofta lokalt förankrade partier. Sjöbopartiet, Barapartiet och Burlövs väl
är några exempel.
– Jag vet inte vad det beror på men
närheten till Danmark där det finns
en tradition med flera mindre partier
kan vara en förklaring.
Men kommer då något av de små
partierna in i riksdagen?
– Nej, förmodligen inte ett enda.
Det skulle i så fall ha synts på opinionsmätningarna vid det här laget.
När miljöpartiet, kristdemokraterna
och ny demokrati tog sig in i riksdagen syntes det i opinionsmätningarna
ett halvår innan.
För Anders Sannerstedt är valet inte
slut efter valvakan den 17 september.
Tvärtom.
– Det intressanta är att se hur alla
småpartier kommer att påverka utvecklingen i kommunerna där blocken inte har fått egen majoritet utan behöver förlita sig på vågmästarpartier.
Sist tog det flera månader i exempelvis
Kristianstad innan de kom fram till
att socialdemokrater och kristdemokrater skulle styra gemensamt.
Skåningar är allra mest

anna johansson
LUM nr 7 | 2006
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Utbränd
– det moderna sättet
att vara olycklig på
Alla njuter inte av det senmoderna
samhällets omtalade frihet att för
verkliga sig själv. Sverige har när
mast rekord i långtidssjukskrivna
och många fick till nyligen diagno
sen ”utbränd”.
– Jag tvivlar inte på de sjukskriv
nas lidande, men misstror etiketten.
Samhällsforskarna bidrar dessutom
till att skapa och hålla kvar feno
men som utbrändhet. De granskar
inte sin egen roll och de vinster de
själva gör på rehabiliteringsmarkna
den, säger socialantropologen Tor
björn Friberg.

Det är ett tag sedan antropologi var liktydigt med att utforska exotiska samhällen. Torbjörn Friberg har heller inte tropikhjälm när han närmar sig det svenska
samhället, men väl viljan att se det med
den främmandes fördomsfria blick.
Det var som anställd på Försäkringskassan han fick upp ögonen för utbrändhetsdiagnosens mångtydighet. Han satt
och pratade i telefon med en utbränd
kvinna, när hon plötsligt bröt ihop i tårar.

Han blev rådvill, visste inte hur han skulle hantera situationen eller vad det var fråga om. Han frågade kolleger vad utbrändhet var och fick väldigt olika svar.
Det har gått några år sedan dess. Torbjörn Friberg arbetar i dag på en doktorsavhandling. Han är inte klar och vill vara
försiktig med tvärsäkra påståenden. Inte
desto mindre har han fått en god inblick
i vad utbrändhet är eller ansetts vara. Begreppet används fortfarande, men har på
senare år förlorat i trovärdighet och godtas inte längre utan vidare som diagnos av
t.ex. försäkringskassan. Man talar oftare om utmattningssyndrom eller utmattningsdepression, vilket kanske kommer
närmare vad det handlar om.
har försökt svara på
vad utbrändhet är för slags tillstånd, hur
det uppstår hos individen och hur man
kan bota och förebygga det. Själv vänder Torbjörn Friberg upp och ner på frågan. Istället för att utgå från utbrändhet som ett faktum, försöker han visa
hur det etablerats som begrepp i Sverige.
Och istället för att se det som ett samhälls
Många forskare
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– Förr visste man vilken klass man
tillhörde och man röstade på det parti
som man visste företrädde ens intressen, säger han och citerar en fackledare som på 1970-talet uttryckte: ”Skillnaden mellan arbetare och tjänstemän
är större än skillnaden mellan vita och
svarta i apartheid”.
– Förvisso blev han kritiserad för
uttalandet men det sade ändå något
om den tidens synsätt, menar Sannerstedt.
Sverige är dock inte unikt vad gäller
bildandet av småpartier.
– Det är trender som vi sett i Europa under många år men som bara har
tagit längre tid att etablera sig här. Nu
är vi fullt i nivå med hur det ser ut i
våra europeiska grannländer.
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Socialantropologen Torbjörn Friberg har
undersökt fenomenet utbrändhet.
foto: britta collberg

problem, ser han det som en lösning i ett
givet samhällsklimat.
Sjukdomar med så många olika och
ibland diffusa kännetecken som utbrändhet beror inte bara på individens
situation och personlighet. Diagnosen
växer fram i ett samspel mellan samhälle
liga krafter och individer. Genom medierna, enskildas berättelser, forskning
etc. vinner begreppet terräng. Kunskap
om symptomen blir allmän egendom –
människor känner igen sig i tidningarnas
pricka av-listor och inser plötsligt ”hjälp,
jag är utbränd”.
Betyder det att de utbrända är inbill-

ningssjuka? Nej, sjukdomen är inte en social konstruktion eller ”smitta”, även om
det säkert förekommit vårdslös användning av diagnosen. Utbrändhet som fenomen har täckning i individens verklighet, men är heller inte ett väldefinierat
medicinskt tillstånd.
– Utbrändhet är ett nytt sätt att vara
en olycklig människa på i Sverige, som
Torbjörn Friberg uttrycker det.
Om det inte fanns en föreställning
om vad det är ”att gå in i väggen”, om
det inte fanns en beredskap och en utbredd förståelse för symptombilden, så
skulle det förmodligen inte finnas några
”utbrända”. Däremot skulle det finnas
30

olyckliga människor, funderar han.
Den växande rehab-marknaden erbjuder alla möjliga slags bot, vilket
också speglar luddigheten i diagnosen.
Torbjörn Friberg har varit deltagande observatör vid ett par behandlingshem, där
man sysslat med allt ifrån keramik till
bassängbad och samtal.
Han har stor respekt för de utbrända, men menar alltså att det är tidsandan
som tillhandahåller rekvisita och manus
för hur man uttrycker sitt lidande.
– Man kan tala om en nisch som skapas
i samhället kring begrepp som utbrändhet. Under en viss tid kan begreppet suga
upp en mängd olika slags psykisk smärta
– rehabiliteringens inriktning och människors berättelser bekräftar och förstärker fenomenet. Tills begreppet blir för
allomfattande, i alla fall som medicinsk

Torbjörn Friberg godtar inte analysen
fullt ut. Så enkelt är det inte, menar han.
Det är svårt att säga vad som är resultat
av verkliga förändringar och av retoriken
kring dem. Ett dynamiskt samspel pågår
hela tiden mellan människorna och omvärlden om hur man ska uppfatta verkligheten.
Upprepade tolkningar i exempelvis
medierna om vad som utmärker vår tid,
påverkar vårt sätt att tänka och hur vi
upplever våra liv. Själva föreställningen
om en förlorad samhällsgemenskap kan
bidra till en känsla av ensamhet och utsatthet.
samhällsförändringarna verkliga. De har medfört
en osäkerhet, som kan yttra sig i depressiva reaktioner på ett kollektivt plan, tror
Samtidigt är de stora

”Utbrändhet handlar på ett samhällsplan om
att återskapa den beroende, sköra personligheten – den som inte håller för hur många krav
som helst och behöver omsorg.”
diagnos. ”Utbrändhet” håller ju också på
att gå samma väg som förra sekelskiftets
”nervtrötthet”.
Oavsett etiketten kvarstår faktum
att många människor är sjukskrivna på
grund av depression. Postmoderna filosofer och samhällsforskare har förklarat
detta psykiska illamående i stor skala,
med djupgående samhällsförändringar.
Övergången från industri- till kunskapsoch konsumtionssamhälle har gjort tillvaron mer oförutsägbar, säger de. Människan är fri att förverkliga sig själv, men
därmed också ”friställd” från en tradition
som gav hennes liv en riktning och uppgift. Tillvaron har splittrats, karaktären
”krackelerat” och gamla sociala trygghetsnät slitits sönder. Vi har gått från ”gemeinschaft” till ”gesellsschaft”, från gemenskap till konkurrens där det gäller att
ha vassa armbågar och reda sig själv…

Torbjörn Friberg.
Välfärdsstatens nedmontering är ett
exempel, liksom lanseringen av en ny
personlighetsnorm, den självstyrande individen som tar ansvar för sig själv. Utbrändhet handlar på ett samhällsplan
om att återskapa den beroende, sköra
personligheten – den som inte håller för
hur många krav som helst och behöver
omsorg.
Många utbrända lever med ett slags
kollektivt minne av en förlorad, bättre
värld, där man var solidarisk och hjälptes åt. De känner att de ”vantrivs i vår tids
kultur”. De är ”fel” och ”ger för mycket”.
– Rehabiliteringen av de utbrända går
mycket ut på att bekräfta denna bild och
att lära de sjuka att bli mer ”narcissistiska”.
De ska ta för sig och lära sig säga nej.
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Medicinsk forskning
riskerar att knäckas

S

om många känner till är Medicinska fakultetens ekonomi körd i botten. Underskottet
i myndighetskapitalet är i storleksordningen
200 miljoner kronor. Detta underskott föranledde den tidigare fakultetsledningen att för 2006
anta en lönepolicy enligt vilken endast 61 procent av
fast anställda forskares löner ska tas från forskningsbudgeten medan resterande 39 procent ska täckas genom undervisning eller överföring av forskningsanslag
till lärarlönekonton.
Vi befarar att detta i kombination med den retroaktivt uteblivna doktorandfinansieringen kommer att
knäcka forskningen vid vår fakultet. Vi som undertecknat detta inlägg är upprörda och oroade över att den nya
lönepolitiken medför en planlös och slumpmässig nedmontering av forskningen vid Medicinska fakulteten.
De främsta konsekvenserna av föregående fakultetslednings beslut blir:

• Att medel tas från framgångsrika forskargrupper
för att täcka fakultetens underskott.

Ett stort antal lärare har idag otillräckliga egna anslag och bidrar inte till fakultetens finansiering, men
uppbär trots detta fortsatt lön. Trots att lönemedel
saknas har fakulteten inte utvecklat någon policy för
uppsägning eller omplacering. Istället har man valt att
göra generella uttag av medel från grupper med forskningsresurser. Med denna politik används alltså medel
avsedda för specifika projekt att täcka fakultetens underskott, och framgångsrika forskningsprojekt tvingas
betala icke forskande/undervisande lärares löner.
• Att medel används på ett regelvidrigt sätt.

Det är i princip regelvidrigt att betala underskott i
fakultetsbudgeten med externa forskningsanslag, eftersom anslagen tilldelats för andra ändamål än att
täcka lärarlöner. Dessa kontraktsbrott kan bli en utmärkt källa för kvällstidningsrubriker; ett modest exempel: ”Pengar insamlade för att bota barn med cancer togs av professor vid LU till egen lön”.
• Att doktorandbidrag uteblir.

En av fakultetens viktigaste funktioner är att utbilda framtida forskare. Trots detta har en förändring
LUM nr 7 | 2006

skett så att doktorandlöner inte kompenseras av fakulteten, och detta gröper allvarligt ur projektekonomin.

• Att administratörernas schablonartade priorite
ringar dödar kreativiteten.

gästkrönikan

Åtta forskare vid Medicinska fakulteten blir först ut i LUMs gästkrönika.
Forskarna är upprörda över den nya lönepolitiken som de anser innebär
en planlös och slumpmässig nedmontering av fakultetens forskning.

Den intellektuella kraft som krävs för att navigera projekten går förlorad, om man som projektledare
tyngs av såväl heltidsundervisning som ekonomiska bekymmer. Administrationens uppgift måste vara att underlätta för de kreativa miljöerna; utan dem sker ingen
vetenskaplig förnyelse, och Lunds universitet riskerar
att bli en yrkesskola.
Vi stödjer naturligtvis det övergripande målet att
få ekonomin i balans men vi stöder
”Vi efterlyser en oberoende utinte sättet på vilredning av bakgrunden till det
ket det görs, dvs.
att strypa verkstora ekonomiska underskotsamhet med framtet; detta för att undanröja
gångsrik forskning
och forskarutbildeller verifiera florerande rykten
ning. En sanering
om korruption och vanstyre.”
av ekonomin måste
få ta tid och måste
stödjas av universitetsledningen. Vi efterlyser en oberoende utredning av bakgrunden till det stora ekonomiska underskottet; detta för att undanröja eller verifiera florerande rykten om korruption och vanstyre.
Om en granskning av fakultetens nuvarande medelstilldelning visar en uppenbar snedprioritering anser vi
att besluten bör omprövas med retroaktiv verkan. Ett
tydligt och ansvarstagande ledarskap är centralt för
arbetsmoral och miljö på fakulteten och vi anser det
därför viktigt att tydliggöra vilka aktörer i fakultetens
och i universitetets ledning som hade/har ansvar för
nuvarande underskott. Nuvarande fakultetsledning
under dekanus Bo Ahrén har ansvaret för att så sker.
Sven Påhlman, Björn Dahlbäck,
Göran L andberg, C atharina Svanborg,
William Agace, Tomas Leandersson,
Dick Heinegård och Arne Forsgren
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800 LU-anställda ska
gå ny ledarutbildning
ledarskap. I dagarna drar Lunds

universitets nya ledarutbildning
igång. Sammanlagt ska 800 perso
ner utbildas de närmaste åren. Uni
versitetets forskningsledare erbjuds
ett särskilt faktapaket.
– Många är erfarna, men det hän
der mycket nytt både på det rätts
liga, ekonomiska och sociala områ
det. Jag hoppas forskningsledarna
tar chansen att bli uppdaterade, sä
ger rektor Göran Bexell.

Personalenheten har på universitetsledningens uppdrag skapat denna nya, mer
strukturerade ledarutbildning för uni-

versitetet, utöver de utbildningar som
ges sedan tidigare. Chefer på alla nivåer, cirka 700 inom forskning och grundutbildning och cirka 100 inom administrationen, erbjuds att delta. Till att börja
med är det frivilligt men på sikt kan det
bli obligatoriskt med ledarutbildning för
alla med chefs- och ledaruppdrag inom
Lunds universitet.
ett tvådagars ledarprogram som vänder sig till alla chefer och ledare inom universitetet, och
som erbjuds vid fyra tillfällen. Dessutom har man tagit fram ett paket med
faktakunskaper speciellt för universiteMan startar med

LU först med elektronisk
hantering av inköp
inköp. I höst börjar Lunds universi

tet övergången till elektronisk han
tering av hela inköpsprocessen, från
behov till betalning. Universitetet
är först ut bland svenska myndig
heter att ta detta helhetsgrepp. En
projektgrupp på Ekonomienheten
som sköter övergången gör drygt
70 institutionsbesök bara i oktober.

– Men först har vi stormöten. Syftet är
att göra det så enkelt som möjligt för dem
som köper och attesterar inköp. Och att
spara pengar, miljö och tid. Dessutom
blir faktureringen säkrare, förklarar
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Agneta Sjöfors, som leder projektgruppen.
Från 1 juli 2009 blir det obligatoriskt
för alla statliga myndigheter att sköta
hanteringen av inkommande och utgående fakturor elektroniskt. Ett år senare
ska hela inköpsprocessen hanteras elektroniskt – det är målet.
– Att vara först ut ger en massa fördelar. Vi kan välja ett system som utformas
efter våra behov och blir maximalt användarvänligt, säger Agneta Sjöfors.
ett
nytt datasystem och nu ska det ”rullas
Universitetet har upphandlat

tets forskningsledare. Det är halvdagarsutbildningar med inriktning på juridik,
ekonomi och forskningsfinansiering.
Framöver vill Personalenheten erbjuda universitetets chefer och ledare dels
utbildning kring sådan kärnkompetens
som alla bör behärska, dels ett valbart
utbud.
– Vi ska inte stå för all ledarskapsutveckling. Däremot vill vi att de konsulter som anlitas inom universitetet träffas
och enas om en linje och ett gemensamt
språk som följer den ledarskapspolicy
som universitetet ska ta fram, säger Ingrid Estrada-Magnusson, avdelningsdirektör och ansvarig för personalutveckling.
Tanken är att områdena efterhand själva ska formulera behoven och Personalenheten utforma utbildningar därefter.
Ledarskapsutveckling handlar mycket om reflektion och praktiska övningar. Deltagare från alla fakulteter blandas

ut” i hela organisationen. Systemet kal�las Lupin – Lund University Purchase
and INvoice management system – och
tillhandahålls av Visma Proceedo som
sköter hårdvara, mjukvara, teknisk drift
och underhåll samt vidareutveckling och
uppgraderingar.
– Det handlar om en effektivare och
smidigare process, att slippa pappershanteringen och minska antalet inblandade.
inköp
ska informeras – dataingenjörer, prefekter, forskningsledare, labassar m.fl. Man
går ut på bred front – tio stormöten hålls
bara i september – varpå man gör två besök på varje institution.
– Först pratar vi med institutionsledningen om hur man organiserar sina inköp, styrningsfrågor, vem som attesterar vad etc, samt hur man kan utnyttja
Alla som gör och attesterar
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och utbildningen blir också ett tillfälle
att bygga nätverk.
– Varje chef får en egen karriärplan,
som sedan följs upp. Avslutade utbildningar arkiveras i en databas. Den som
söker ett nytt chefsjobb ska snabbt kunna få fram en lista på genomgången utbildning.
ska närmast inventera behovet inom områdena.
En planeringsgrupp ska också skapas under hösten för det fortsatta arbetet.
– Vi vill engagera mellan sju och nio
personer från olika delar av universitetet.
Viktigt är att de är intresserade och har
kunskap om ledarskapsfrågor.
Man anmäler sig enklast till höstens
utbildningar genom att gå in på universitetets hemsida www.lu.se, klicka på ”Anställd” och sedan på Nyheter.
Ingrid Estrada-Magnusson

BRITTA COLLBERG

datasystemet för sina behov. Flera institutioner kanske tar tillfället i akt att se
över hela sin inköpsprocess, menar Agneta Sjöfors.
Vid andra besöket får berörd personal på institutionen utbildning.
att institutionerna ska sköta den del av inköpsprocessen
som innebär ett mervärde för dem. Där
emot vill man avlasta institutionerna genom att så långt det är möjligt centralt
administrera sådant som kräver specialkunskaper.
– Universitetet är en statlig myndighet
som omfattas av en massa regler. Men det
är inte rimligt att varje person som gör
inköp ska hålla reda på alla dem.
Målet är att det nya systemet ska vara
infört till årsskiftet eller senast första
kvartalet nästa år.
Projektgruppen vill
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TEGGERS STIPENDIUM FÖR
POSTDOKTORAL UTBILDNING
Härmed förklaras 4 stipendier à 200 000 kronor ur Stiftelsen Emma Ekstrands, Hildur
Teggers och Jan Teggers Minnesfond 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 Universitetssjukhusen i Lund och Malmö.
Stipendierna utdelas den 17 november 2006, och kommer att vara disponibla från den
1 januari 2007. Stipendiaterna förutsättes personligen ta emot stipendiet och i samband
därmed lämna en kort redogörelse för sin forskning.
Ansökan, som ej kräver särskilt formulär, skall sändas i tre exemplar till
Ingrid Borg Vogel, Ing 24, Universitetssjukhuset MAS, 205 02 Malmö och vara oss
tillhanda senast den 6 oktober 2006.
Till ansökan skall bifogas curriculum vitae, beskrivning av planerad forskningsverksamhet samt inbjudan och intyg från prefekt, chefsöverläkare eller motsvarande, om
möjligheten att genomföra densamma.
För ytterligare information kontakta:
Professor Carl-David Agardh
Endokrinologiska kliniken
Universitetssjukhuset MAS
205 02 MALMÖ
Tel:040-33 10 16

Docent Claes-Henrik Florén
Verksamhetsområde
Endokrinologi/gastroenterologi
221 85 LUND
Tel:046-17 21 79
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Ny lön i november
Löneförhandlingar. Löneavtalen

är klara med SEKO och OFR. De är ettåriga och på 2,8 procent, att jämföras
med föregående års på 3,5 procent.
– Mer vore inte ekonomiskt försvarbart sett till universitetets övriga
ekonomi, säger personalchef Staffan
Svensson. Utöver detta får dock doktoranderna 400 kronor mer i månaden.
De individuella förhandlingarna
startade i månadsskiftet augusti/september och Staffan Svensson räknar
med att den nya lönen kommer i november. Löneavtalen löper från och
med den 1 oktober. I skrivande stund är
förhandlingarna med SACO strandat.

SMIL-datorn
fyller femtio
datorpionjär. SMIL var Sveriges an-

dra dator, den första och under fjorton
år den enda i Lund. I år är det 50 år sedan den startades. Ett jubileumsseminarium om SMIL planeras som ett inslag i
Software Days den 16–18 oktober.
Vid Institutionen för datavetenskap
samlades nyligen en rad veteraner med
erfarenhet av denna ”siffermaskin” för
att förbereda ett firande. Där deltog
också två dataföreningar, Forskningspolitiska institutet och Malmö museum,
där det mesta av SMIL huserar idag. De
som vill delta på något sätt kan vända
sig till Jonas.Wisbrant@cs.lth.se eller till
Sten.Henriksson@cs.lth.se.

Pengar att söka för
medicinsk forskning
finansiering. Greta och Johan

Kocks stiftelser ska dela ut ca fyra miljoner kronor för medicinsk forskning
om kroniska, invalidiserande sjukdomar hos barn och vuxna, samt geriatrik. Ansökan görs på särskilt formulär
som kan laddas ner från www.kockskastiftelsen.se
Den ska vara inne senast den 15
september. Info: tel 0410-13320 eller
kockskastiftelsen@swipnet.se
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Sommarstudenter visade
stort intresse för sprit...
sommarstudier. Ett besök på V&S

Absolut Spirits i Nöbbelöv, någon
mil söder om Åhus, var en av höjd
punkterna på årets BEST-kurs på
LTH i mitten av augusti.

Under två veckor vistades 24 teknologer
med olika inriktning från 14 europeiska
länder (två av dem var gäststudenter från
Latinamerika) på en sommarkurs i Lund
med LTH som bas. För undervisningen ansvarade professor Bärbel HahnHägerdal med hjälp av ett dussin andra
kvalificerade lärare både från LTH och
naturvetenskaplig fakultet, vilka ställde
upp mitt i sommaren.
Kursens namn var i översättning ”Förnybara resurser för hållbar produktion”.
Sådana kurser ger två akademiska poäng
och avslutas med en redogörelse.
Det hindrar dock inte att det är samva-

ron och festerna med kamrater från flera
länder som framhålls som den stora behållningen av studenterna själva. BEST
(Board of European Students of Technology) är en internationell studentförening vars syfte är att arrangera liknande kurser och utbyten. Maria Pettersson,
student på ekosystemteknik, var ansvarig
för denna kurs.
I bränneriet var det produktionschef Mikael Runeson, själv civilingenjör
(K83) från LTH, som förklarade och guidade på god engelska.
Européerna imponerades av Absolut-

Mikael Runeson förklarar sprittillverkningens hemligheter framför den nya destillationsanläggningen, som tillverkar 83 miljoner liter om året.

vodkans oavbrutna och globala segertåg
sedan starten 1979. Att se hur den tillverkas gav väl också viss insyn i bioteknik.
Några varuprov fick dock ingen med sig
– om någon nu hade trott det…
MATS NYGREN

Dags att föreslå pedagogiska pristagare!
Pris. Studenter, lärare och övriga anställda vid Lunds universitet inbjuds att läm-

na förslag till pedagogiska pristagare. Det ska vara lärare som gjort framstående
insatser i grund- och forskarutbildningen. Till institutionen utbetalas ett bidrag
på 15.000 kronor till studieresor i tjänsten för pristagarna. Priset är också vanligtvis förknippat med en månatlig löneförmån.
Förslaget ska lämnas senast 25 september 2006. Ytterligare information om
priset finns på www.evaluat.lu.se/pedpris.htm
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8 september Osteologen och arkeo
logen fil.dr Ola Magnell får 100.000 kro
nor för sitt projekt Ageröd – människan,
boplatserna, jakten och faunan i centrala
Skåne under mesolitikum. Stipendiaten kommer också att hålla en föreläsning. Kl 15.00 i
stora salen, Arkeologicum, Sandgatan 1, Lund.
Info: 046-2229475 eller www.ark.lu.se
11 september Globala studentorgani
sation AIESEC har informationsmöte. AIESEC är världens största studentorganisation. I
över 80 länder erbjuder AIESEC studenter unika möjligheter att få praktisk arbetslivserfarenhet som komplement till sina studier genom
projektbaserat praktik och utbyte. Kl 19.00 i
Eden, Paradisgatan 5 H, Lund. Info www.af.lu.
se/foreningar/aiesec/
14 september Open lecture at the Centre for East and South-East Asian Studies. ”At
titudes and values of chinese youth: The
contradictions and interactings among in
ternationalism, nationalism and materi
alism amid changing state-society rela
tions”. Kl 16.15 Alpha 1, Ideon, Scheelevägen
15 D, Lund. Info: www.ace.lu.se/o.o.i.s/6681

15 september Seminarium. ”Vad ska
etikprövas?”. Seminariet syftar till att besvara
frågor aktuella för forskare från de icke-medicinska områdena. Arr: Regionala Etikprövningsnämnden, avd 3. Kl 10.00 i Medicinska
fakultetens hörsal, Stora Algatan 4, Lund. Info:
www.forskningsetikprovning.se
18 september Lund University Deve
lopment Research Day. ”Development
and Governance”. Kl 09.15 Department of
Political Science, Paradisgatan 5, Eden, Lund.
Info: www.ace.lu.se/o.o.i.s/6171
20 september LUCSUS Seminar – Arena for global equity and sustainability issues.
”Dialogues for sustainable development
at Lund university”, Elisabeth Gireow, environment manager at Lund University. Kl 13.15,
Geocentrum 1, Sölvegatan 10, Lund. Info
www.lucsus.lu.se/html/lucsus_seminars.aspx
22–23 september Vetenskapskarneval.
Se ruta nedan.
28 september LUCSUS Seminar – Arena for global equity and sustainability issues.
”The future of the world bank and the
imf”, Kenneth Hermele, economist and lecturer in development economics, Peace and development studies, University of Växjö, and in

22–23 september

Vetenskapskarnevalen

affisch: magnus bergström

Den 22–23 september är det dags för Vetenskapskarnevalen igen, två dagar med aktiviteter för
både stora och små.
Under fredagen bjuder Lunds universitet in
skolelever och under lördagen är det fritt fram för
alla att i samband med Kulturnatten roa sig i Lundagård. Den 22 september är också utlyst till ”Researchers’ Night” av EU vilket innebär att liknande
evenemang samtidigt hålls i flera städer runt om i
Europa. I Sverige är det hela nio städer som deltar.
Programmet i Lund består av bland annat en
detektivgåta med temat ”choklad”, vighetsartister
och eldslukare, robothundar, föreläsningar, fossiljakt, fysikshow, Fråga-Lund för barn, utställningar, benpussel, röstimitatör och mycket mer!
Hela programmet kan laddas ner på www.
lu.se/vetenskapskarnevalen. Evenemangen runt
om i Sverige finns samlade på www.forskarfredag.se. För mer information kontakta Anna Gislén
på anna.gislen@info.lu.se tel 046-222 7016.
Evenemanget stöds av EU och Sparbanksstiftelsen Skåne.
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15 september

Konstnärliga
disputationer
De första disputationerna inom den nya
konstnärliga forskarutbildningen vid
Lunds universitet äger rum Fredagen 15
september kl 10–18 i Lunds stadshall.
Då disputerar Matts Leiderstam, Miya
Yoshida och Sopowan Boonnimitra på avhandlingar med inriktning på fri konst.
Den visuella del som ingår i avhandlingarna finns i Lunds konsthall 8–17 september. Det kommer att finnas möjlighet
att se utställningarna mellan kl 9 och 10
disputationsdagen.
Avhandlingarna kan också laddas ned
från Konsthögskolans i Malmö hemsida,
www.khm.lu.se.
Forskarutbildningen, som har genomförts vid Konsthögskolan i Malmö med
professor Sarat Maharaj som handledare,
bedrivs i samverkan mellan Humanistiska
fakulteten Historisk-filosofiska sektionen
och De konstnärliga högskolorna i Malmö.

25 september

t

På gång

Engage Open Event
Emotional Design, design för känslor, står
på dagordningen när forskare och representanter från industrin träffas på Ingvar
Kamprad Designcentrum under konferensen ”Engage Open Event” den 25 september.
Flera praktiska föredrag hålls under dagen och olika metoder för Emotional Design presenteras. Bland föreläsarna finns
professor Paul Hekkert från Holland. Han
är ledande inom området Emotional Design och har även grundat ”the Design
and Emotion Society”.
Emotional Design handlar om att ta
fram produkter som bidrar till stolthet och
välbefinnande, till exempel inom områden
där produkters estetiska utformning riskerar att försummas, såsom arbetsredskap
samt hjälpmedel inom hälso- och sjukvård. Om produkten däremot är tilltalande gör det att användaren är mer rädd om
den vilket bidrar till ett uthålligt samhälle.
Bakom Engage Open Event i Lund står
EU-nätverket Engage som arbetar med att
föra samman industri, forskning och design och därigenom bidra till att skapa ett
kunskapssamhälle. Föreläsningarna pågår
hela dagen med start klockan 08.30.
Mer om evenemanget finns på:
www.designandemotion.org/engage/
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Nordiska Afrikainstitutets bibliotek
Öppet för alla

䘞㻃㻃Besök oss, ställ frågor, surfa …
䘞㻃㻃Låna direkt eller beställ våra böcker via ditt bibliotek
䘞㻃㻃60 000 böcker och rapporter om det moderna Afrika väntar på dig
䘞㻃㻃Sök våra studiestipendier
Nominerat till
06!
Årets Bibliotek 20

(Kontor, logi och fickpengar för 1 månad.
Sista ansökningsdag för vårterminen -07
är 1 oktober)

Kungsgatan 38 • 753 21 Uppsala • Tel. 018-56 22 70 • e-post: library@nai.uu.se • www.nai.uu.se

Möjligheterna i Trollskogen
Dagskonferans
Fest/Evenemang
Gås och Julbord

Prisvärda arrangemang i charmig miljö från
det lilla sällskapet upp till 300 pers. Endast
15 min från Lund och 25 min från Malmö

046-530 82 • www.boklunden.se

Fräscht, gott och enkelt!
Hos oss komponerar du själv ihop baguetter
och sallader från cirka 40 olika tillbehör, både
för avhämtning och utkörning
Som catering kan vi även erbjuda smörgåstårtor, smörrebröd, tartar, landgångar, buffé
och snittar.
Du hittar hela vår meny på www.ghsc.se
GH Sandwich & Coffee • Daghamarskjöldsv. 1C • 046-18 88 98 • Öppet 8-14

HÄR KAN DU GÖRA VAD DU VILL. NÄR DU VILL, ÅRET RUNT.
Här är bästa platsen för Kurser, Konferenser, Nöjen och Events. För
bara 2 eller 375 gäster samtidigt. Mitt i Skåne och Öresundsregionen.
Välkommen!
Se mer på www.backagarden.se. Ring 0413-746 00

BACKAGÅRDEN HÖÖR
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27–28 september

Ekologer diskuterar
artbildningens gåtor
Den biologiska evolutionen kräver sin tid,
och därför antar man gärna att det tar
lång tid för en ny art att uppstå. Men det
finns exempel på att processen kan vara
mycket snabb. Artbildningen och dess
mysterier är ämnet för en konferens på
Ekologihuset den 27–28 september.
– Artbildning är ett hett forskningsområde just nu, säger en av arrangörerna, zooekologen Erik Svensson. Särskilt intressant är uppkomsten och bibehållandet
av polymorfier, dvs. där olika ärftliga och
distinkta typer samexisterar sida vid sida
inom samma art. Sådana typer kan vara
stabila under lång tid men också ge upphov till en ny art där individerna bara kan
reproducera sig tillsammans med andra individer inom arten.
Bland de inbjudna gästerna finns en internationellt känd specialist på hur samverkan mellan växter och insekter utvecklas, dr Scott Armbruster, University of
Portsmouth, England, samt flera andra
teoretiskt och empiriskt orienterade evolutionsbiologer som studerar såväl djur
som växter. Konferensen finansieras bl.a.
av Hans Kristianssons Minnesfond som inrättades för att hedra minnet av en lundensisk zooekolog som avled i cancer. För
mer information se www.diversification.
ekol.lu.se

7 oktober

Final på körfestival
I oktober står Lund värd för en internationell körfestival och i anslutning till
den håller Musikhögskolan i Malmö en
masterclass, ”Eric Ericson International Masterclass on Choral and Orchestral
Conducting”, för unga dirigenter från musikhögskolor runt om i världen. Under en
vecka ska tio studenter förkovra sig i nordisk a cappella-musik, samt kör- och orkesterdirigering under ledning av namnkunniga gästföreläsare. Bl.a. undervisas de av
körledaren Eric Ericson, dirigenten Cecilia
Rydinger Alin och den engelske dirigenten
Andrew Parrott. Medverkande ensembler
i kursen är Ars Nova Copenhagen, Eric Ericsons Kammarkör, Lunds Vokalensemble
och Helsingborgs symfoniorkester.
Studenterna avslutar sin masterclass
genom att medverka i en stor finalkonsert
i Allhelgonakyrkan, lördagen den 7 oktober kl 18.00.
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Ecological economics at the human ecology
division, Lund University. Kl 13.15 på Geocentrum 1, Sölvegatan 10, Lund. Info: www.lucsus.lu.se/html/lucsus_seminars.aspx
29 september Seminarium. ”Klinisk
medicinsk forskning – från ax till kaka”. Institutionen för kliniska vetenskaper bjuder in
medarbetare vid fakulteten och universitetssjukhusen till en heldag. Fullständigt program
finns på www.med.lu.se/klinvetlund. Info och
anmälan till Christoffer.Mansson@med.lu.se
5 oktober LUCSUS Seminar – Arena for
global equity and sustainability issues. ”The
challenge of sustainability in a european
context”. Anders Wijkman, member of the
Eurpean parliament with special interest in environment and sustainable development”. Kl
13.15 i Geocentrum 1, Sölvegatan 10, Lund.
Info: www.lucsus.lu.se/html/lucsus_seminars.
aspx
13 oktober Seminarium. ”Perioperati
va dagen – nutid och framtid för ett opti
malt vårdförlopp”. Institutionen för kliniska
vetenskaper, Lund, bjuder in medarbetare vid
fakulteten och universitetssjukhusen till en heldag. Fullständigt program finns på www.med.
lu.se/klinvetlund Info och anmälan till Christoffer.Mansson@med.lu.se
Ht-07 Seminarieserier. Jämställdhet för
dig som inte trodde att du behövde det.
Lärare och studievägledare vid Lunds universitet bjuds in till seminarier om jämställdhet. För
mer info se www.venturelab.lu.se/index.php?

disputationer
8 september
Jonatan Lenells i matematik: ”Geometric
methods for some nonlinear wave ewuations”.
Kl 13.15 i sal C, Matematikcentrum, Lund. Per
Johnsson i fysik: ”Attosecond optical and electronic wave packets”. Kl 10.15 i sal B, Fysiska
institutionen, LTH, Lund.

9 september
Cecilia Leal i kemik inriktning fysikalisk
kemi: ”Concentrated DNA-amphiphilles hydration, structure and dynamics”. Kl 10.15 i
hörsal A, Kemiska institutionen, Lund.

11 september
Andreas Jönsen i reumatologi: ”Studies on
neuropsychiatric manifestations and genetic
factors in systemic lupus erythematosus”. Kl
9.00, Reumatologiska klinikens föreläsningssal, Universitetssjukhuset i Lund.
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14 september

22 september

Emma Berntamn i cell-och molekylärbio
logi: ”Immuno-modulatory functions of cd1drestricted natural killer t cells”. Kl 9.00 i Segerfalksalen, BMC, Sölvegatan 19, Lund. David
Lindgren i experimentell klinisk genetik: ”Molecular profiling of urothelial carcinoma”. Kl
13.00 i föreläsningssal F2, Centralblocket, Universitetssjukhuset i Lund.

Thomas Magesacher i signalbehandling:
”Common-mode aided wireline comunications”. Kl 10.15 i hörsal E:1406, E-huset, LTH,
Lund.

15 september
Mattias Fransson i öron- näs- och hals
sjukdomar: ”Toll-like receptors in allergic rhinitis”. Kl 13.00, Lilla Aulan, ing 59, Medicinskt
Forskningscentrum, Universitetssjukhuset
MAS i Malmö.
Nadia Elginaid Osman i livsmedelshy
gien: ”Effects of probiotics and plant components on murine experimental colitis and acute liver failure”. Kl 9.15 i sal K:B, Kemicentrum,
LTH, Lund.
Pål Nilsson i teletrafiksystem: ”Fairness
in communication and computer network design”. Kl 13.15 i sal E:1406, E-huset, Ole Römers väg 3, LTH, Lund.
Erik Johansson i byggande och arki
tektur: ”Urban design and outdoor thermal comfort in warm climates – studies in fez
and colombo”. Kl 10.15 i lilla hörsalen, Ingvar Kamprad Designcentrum, Sölvegatan 26,
Lund.
Stefan Olander i byggande och arkitek
tur: ”External stakeholder analysis in contruction project management”. Kl 13.15 i hörsal V:
A, V-huset, John Ericssons väg 1, LTH, Lund.
Johan Lagerkvist i kinesiska: ”The inernet in China. Unlocking and containing the public sphere”. Kl 13.15 i konferensrummet, Centrum för öst- och sydöstasienstudier, Lund.
Sopawan Boonnimitra i konstnärlig
forskarutbildning i bildkonst: ”Lak-ka-pidlak-ka-perd: contemporary urban conditions
with special reference to Thai homosexuality”.
Kl 10.00 i Lunds stadshall.
Miya Yoshida i konstnärlig forskarut
bildning i bildkonst: ”The invisible landscapes: The construction of new subjectivities in
the era of the mobile telephone”. Kl 10.00 i
Lunds stadshall.
Matts Leiderstam i konstnärlig fors
karutbildning i bildkonst: ”See and seen.
Seeing landscape through artistic practice”. Kl
10.00 i Lunds stadshall.
Daniel Faria i astronomi: ”Photometry of
resolved stellar populations in local group galaxies”. Kl 10.15 i Lundmarksalen, Sölvegatan
27, Lund.
Peter Anderberg i rehabiliteringstek
nik: ”FACE – Disabled people, technology
and Internet”. Kl 13.00 i stora hörsalen, Ingvar
Kamprad Designcenter, Sölvegatan 26, Lund.

Följande disputationer har ägt rum:
Torbjörn Johansson i geobiosfärsveten
skap inriktning naturgeografi och ekosys
temananlys: ”Temporal and spatial variability of carbon cycling in a subarctic landscape”.
Ana Carola Valdivia Días i organisk kemi:
”Bioactive secondary metabolites – Isolation,
characterization and synthesis”.

Tjänster
Informatör vid MAX-lab. Ref nr 4326/06,
ans 8 september. Info 046-2223360.
Högfrekvensingenjör vid MAX-lab. Ref nr
4327/06, ans 8 september. Info 046-2227696.
Tryckare med placering på MediaTryck inom Biblioteksdirektionen. Ref
nr 4436/06, ans 15 september. Info 0462229176.
Informationschef med placering vid In
formationsenheten. Ref nr 4538/06, ans
18 september. Info 046-2227004 eller 0462227105.
Utbildningsbidrag i kemi, inriktning mot
växtbiokemi. Ref nr N B 21 425/2006, ans 21
september. Info 046-2227792.

kurser
En fakultetsövergripande kurs: Kreativi
tet: Från person till plats ur processper
spektiv, erbjuds forskarstuderande under ht
06 – vt 07 (5 p. halvfart). Begreppet kreativitet belyses med tvärvetenskaplig ansats. Kursledare: professor Ingegerd Carlsson, Institutionen för psykologi. Info: Eva Henriksson,
046-2221772.

Bo charmigt mitt i Lund
Parkering, konferensrum, internet

lillahotellet@telia.com • www.lillahotelletilund.se
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Illaluktande tång
blir miljövänlig gas

hänt!

Miljöfrågor. Tångens illaluk-

tande dunster ska tas om hand som
biogas i ett nytt projekt som planeras i Trelleborg.
Företaget Detox ska samla upp
tång och göra biogas av den med
hjälp av expertis från Bioteknik på
LTH. På så vis kan man få trevligare
badstränder, få bukt med svåra lukt
problem, minska övergödningen av
havet – och samtidigt få växthusgas-neutral energi.

LUs ekonomi
allt bättre
ekonomi. Lunds universitet har

förbättrat sitt resultat jämfört med
samma period förra året. Det framkommer i den senaste delårsrapporten.
Efter årets första halva uppgår resultatet till minus 48 miljoner kronor, att jämföra med 2005
års halvårsresultat som var minus
87 miljoner kronor. Det reella halvårsresultatet beräknas till cirka plus
30 miljoner kronor efter justering
för bland annat semesterlöneskuld.
Prognosen för hela 2006 beräknas
till ett plus på 50 miljoner kronor.

INNOVATIONSBRONS idéstipendium på

100.000 kronor har tilldelats Marc Klefter,
civilingenjör i teknisk fysik LTH, tillsammans
med Richard Lindberg, ekonom vid Ekonomi
högskolan för Conveneer, en portabel och automatiserad lösning för effektiv applikationsoch felhantering samt prestandaövervakning i
mobiltelefoner.
SOCIALT ENTREPENÖRSKAP. Lunds uni-

versitet tog hem den nationella segern i socialt entreprenörskap som SIFE, Students in Free
Enterprise, anordnar varje år. Projektet som
vann går ut på att främja entreprenörskap på
den egna skolan samt ute på gymnasieskolor i
invandrartäta områden.
GERDAPRIS. Lotta Otterhag-Gustavsson,

aerobicledare på Gerdahallen blir den första
som får Gerdapriset som instiftades i samband
med att hallens grundare Kerstin och Bertil Andersén gick i pension förra året. Gerda
stipendiet delas ut till en välfötjänst ledare
och ska användas för vidareutveckling i Gerda
hallens anda.

fått en donation på 4,9 miljoner
kronor från Sparbanken Finn Framtidsstiftelse. Donationen ska gå till
ett myntkabinett och innebär att
museets stora myntsamling kan
öppnas för allmänheten, något som
museet har strävat efter i många år.
Myntsamlingen i Lund består
av cirka 40.000 mynt från hela världen, bland annat ingår Norges äldsta mynt, Sveriges första guldmynt
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radiologi, Malmö, har utsetts till mottagare av
Tage Sjögrens pris 2006, prissumma 75.000
kronor. Priset delas bara ut vart fjärde år av
Svenska Läkaresällskapets Nämnd. Det går till
den svenske radiolog som under de senaste fyra
åren gjort den främsta insatsen för att främja
radiologiskt vetenskapligt arbete i Sverige.
Skalpellen. Det pedago-

giska priset på läkarutbildningen, Skalpellen, har med
stor enighet gått till Roland
van Veen på ortopeden.
Motiveringen lyder ”Roland
får oss kandidater att känna oss välkomna och som en
del av verksamheten. Detta ger en avslappnad
stämning som gör att man kan koncentrera sig
på det man är där för – att lära. Roland inspirerar genom att låta oss vara delaktiga i det praktiska arbetet och därigenom ta oss från den
teoretiska torrsimmsutbildning som läkarutbildningen allt för ofta blir.”
Forskarpris. ST-läkaren och forskaren Olle

Melander har fått 2006 års pris på 150.000
kronor från Lennart Hanssons minnesfond för
sin forskning inom området hypertoni (högt
blodtryck).

DATorGRAFIK. Tomas Akinene Möller var

Tre nya chefer. Ny kanslichef för Campus

en av 14 forskare från hela världen som fick
pris i årets NVIDA Fellowship Award. Docenten
och universitetslektorn från LTH fick 25.000
US dollar vid SIGGRAPH-mässan i somras. ”Vi
anser att årets pristagare representerar de
bästa och mest talangfulla forskarna i världen
(inom grafik- och datorforskning), sa organisationens chefsforskare David Kirk, tillika ordförande i juryn.

Helsingborg är Sandra Bergsten som närmast kommer från kansli HT. Hon tillträdde sin
nya tjänst den 1 september. Internrevisionens
nya chef heter Susanne Wallmark och kommer från ett privat revisionsföretag. Hon tillträder den 11 september. Prorektorn vid Högskolan i Kristianstad, Malin Irhammar, blir chef
för CED (tidigare UCLU) och börjar först den 1
januari –07.

Pengar till mynt
Donation. Historiska museet har

prisad. Professor Olle Ekberg, diagnostisk

och ett av världens första
mynt från 650 före Kristus. Samlingen är Sveriges rikes reservsamling
och kompletterar Kungliga
Myntkabinettet i Stockholm.
Fram till nu har mynten endast
varit tillgängliga för forskare och enskilda privata grupper, men för allmänheten blir de tillgängliga i slutet
av 2008 då man räknar med att det
nya myntkabinettet kan invigas.

Silvermynt präglade i Lund för
den danska kungen Svend
Estridsen (1047–74) – en del
av Historiska museets mynt
kabinett som nu kan
öppnas för allmänheten.
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Onsdag 4 oktober

Lördag 7 oktober

Torsdag 5 oktober

Fredag 6 oktober
Söndag 8 oktober

Specialerbjudande till Sydsvenskans stjärnkortsprenumeranter:
Operakonfetti – On Tour! Stjärnpris: 50 % rabatt per biljett . Gäller endast platser på parkett.
Ordinarie pris 280/250 kr för vuxna, 180/150 kr för barn och ungdom. Max 2 biljetter per hushåll.

1–8 oktober 2006

www.lundchoralfestival.org
Biljetter: Julius Biljettservice, 0775-700 400 www.juliusbiljettservice.se Biljettbyrån i Lund, 046-13 14 15
Arrangör:

Sponsorer:

LUND
CITY
SAMVERKAN
LUNDS KOMMUN
HANDELSFÖR
L
ENINGEN I LUND
FASTIGHETSFÖRENINGEN LEVE LUND
F
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Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

hallå KArin Aase!
… projektkoordinator på VentureLab som nu
kan summera projekten och idéerna som ska
pats i Sommarinkubatorn.

Har nyföretagandet
blomstrat i sommar?
– Ja, verkligen, det har gått jättebra! Det är tredje gången vi har sommaröppet på vår inkubator
och det var över 20 sökande till tretton platser
och det är det största intresset hittills.

mans kom de på en ny idé om att sälja resor till
fransktalande länder med eko-kultur-turism.

Vad beror det stora intresset att starta före
tag på?

– Under terminerna erbjuder vi förutom lokalerna och utrustning även rådgivning. Sommarinkubatorn startade vi för att vi tyckte det var
synd att lokalerna stod tomma under sommarmånaderna när de ordinarie företagarna var borta och sommarinkubanerna får därför tillgång
till lokalerna. Däremot får de inte rådgivning i
samma utsträckning.

– Jag tror helt enkelt att vi har blivit mer kända bland våra studenter.
Vilken typ av nya företagare har ni haft i som
mar?

– Det som varit särskilt roligt i år är att det
har varit en sådan blandning av studenter från
alla områden. Här har suttit marinbiologer, journalister, psykologer, civilingenjörer och ekonomer.
Vad för slags produkter eller idéer har skapats
i sommar?

– Johan Thorstensson har tagit fram ett humoristiskt kortspel om relationer, psykologerna
Tomas Hylmö och Sima Ajdahi har tagit fram en
webbplats om förebyggande stresshantering för
att nämna något. Det har också uppstått oväntade möten, till exempel fick en marinbiolog och
en kulturkonsulent av en slump dela rum och
upptäckte att de båda talade franska. Tillsam-
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Vad skiljer den vanliga inkubatorn under termi
nerna från sommarinkubatorn?

Hur ser företagarandan ut i höst?

– Den 15 september har vi styrgruppsmöte då vi bestämmer vilka nya företag som ska få
plats. Just nu har vi åtta ordinarie företag och 1520 platser. VentureLabs nya chef Jonas Jönssons
målsättning är att få in fler studenter på rådgivning och fylla inkubatorn.
anna johansson

Fotnot: VentureLab är universitetets verksamhet för

studenter och nyutexaminerade som vill starta företag.
Förutom att erbjuda kontorsplatser med telefon och Internetuppkoppling ges råd och stöd i företagandet.
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