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Hör du mig? Lars Olsson och Monica
Almqvist testar rören som ska användas i experiment med ljudhastigheten.
Ljudet kan komma tillbaka upp till två
sekunder eller 660 meter senare.

Vattenhallen
ska ge eko
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Science Center
smygöppnar
på Kulturnatten
Kemishower, optiska experiment,
ett ljud och oljudstema, ett planetarium, vattenexperiment i en konstgjord fors, lödningsstationer, hologram och blixtshower.
Detta är bara en del av aktiviteterna i det Science Center som öppnar i Vattenhallen på LTH på Kulturnatten den 19 september.

Till dess ska en scen vara på plats framför den stora trappa som byggts upp för
publiken. Planetariet kommer dock inte
att vara på plats än, det kräver stora byggnadsinsatser.
– Synd, för stjärnor och rymden är
verkligen en inkörsport till fysiken för
barn, säger Monica Amqvist.
Hon är initiativtagare till och projektledare för LTHs nya Science Center i Vattenhallen.
gör man en ”smygstart”. Monica Almqvist beskriver arbetet som ett is-i-magen-projekt, som kör
igång i den takt man hinner och får sakerna på plats.
– Vi börjar med det vi har och tänker växa. Från den 12 oktober startar den
dagliga verksamheten med att ta emot
skolklasser tre dagar i veckan.
– Vårt viktigaste mål är att få fler niondeklassare att välja naturvetenskapliga och tekniska program i gymnasiet.
Där ligger det stora problemet idag för
oss på LTH när det gäller att få tillräckligt många studenter. Roliga experimentLUM nr 7 | 2009
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På Kulturnatten
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Cecilia Svens
son, bioteknik
student, de
monstrerar
evighetsspeg
larna på en av
toaletterna.

stationer är det viktigaste sättet att förmedla budskapet att naturvetenskap och
teknik är roligt. Men det blir också inslag
av show och utställning.
vänder sig därför främst till ungdomar från
14–16 år och uppåt. Nu har man stöd av
alla verksamheter inom LTH och några utanför. Dessutom har nu, lite sent,
sponsorerna börjat vakna upp. Tetra
Pak, LDB, Sysav, Perstorp, Awapatent
och Trelleborg är några av företagen som
ställer upp med pengar och/eller material. LdB bidrar med material till hud
krämstillverkning, Trelleborg med en
gummimatta och Axis vill ställa upp
med kameror, men då måste olika tillstånd införskaffas.
– Vi har fått ihop en miljon nu. Vi
sträcker ut händerna åt alla håll. Om
någon känner sig glömd ligger det inget avsiktligt i det från vår sida. Fler är
fortfarande välkomna, fastslår Monica
Almqvist.
ESS och Max-lab vill vara med och
visa upp sig i vattenhallen.
Verksamheten i Vattenhallen

Vad som stimulerar barnens intresse
vet Monica Almqvist, Lars Olsson och
de andra i projektet nu ganska bra efter
två års verksamhet inom Experimentörerna, som bara det senaste året haft runt
hundra klassbesök. Man satsar mycket
på byggsatser som barnen får ta med hem
när de gjort dem.
– Vi tror att det skapar intresse och
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Malin Rosenberg, student på ekosystem
teknik bygger en fors, här med hjälp av Lars
Olsson och Monica Almqvist.

Daniel Gustafsson, student på maskinteknik,
kollar en gigantisk lampa.

självförtroende. Det gäller ett erbjuda
saker som skolan inte kan, men vi ger
ju också tips till lärarna. Vi vill vara en
knutpunkt mellan skola och universitet.
Vattenhallen vill visa upp bredden
inom teknik och naturvetenskap, att det
är lustfyllt och intressant.

nom sponsring och avgifter. Efter hand
ska Vattenhallen stå öppen för alla besökare, men först är den till för skolklasser
som har bokat tid.
Arkitekt för ombyggnaden är Mats
Österberg, Fojab, och Viveca Rosencrantz står för inredningen. På Byggnadsenheten håller Karin Lundström i
projektet.

de
första fem åren genom stora bidrag, sedan är planen att den ska bära sig själv geLTH garanterar verksamheten

												

Text: Mats Nygren
foto : gunnar menander
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Ur innehållet
10 Farhågor kring studieavgifter
Avgifter för utomeuropéiska studenter rycker allt närmare. Professor Jes La Cour Jansen på LTH befarar dock att studieavgifter kommer att utestänga merparten av studenterna från tredje världen.
Det innebär att man skulle få lägga ner masterutbildningen i vattenresurshantering som idag nästan bara har studenter från Afrika.

16 Ta vara på idéerna!
Den 15–17 september hålls konferensen Innovation i mind vid
Lunds universitet, där en rad internationellt kända föreläsare diskuterar innovationer. Inför konferensen har LUM pratat med de som
arbetar med innovationer inom universitetet samt innovationsforskare och entreprenörsutbildare. Ett exempel på samhällsvetenskaplig innovation presenteras också – socialforskare som vill göra
storskaliga försök med en ny modell för att lösa hemlöshetsproblemet.

24 Spår framtiden i vattentunnor
Vad händer med våra sjöar, dvs. vårt dricksvatten, när klimatet
förändras? Det har limnologer vid Lunds universitet undersökt i
sommar. 25 stora, isolerade tunnor med vatten som innehåller
miniatyrvärldar av livet i en sjö har studerats utifrån olika framtidsscenarier, bland annat ökad temperatur.

26 Indien-utbyte i medvind
Lunds universitet är koordinator för en rad av EUs utbytesprogram,
bland annat ett program för student- och lärarutbyte med Indien.
LUM har besökt det jättelika Delhi University och pratat med några
av dem som är engagerade i programmet.
Alumnerna – en outnyttjad tillgång?

30 Alumner – outnyttjad tillgång?
Lunds universitet vill ha en livslång relation med sina studenter.
Men det finns en tröghet när det handlar om att ta hand om alumnerna. Vi kan bli bättre, menar rektor Allan Malm på Ekonomihögskolan – och får medhåll av några av de alumner LUM talat med.

Annonser:
tomat annonsbyrå,
www.tomat.se
tel 046-13 74 00/02,
fax 046-5400150
e-post PC: info@tomat.se
e-post Mac:
material@tomat.se

Prenumerationer,
notiser:
Anställda vid LU
får LUM gratis.
Enskilda abonnenter – 190
kr/10 nr. För prenumeration
kontakta Eva Andersson: 046222 70 10, Eva.Andersson@
rektor.lu.se

Adressändring:
Anställda anmäler ändringar
till katalogansvariga vid institutionen (motsv). Övriga skickar ändringsuppgifter till LUM,
gamla adressrutan bifogas.
Tryck: Lenanders Grafiska
i Kalmar

Nästa LUM: Manusstopp 18
september. Utkommer 9 oktober.
Marek Kostrzewski leder
Pierre
Björkman och Klas
ISSN:
1653-2295
Malmberg i en samspelsövOmslag:
Limnologen
ning.
Alice Nicolle. Foto: Gunnar Me5
nander

LU fick mest anslag till strategiska forskningssatsningar

Full fart på strategimiljonerna
– men några blev utan...
forskning. Ett klimat- och miljö-

centrum, fler unga duktiga forskare
och en rejäl skjuts framåt för Mellanöstern-forskningen.
Det är några konsekvenser för
Lunds del av regeringens strategiska forskningssatsning.
Lunds universitet får 715 miljoner
kronor under fem år för att bygga
upp världsledande forskning inom
nio områden.

Glädjen var stor i juni när Lund fick igenom nio av sina sexton ansökningar om
att få del av de strategiska forskningsmiljonerna som utlysts i senaste forskningsproppen (se artiklar här intill).
Men alla var inte lika glada. Sju starka forskningsområden vid LU blev utan
pengar.
– Det vore oklokt att släppa ambitionerna på det som vi faktiskt tycker att vi
är bäst eller näst bäst på i Sverige, kommenterar vicerektor Sven Strömqvist,
med särskilt ansvar för forskningsmiljöer.

t

Vad händer då med den forskning
och de grupper som inte fick några
pengar?

– Vi kan inte trolla fram pengar, men
vi vill gärna hjälpa till med portaler och
nätverk. Kanske kan man koppla samman en del av dem som inte fick pengar
med dem som fick, funderar Sven Strömqvist, som nu under september har planeringssamtal med de sju grupper vars ansökningar inte gick igenom.

Räcker det inte med nio strategiska forskningsområden för Lunds universitet?

Sven Strömqvist menar att det är ett
komplicerat spel med pengar. En sådan
här regeringssatsning får en katalyserande effekt.
– Även om vi är bättre än Chalmers
inom exempelvis energi så har de mer industri av det slaget i närheten och mer
samarbete med den. På sikt kan det innebära att de bästa energiforskarna rekryteras dit och vice versa till Lund och Uppsala och de områden där vi fått pengar.
Är det bra eller dåligt?

– Det är säkert bra för Sveriges nationella konkurrenskraft – men kanske
inte lika för det enskilda lärosätet. Att
hela tiden bli starkare på det man är bra
på kan gå ut över möjligheterna att bygga ny kunskap.

Regeringens strategiska
forskningssatsning

Lund fick största utdelningen av alla lärosäten i Sverige i regeringens nya satsning på strategiska forskningsområden. Regeringen – genom Energimyndigheten, Fas, Formas, Vetenskapsrådet och Vinnova – hade angett de prioriterade
forskningsområdena som man kunde söka inom och utgångspunkten var att lärosätena bara skulle söka inom områden där de ansåg sig bäst eller näst bäst i
landet.
I juni kom beskedet hur de strategiska forskningsmiljonerna ska fördelas,
men formellt blir beslutet klart först med regeringens budgetproposition i höst.

Vicerektor Sven Strömqvist är glad över att
LU kammade hem flest miljoner till strategisk
forskning av landets lärosäten.
foto : maria lindh

Hur känns det som professor i lingvistik att hantera så här mycket pengar till de flesta vetenskaper utom sin
egen?

– Jag funderar mycket på vad HT-området och forskargrupper där skulle kunna lära av den här processen. Och jag tror
att det finns en kraft som man av tradition inte utnyttjat: att ta ett samlat grepp
på stora samhällsengagerande frågor, att
gå ihop i större grupper och samla sina
resurser.
Maria Lindh
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Strategiska forskningssatsningar 

Mycket kan ge mer till Mellanösternstudier

forskning. Närmare 12 miljoner

kronor om året i minst fem år. Det
är vad regeringen satsar på strategisk forskning vid Centrum för
Mellanösternstudier.
– För en cancerforskare är det en
spottstyver, men för oss betyder
det jättemycket, säger centrets föreståndare Leif Stenberg.

t

Studier av modern islam, internationell
rätt och hydropolitik, migrationsfrågor
samt Mellanöstern i Sverige. Det är vad
regeringspengarna ska användas till vid
Centrum för Mellanösternstudier.
Föreståndare Leif Stenberg räknar också med att kunna knyta två–tre nya forskare till centret tack vare resurstillskottet.
Han hoppas att de nya pengarna ska generera ännu mer pengar: Fler forskare ger
möjlighet att få igenom fler ansökningar

och de som kommer hit kanske tar med
sig sina doktorander som i sin tur gör det
möjligt att delta i ännu fler projekt.
Förutom att forska ska nytillskotten
även undervisa på det masterprogram i
Mellanösternstudier som startar hösten
2010.
två år sedan Centrum för
Mellanösternstudier drogs igång på initiativ av förre rektorn Göran Bexell. Leif
Stenberg tror att en av anledningarna till
att Lunds universitet fick Mellanösternsatsningen är att strukturen redan fanns
på plats.
– Vi har en ung och mycket innovativ
forskningsmiljö här, säger han.
Regeringsmiljonerna ger nya möjligheter men redan tidigare fanns ett digert
program inför läsåret vid Centrum för
Mellanösternstudier:
Det är nu

Naturvetarna planerar centrum
för miljö- och klimatfrågor

forskning. Naturvetenskapliga

f akulteten kammade hem två
rekommendationer i den nationella jakten på de strategiska forskningspengarna. De båda
forskningsprogrammen handlar
om ekosystemtjänster respektive
klimatmodeller. Tillsammans kan
de komma att utgöra stommen i ett
nytt miljö- och klimatcentrum.

Det var med glädje som professor Henrik Smith vid Institutionen för miljövetenskap i somras mottog beskedet från
Formas. Henrik Smith är koordinator för
det forskningsprogram som heter Biologisk mångfald och ekosystemtjänster i
ett föränderligt klimat. Fullt uppbyggt
kommer programmet att få 24 miljoner
kronor per år.
Det aktuella forskningsprogrammet
är inriktat på naturens så kallade ekosystemtjänster, exempelvis vattenrening,
LUM nr 7 | 2009

mat, biobränslen och naturupplevelser.
Forskarna vill studera hur djur och växter
reagerar på klimatförändringar och hur
ekosystemtjänsterna påverkas av klimatet. Forskarna vill även utveckla modeller som ska förutsäga hur klimatförändringar kan påverka vegetation, biologisk
mångfald och ekosystemtjänster. Såväl
naturvetare som ekonomer och statsvetare ska delta i programmet.
Henrik Smith betonar att frågan om de

strategiska forskningsanslagen inte är avgjord än, men berättar att man nu diskuterar ett eventuellt centrum för miljöoch klimatfrågor vid Lunds universitet. I
centrumet ska inte bara hans eget forskningsprogram ingå utan även MERGE
(se nedan) samt andra verksamheter vid
Lunds universitet med koppling till området.
Det andra Formas-rekommenderade forskningsprogrammet inom natur-

Leif Stenberg
är förestånda
re för Centrum
för Mellanöstern
studier. foto :
u
 lrika oredsson

Bland annat ska Mellanösternexperten och hårdrocksartisten Mark Levine
hålla en ny kurs om konflikten i regionen; Aaron Miller, rådgivare till USAs
regering kommer hit och föreläser om
vad han tror att Barack Obamas regim
kommer föra med sig, Pierre Schori föreläser om demokrati i regionen och två
gästprofessorer, Mona Abaza från Egypten och Lory Dance från USA är redan
på väg hit.
Ulrika Oredsson

vetenskapliga fakulteten är ModElling
the Regional and Global Earth system
(MERGE). Detta program lägger ett fördjupat fokus på området klimatmodeller
och knyter samtidigt an till det ovannämnda forskningsprogrammet om biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Koordinator är Markku Rummukainen,
adjungerad professor vid Institutionen
för naturgeografi och ekosystemanalys.
att utveckla mer
pålitliga klimatmodeller, särskilt beträffande biosfären, det vill säga hav, land
och den del av atmosfären där levande organismer finns. Biosfären påverkar vattnets kretslopp, kolcykeln och vissa av de
klimatpåverkande partiklarna, och samtidigt påverkas biosfären i sin tur av klimatförändringarna.
Klimatmodellerna ska utgöra ett stöd
för olika beslutsfattare i samhället. Flera
svenska universitet och även SMHI ska
delta i forskningsprogrammet. Både naturvetare och teknologer ska medverka.
Fullt uppbyggt ska programmet få närmare nio miljoner kronor per år.
MERGE handlar om

Lena Björk Blixt
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Medicinarna vill locka ung forskarkraft till Lund

forskning. Medicinska fakulteten

drog den största vinstlotten. Hela
fem av Lunds nio vinnande förslag
hör hemma här och omfattar diabetes, Parkinsons sjukdom, stamceller,
cancer och epidemiologi.

”Åt den som har skall varda givet”. Diabetesforskarna kring Leif Groop i Malmö fick t.ex. Linnéanslag år 2006 för
sitt Lund University Diabetes Centre,
och neurovetarna kring Patrik Brundin
fick motsvarande anslag förra året för
forskningen kring Parkinsons och andra
hjärnsjukdomar.
Dessa områden får nu ytterligare 28
miljoner vardera. En stor del av pengarna kommer i båda fallen att användas
för att locka lovande unga forskare till
Lund. Diabetesprojektet Exodiab vill ge
unga läkare en chans att kombinera kliniskt arbete med toppforskning, medan
Parkinsonprojektet Multipark vill hjälpa
nyrekryterade talanger att sätta upp egna
forskargrupper. Sådana ”start-up packages”, som inkluderar doktorander, labb
och bidrag till de löpande kostnaderna,
är vanligare utomlands än i Sverige.
Enligt Multiparks ledare Patrik Brundin kommer anslaget också att ge forskarna möjlighet att göra helt nya saker.
– Vi börjar t.ex. ett samarbete med
en läkemedelsutvecklare som kan designa läkemedel utifrån våra kunskaper om

Patrik Brundin, Henrik Semb och Peter Nilsson är ledare för tre av de fem program inom Medi
cinska fakulteten som fick strategiska forskningsanslag. foto : kennet ruona

vad som händer i de sjuka cellerna. Vi
ska också samarbeta med LU-professorn
i arbetsterapi Susanne Iwarsson som ska
studera Parkinson-patientens hela livssituation. En tredje nyhet är att vi får hjälp
av en specialist från Tyskland i de kliniska försöken med genterapi och celltransplantationer.
Exodiab gäller samarbetet bland annat diabetesvaccinet GAD
och nya matvaror som förebygger fetma
och diabetes. Andra grenar inom projektet
är mer grundforskningspräglade, som att
reda ut den molekylära grunden till diabetes och att hitta markörer som kan förut
När det gäller

säga risken för diabeteskomplikationer.
Exodiab-projektet ska bedrivas tillsammans med Uppsala universitet, där
LU står för 70 procent av samarbetet och
UU för 30 procent. Uppsala deltar även
i två av de andra anslagsbelönade projekten, StemTherapy och Epihealth som
handlar om stamceller respektive epidemiologi.
Även StemTherapy handlar mycket
om diabetes. Dess mål är att inom tio
år kunna visa att stamcellsbehandling
kan fungera just vid diabetes, dvs. att
stamceller kan hjälpa patientens kropp
att producera det egna insulin som saknas vid diabetes. Behandlingen lär inte

Förvånad över avslaget
forskning. Ett av de medicinska forsk-

ningsprojekten som fick avslag var MoReLife inom molekylär biovetenskap.
– Ur ett vetenskapligt perspektiv är jag
förvånad över att MoReLife inte fick sin
ansökan till strategiskt forskningsområde beviljad. I gruppen finns många forskare vid den absoluta forskningsfronten
inom sina områden, säger Medicinska
fakultetens vicedekanus, Ingemar Carl8

stedt, som har haft ett övergripande ansvar för sin fakultets ansökningar.
MoReLife är en satsning för att samordna forskningen inom molekylär biovetenskap mellan de medicinska och naturvetenskapliga fakulteterna och LTH.
– Vi använder snarlika tekniker och
likartad utrustning i vår forskning, till
exempel vid kartläggning av proteiners
och geners egenskaper. Genom att sam-

arbeta när det gäller forskningens infrastruktur ökar vi vår konkurrenskraft.
Det finns betydande synergivinster i att
samordna den tunga forskningsinfrastrukturen för de flera hundra forskarna
inom området, säger Ingemar Carlstedt
som hoppas att han kan övertyga universitetsledningen att stödja MoReLife.

												

Linda Viberg
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Lite mer otippat än

de ovanstående var
kanske anslaget till projektet Epihealth.
Här ingår både framstående forskare
(epidemiologen Peter Nilsson, virusforskaren Joakim Dillner, diabetesforskaren
Marju Orho-Melander, folkhälsoforskaren Jan Sundquist m.fl.) och bra underlag
i form av stora biobanker och databaser,
men något samarbete i den här skalan
har man inte ägnat sig åt tidigare.
– Vårt projekt står på tre ben. Vi ska
ägna oss både åt grundforskning om
sjukdomars genetiska bakgrund och
tillämpad forskning för att bedöma vilka insatser som är mest kostnadseffektiva inom sjukvården, och även utveckling
av infrastrukturen, säger projektledaren
Peter Nilsson.
Med det senare menar han de väldiga material som finns bland annat inom
Malmö Kost Cancer-studien, Gott Åldrande i Skåne och Uppsala Family Studie, liksom de nationella patientregister
som sköts av LU och Uppsala universitet. Projektet ska också starta en ny nationell databas med hälsodata för 300.000
medelå lders och äldre svenskar.
Cancerprojektet Biocare, slutligen,
går ut på att utveckla biomarkörer för
bl.a. bröst- och prostatacancer. Cancer
kommer att bli allt vanligare i takt med
att befolkningen åldras, och behovet av
nya behandlingsmetoder kommer att bli
allt mer akut. Målet för Biocare är att
med hjälp av biomarkörer kunna se vilka
patienter som är bäst hjälpta av vilken behandling, och även utveckla nya behandlingsmetoder och läkemedel.
Biocare, som leds av Sven Påhlman, är
ett samarbete mellan LU och Göteborgs
universitet. Åke Borg och de andra forskarna i lundacentret Create Health, som
arbetar just med biomarkörer, utgör en
viktig del av projektet.
INGEL A BJÖRCK
LUM nr 7 | 2009
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vara klar att tillämpa i stor skala såpass
snabbt, men Stamcellscentrums ledare Henrik Semb tror att den åtminstone
ska vara redo att testa. Andra sjukdomar,
som hjärnsjukdomar, ryggmärgsskada,
brännskador och ögonsjukdomar, står
sedan på tur som möjliga stamcellsmål.

Nanoforskning vinnare på LTH

forskning. – Det nya strategiska

anslaget på över 30 miljoner till nanoforskningen i Lund möjliggör en
fortsatt bredding av verksamheten.
Samtidigt kommer pengarna lägligt
då några av de tidigare anslagen
just har upphört eller snart tar slut.

Det konstaterar professor Lars Samuelson nöjt. Han är ledare för Nanometerkonsortiet, The Nanometer Structure
Consortium at Lund University, nmC@
LU.
Runt en kärna av nanolabbet, nanokaraktäriseringslabbet och nanoutbildningen vid LTH har man byggt upp sex
fokusområden. Av dessa är två helt nya:
Nano-Energy och Nano Safety.
– Här ska vi ta fram solceller, effektiva
lysdioder och omvandla värme till elektricitet, t.ex. i en bilmotor, berättar Lars
Samuelson. Liksom att undersöka hur
nanotrådar påverkar organismen.
Övriga fokusområden är nanobio och
neuronanovetenskap, materialvetenskap
och syntes, kvantteknik, nanoelektronik
och fotonik.
I spetsen för organisationen finns nu
förutom Lars Samuelson också den nytillträdde professorn Heiner Linke från
Oregon.
– Heiner är min ställföreträdare och
kan förhoppningsvis bli min efterträdare, säger Lars Samuelson.
Att han gång på gång lyckats ta hem
”storkovan” vad gäller forskningsfinansiering förklarar Lars Samuelson med
både rutin och tillgången på utmärkta
medarbetare.
Den här gången var det 27 årliga miljoner (mot sökta 55 miljoner) som gick till
nanovetenskapen i Lund. Dessutom går
nya pengar till infrastruktur, det vill säga
drift av laboratorierna, så sammanlagt blir
det minst 30 miljoner, tror Lars Samuelson. Hur mycket av detta nanoforskarna
själva får bestämma över blir en förhandlingsfråga med universitetsledningen.

Lars Samuelson framför det nya Nanolabbet
där han har sin arbetsplats ovanför entrén.
foto : mats nygren

– Nu förstärker vi det vi redan är bra
på. Samtidigt vill man ha in oss i Myfab, det nationella renrumsnätverket,
tillsammans med de stora laboratorierna
i Kista, Uppsala och Chalmers. Max IV
kommer också att innebära en förstärkning av vår forskning.
För LTH var annars regeringens strategiska forskningssatsning en besvikelse. Men deltar i ett projekt om IT och
mobil kommunikation lett från Linköping men missade ett annat om transport- och logistikforskning, liksom ett
om säkerhet och krisberedskap samt ett
mycket brett projekt om alternativa energikällor.
MATS NYGREN
FOTNOT. Övriga forskare med ledande po
sitioner i nanosatsningen är Lars Montelius,
Anders Mikkelsen, Knut Deppert, Villy Sund
ström, Sara Linse, Jens Schouenburg, Reine
Wallenberg, Stephanie Reimann, Lars-Erik
Wernersson, samt forskningsadministratör
Annelie Löfgren.
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Avgifter för
utomeuropéer
snart verklighet
”Risk att utbildningar måste läggas ner”

Jes la Cour Jansen fruktar att master
utbildningen i vattenresurshantering
måste läggas ner när det införs avgifter
för utomuropeiska studenter.
foto : mats nygren

Avgifter. Från nästa höst införs anmälningsavgifter för utomeuropeiska studenter och året därpå
studieavgifter – om allt går som regeringen vill.
– Vi får stänga vår masterutbildning i vattenresurshantering i så
fall. Nästan alla våra studenter kommer från tredje världen, mest från
Afrika, och hade inte kunnat läsa
här om vi tagit betalt, säger professor Jes la Cour Jansen, Institutionen
för kemiteknik, LTH.

  

Exemplen Danmark och Nederländerna:

Det krävs en genomtänkt
övergång till avgifter
Avgifter. Det är viktigt hur man
väljer att införa avgifter – det visar
exemplen Danmark och Nederländerna. Båda har studieavgifter sedan några år. Nederländerna har
fortsatt god tillströmning av internationella studenter medan Danmark tappat nästan fyrtio procent.

talet utomeuropeiska studenter har sjunkit med 55 procent sedan avgifter infördes
2006. Men avgifter har haft en genomgående negativ effekt på all högre utbildning i Danmark när det gäller att dra till
sig utomeuropeiska studenter. Ett undantag är forskarutbildningen där man
har en annan finansieringstradition.

Det är framför allt de danska masterutbildningarna som känt av bortfallet – an-

Ett oflexibelt stipendiesystem har bi-
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dragit till det danska raset, men stipen-

Det spekuleras om en anmälningsavgift
på cirka 500 kronor och en terminsavgift på 80.000 kronor för utomeuropéer, men definitivt besked väntas först i
budgetpropositionen som kommer senare i höst.
– Men det är mycket tveksamt om
man verkligen hinner införa avgifter
redan nästa höst, säger Tarmo Haavisto, chef för sektionen Student och utbildning vid Lunds universitet, efter
en hearing på Verket för högskoleservice (VHS) som ska förbereda omlägg-

dievillkoren har nu ändrats efter hård
kritik. Danmark har också aviserat ett
antal klimatstipendier – sökbara både
inom och utom EU – i samband den
stora klimatkonferensen i Köpenhamn
i december.
infördes avgifter
2004, men det har skett gradvis genom att staten varit fortsatt generös med
anslag till internationell utbildning. Lärosätena tar också olika mycket betalt.
Forskningsuniversitet med höga avgifter
erbjuder ofta rejäla stipendier och rabatter. Internationella studenter kan komma
undan med en årlig studieavgift på cirka
20.000 kronor. Högskolorna har som regel lägre avgifter än universiteten.
Över huvud taget har Nederländerna
med framgång satsat på en mix av aktiviI Nederländerna
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ningen tillsammans med universitet
och högskolor.
Ett argument som brukas anföras för
avgifter är att de kan minska den enorma mängden ansökningar högskolorna
i dag måste hantera, men knappt orkar
med. Men många är också kritiska till
avgifter och rädda att det är första steget
mot ett pris på all högre utbildning, också för svenskar.
som liksom Jes la
Cour Jansen på LTH är övertygade om
att studieavgifter kommer att utestänga
merparten studenter från tredje världen.
Och att det blir dödsstöten för en rad
väldigt bra och ambitiösa masterutbildningar.
Tanken är visserligen att det ska finnas stipendier för att motverka bortfallet, men hur systemet ska se ut är inte
klart. Och Jes la Cour Jansen tror inte
mycket på det.
– Sverige lär inte klara det här bättre än Danmark. I Danmark hade man
tänkt finansiera många stipendier med
hjälp av inkomna studieavgifter. Men
på Danmarks Tekniske Universitet har
man haft få betalande utomeuropeiska
Det finns en hel del

teter och antalet internationella studenter har ökat med 15 procent sedan 2004.
Man har bland annat satsat på nationella marknadsföringskampanjer och
skapat nio stödkontor i andra världsdelar för att stimulera intresset för studier i
Nederländerna.
med migrationsmyndigheterna är också viktigt. I Nederländerna får
utomeuropeiska studenter på kandidatoch mastersprogram visum först sedan
de betalat hela första årsavgiften. Följden
är att lärosätena i dag slipper det merarbete som den enorma mängden ansökningar
utanför Europa inneburit tidigare.
I Nederländerna kan utomeuropeiska studenter stanna och arbeta och de
har ett år på sig efter examen att se sig
om efter jobb.
Samarbetet
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masterstudenter sedan avgifter infördes.
Man kan ju räkna ut hur många stipendier det räcker till…
Jes la Cour Jansen säger att han kan
förstå om Sverige inte tycker sig ha råd
att ta emot så många internationella studenter som idag. Men istället för att införa avgifter borde man vara rak, tycker
han, och begränsa tillgången på utbildningsplatser och rent ut säga att man
inte vill ta emot studenter från t.ex.
Afrika. Det här indirekta, administrativa sättet att stänga studenter ute gillar han inte.
att Sverige kommer att
vare sig kunna eller vilja erbjuda stipendier som kompenserar.
– Det är fåfängt att tro att Sverige ska
locka betalande internationella studenter i konkurrens med mer eller mindre
kända universitet i engelskspråkiga länder. Att Holland lyckats så pass väl beror på att man har en kolonial historia,
andra band till länder i tredje världen
och en annan vilja att finansiera internationella utbildningar, säger Jes la Cour
Jansen.
Han tror inte

BRIT TA COLLBERG

I Danmark är det besvärligare även
om reglerna nu ses över. De flesta utomeuropeiska studenter har ett halvår på
sig att söka jobb i Danmark efter utbildningen. Om de hittar ett arbete måste de
ansöka om förlängt uppehålls- och arbetstillstånd. Det senare medges först efter en rad övervägningar, t.ex. tillgången på kvalificerad arbetskraft inom den
bransch där utlandsstudenten fått jobb.
BRIT TA COLLBERG
Fotnot: Rapporterna om effekterna av stu
dieavgifter i Danmark och Nederländerna
finns att ladda ner från Svenska institutets
hemsida: www.si.se
Svenska institutet driver ett projekt till
sammans med trettio lärosäten, bland an
nat Lund. Syftet är att koordinera den inter
nationella marknadsföringen av Sverige som
studiedestination.
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svar

Hade du velat och
kunnat studera vid
LU om du tvingades
betala en terminsavgift på 8000 euro?
Shi Chao Qiong, Kina,
ska studera på masterutbildningen i finance.
– Jag har hört mycket gott
om Lunds universitet. Min
handledare tipsade mig
om utbildningen här. Jag
hade valt Lund även om
jag fått betala.
Yang Jing, Kina, ska
studera på masterutbildningen i finance.
– Jag valde Lund delvis
för att det var gratis. Jag
hade förmodligen inte
kommit hit annars.
Farhan Ahmed Khan,
Pakistan, ska studera
system-on-chip design
på LTH.
– Jag tror att det finns en
risk att bara de som har
gott om pengar kan komma hit om det kostar. Och
det är inte alltid de bästa studenterna.
Jag tror inte att jag hade haft råd att
komma hit om jag behövde betala terminsavgift.
Alicia Verdugo,
Mexiko, ska studera
maritime law.
– Lund är ett prestigefyllt
universitet. Att det var
gratis var viktigt, men jag
hade kommit hit även om
jag behövde betala terminsavgift.
11

Lunds universitet leder
EUs nya Kina-program
Kina-utbyte. Lunds universitet ska

koordinera EUs nya stora utbytesprogram med Kina. Totalt drygt 200
stipendier till ett värde av fem miljoner euro ska fördelas. I oktober
kan studenter, doktorander, forskare och lärare söka stipendier till
Kina. Och institutioner kan söka om
att ta emot kinesiska stipendiater.
Stipendierna kan vara på mellan en
månad och tre år.

I juni blev det klart att Lunds universitet
ska leda även EUs nya forsknings- och utbildningsutbyte med Kina. Lund sköter
redan stora utbyten med Indien och Mellanöstern. Sammanlagt handlar det om
mer än en kvarts miljard kronor som EU
investerar i de tre utbytesprogrammen.
– Med Kina-programmet blir vi en av
de absolut största inom EUs satsning på
utbyten med länder utanför Europa och
får stora möjligheter att påverka samarbetet med Asien, säger Pär Svensson,

Större delen av EU-stipendierna går till kineser som reser till Europa. foto : britta collberg

Lunds universitets chef för internationella relationer.
Bakom den vinnande ansökan står förutom koordinatorn Lunds universitet nio
andra forskningstunga europeiska universitet och tio av Kinas främsta universitet. Utbytesprogrammet får en vetenskaplig profil. Mer än hälften av summan går
till utbyten på forskarnivå med syfte att

bygga upp hållbara samarbeten mellan
kinesiska och europeiska forskningsinstitutioner. Cirka 40 procent satsas på studentutbyten på grund- och masternivå.
70 procent av stipendierna går till kineser som reser till Europa och resten till
européer som åker till Kina. En del stipendier avsätts till exempelvis kinesiska
tjänstemän och minoritetsgrupper utan-

Åsa Grunning ar
betar med Joint
Programmes på
Avdelningen
för internatio
nella relationer.
Hon hoppas att
många ska dela
med sig av sina
erfarenheter på
den nya webb
portalen. foto :

Ny webbportal ger tips
till programarrangörer
Nu kan den som startar ett masterprogram med andra lärosäten få
tips och stöd genom en ny webbportal. Här listas vad man ska tänka på när man bygger upp ett Joint
Programme. Det finns också ett forum för diskussion och frågor.
– Alla ska inte behöva uppfinna
hjulet. Det finns mycket kunskap vi
kan dela med oss av till varandra,
säger Åsa Grunning, koordinator
för Joint Programmes.
12

På den nya webbportalen finns nio masterprogram listade som ges tillsammans
med andra lärosäten. Två ges sedan tidigare med Erasmus Mundus-bidrag från
EU: det är MESPOM som handlar om
miljö, policy och management och GEM
som handlar om geografiska informationsystem. I somras kom så klartecken
från EU att Lund får bidrag till ytterligare fyra masterutbildningar i samarbete med andra universitet: en i ekonomisk
utveckling och tillväxt, en i brandsäker-

britta collberg

hetsteknik, en i idrottspsykologi och en
i ”Systems Dynamics” med ett hållbarhetsperspektiv.
– Joint programmes kan växa fram ur
många nätverk och finansieras på olika
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sätt. Ofta får man idén sedan man lärt
känna varandra, kanske genom ett forskningssamarbete. Det är ett sätt att koppla ihop olika universitets specialiteter till
riktigt attraktiva och unika spetsutbildningar, menar Åsa Grunning.
Många Joint Programmes organiska
framväxt gör dock att de inte alltid är
så förankrade högre upp, till exempel på
fakultetsnivå. Det kan vara svårt att få
loss resurser. Men genom den nya webbportalen ska alltså programmen kunna
få stöd att t.ex. administrera och utvärdera.
– Portalen är frukten av ett universitetsgemensamt projekt som vi drev förra
hösten, berättar Åsa Grunning som arbetar halvtid med Joint Programmes på Av-
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LTH-studenter
på plats i Kina
Kina-utbyte. Den 28 augusti flög

ett stort gäng teknologer till Kina.
I och med det är 23 studenter på
plats på Zhejiang-universitetet i
Hangzhou, ungefär vid mitten av
Kinas långa kust. Här ska de studera kinesiska och teknik tillsammans med kinesiska studenter.

Katarina Wingkvist och Elisabeth Axell på
 vdelningen för internationella relationer
a
ska administrera Kina-programmet.
foto : britta collberg

Ett syfte med EUs satsning på globala utbytesprogram är att de växande
ekonomierna i Asien ska få upp ögonen
för europeisk högre utbildning. Tidigare
har fokus legat mycket på engelskspråkiga länder, framför allt USA.
– Men allt fler i Kina börjar inse att
Europa har mycket bra engelskspråkiga
utbildningar, berättar Jan-Olof Nilsson.
BRIT TA COLLBERG
Läs mer om Kinaprogrammet på www.lu.se
under avdelning Nyheter

delningen för internationella relationer.
Via webbportalen kan lärare och institutioner enkelt anmäla om de har planer
på att dra igång en gemensam masterutbildning med andra universitet.
– Det är jättebra om man kontaktar
oss när man har något på gång, dels för
att vi kan erbjuda hjälp, dels för att vi kan
göra så att utbildningen syns i broschyrer
och i statistik, säger Åsa Grunning.
eller webbportalen är ett pågående arbete. Efterhand ska man lägga
ut korta filmer där lärare berättar t.ex.
om sina erfarenheter av att arbeta med
EU och andra länder. Webbportalen
finns på www.lu.se/jp
Hemsidan

Det är på tredje året som studenterna vid
LTHs Kinainriktning nu gör premiärresan.
De studerar på elektroteknik-, datateknik- eller infokomprogrammen och har
redan i fjor börjat studera kinesiska.
Programansvarige läraren Anton Cervin far till Hangzhou för att delta i starten
och se att allt fungerar. Sedan återvänder
han under senare delen av höstterminen
för att leda en kurs i reglerteknik.
Allra först ska studenterna läsa kinesiska och sedan också gå i en kurs i signalbehandling för Bengt Mandersson,
EIT. Dessa kurser läses tillsammans med
kinesiska studenter.
I samma veva kommer den tredje
kullen till Kinainriktningen. Som på så
många andra LTH-program ökade söktrycket även här i höst.

t

för den akademiska världen som vill fortbilda sig i Europa.
Genom att Lunds universitet redan
koordinerar utbytet med Indien (se sidan 28) och med Jordanien, Syrien, Libanon i Mellanöstern, fanns en liten farhåga att EU kanske inte skulle vilja låta
Lund ta hand även om Kina-utbytet för
att dominansen från Lunds sida skulle bli
för stor. Men EU sa alltså ja.
– Vi hade en mycket stark ansökan, säger universitetets Kina-samordnare JanOlof Nilsson och Kjell Nilsson.
Lunds universitet har sedan länge utbildnings- och forskningssamarbete med
Kina, bland annat med universiteten Fudan i Shanghai och Zhejiang i Hang
zhou. I våras öppnades ett europeiskt center inne på Peking-universitets campus på
initiativ från Lund och tillsammans med
nio andra europeiska partneruniversitet.
Sju av dessa står också bakom ansökan
om EU-programmet med Kina. Dessutom finns de nationella kinesiska forskningsinstituten CAS och CASS med som
associerade partners i EU-ansökan.
– Europacentret på Peking-universitetet är inriktat på forskningssamarbete
och blir ett centrum och en tillgång också för EU-utbytesprogrammet, säger JanOlof Nilsson.

Joint
Programmes

Joint Programme kallas det
när flera universitet går samman om en masterutbildning.
Studenterna läser i regel vid
flera av universiteten, antingen genom att fysiskt förflytta sig eller genom att följa kurser på distans. Det finns
också utbildningar, som GEM
som handlar om geografiska
informationsystem, där hela
studentgruppen hålls samman och flyttar runt från lärosäte till lärosäte.

BRIT TA COLLBERG
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LU-centrum
knutet till alternativ
nobelprisutdelare
samarbete. Right Livelihood

Award har kallats för ”det
alternativa nobelpriset”, som
delas ut till personer och projekt som kämpar för en mer
stabil och fredlig värld. Nu
har LU fått en anknytning till
verksamheten och en chans
att i framtiden få besök av de
”alternativa nobelpristagarna”.
Det är universitetets centrum för
hållbarhetsforskning Lucsus som
blivit utsett till
europeisk del av
ett internationellt
forskningsnätverk
som ska knytas till Right
Livelihood Award. Tanken
med detta ”Right Livelihood College”
är att pristagarna och deras organisationer genom samarbetet ska kunna
sprida information och inspirera till –
eller få hjälp med – olika forskningsprojekt. För de universitet som deltar
innebär samarbetet värdefull ny kunskap och intressanta nya partners.
– Vi är mycket glada över att
ha blivit utsedda till deltagare. Vår
Linné-miljö som inkluderar institutioner från flera fakulteter har säkert bidragit starkt till detta, säger professor Lennart Olsson på Lucsus.
De övriga enheterna i nätverket
ska finnas i Afrika, Sydamerika och
Asien. Koordinator för arbetet är Anwar Fazal vid Universiti Sains Malaysia, Malaysias främsta universitet.
Han fick själv Right Livelihood Award
år 1982 för sitt arbete inom den internationella konsumentrörelsen.
Stiftelsen Right Livelihood Award
startades 1980 i Stockholm av Jakob
von Uexkull, se www.rightlivelihood.
org.
INGEL A BJÖRCK
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I LUM 1/09 skrev LUM om äldre forskare, bl.a. om professor emeritus Unne Stenram som fort
farande vid 82 års ålder är aktiv i sitt yrke. foto : gunnar menander

Tydligare regler
för emeriti på gång
Emeriti. – Pensionerade professorer

är en betydelsefull tillgång för universitetet. Det är viktigt att vi har
tydliga regler omkring deras förhållande till universitetet.
Det säger vicerektor Ingalill
Rahm Hallberg, som leder en ny arbetsgrupp som ska ta fram riktlinjer
för emeriti.

Det var efter ett rektorsbeslut i våras
som arbetsgruppen bildades. Den består
av representanter från samtliga fakulteter, pensionerade professorer, jurister och
personalhandläggare. Gruppen har precis kommit igång med arbetet med den
nya policyn, som beräknas vara klar i slutet av oktober.
– Det var våra forskningsfinansiärer
som efterfrågade avtal för emeriti, så att
de kan försäkra sig om att de forskare
som får medel faktiskt kan använda dem,
säger Ingalill Rahm Hallberg.
För närvarande finns det inga gällande riktlinjer för hur avtalen med emeriti ska se ut. Ett direktiv från 1985 talar
om att det är prefekten som fattar beslut och att emeriti har rätt till en arbetsplats i universitetets lokaler. Men tanken

är nu att alla emeriti ska ha avtal som
tydligt definierar innehåll, varaktighet,
vem som ska betala och hur försäkringsfrågorna löses.
De nya riktlinjerna ska gälla för hela
universitet, men kommer att inrymma
möjligheter för fakulteterna att fördjupa
det som är viktigt för respektive fakultet.
Flera andra universitet har redan liknande riktlinjer.
som arbetsgruppen ska
fundera över är rekommendationer för
hur en professor som börjar närma sig
pensionsåldern ska lämna över arbetet
till sina yngre kollegor. Exempelvis ska
kanske inte äldre professorer stå som huvudsökande till forskningsanslag. Ibland
kan det vara svårt att hitta yngre forskare
som tar över och då är det viktigt att den
seniora ansvarar för ansökan, men tanken är att det måste finnas en plan, resonerar Ingalill Rahm Hallberg.
– Det här är ett roligt och viktigt arbete. Vi kommer också att se över på vilka
andra sätt vi skulle kunna använda emeriti i organisationen, säger hon.
En annan sak
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Internationella sommardoktorander
letade ”nålar i höstackar” på Fysicum
Fysik. Hur stor chans har man att
hitta en liten nål i inte bara en enda
utan i någon av en miljon olika höstackar?
Det stora acceleratorprojektet på
CERN tampas med ungefär det problemet och är därför beroende av
särskilda datorprogram för det arbetet. Vid Lunds universitet pågår
världsledande forskning kring dessa datorprogram, vilket i somras
lockade hit 60 forskarstudenter från
nästan hela jordklotet.

Undervisningssalen på Sölvegatan är
fullbelamrad av datorer, sladdar och fysikstudenter. Arrangör för den EU-finansierade forskarskolan är Leif Lönnblad,
professor vid Avdelningen för teoretisk
högenergifysik på Naturvetenskapliga
fakulteten. Han berättar att doktoranderna får lära sig att använda så kallade
händelsegeneratorer.
– Händelsegeneratorer är datorprogram som simulerar de partikelkollisioner som man exempelvis ska titta på
vid LHC, Large Hadron Collider, på
CERN. Datorprogrammen är helt nödvändiga för att man vid experimenten ska
ha en chans att förstå vad som kommer ut
i detektorerna, säger Leif Lönnblad.
En av deltagarna på

kursen är Sparsh
Navin från universitetet i Birmingham.
Hon sysslar själv med experimentell högenergifysik och behöver därför hjälp av
den teoretiska fysikens modeller som
ligger till grund för datorprogrammen.
Sparsh Navin förklarar att när protonerna far fram i CERNs acceleratoranläggning och kolliderar i nästan ljusets hastighet, sker miljontals olika händelser
varje sekund. Det är omöjligt att studera alla dessa händelser, de är svindlande
i antal – närmare bestämt 40 miljoner
stycken per sekund.
Händelsegeneratorerna hjälper då till
LUM nr 7 | 2009

Sparsh Navin från uni
versitetet i Birming
ham behöver hjälp av
den teoretiska fysikens
modeller i sitt arbe
te inom experimentell
högenergifysik.

Professor Leif Lönn
blad tar en paus på
trappan tillsammans
med doktorander
na Sparsh Navin och
Christoffer Flensburg.

med att sålla ut de intressanta händelserna. Leif Lönnblad jämför det med nålen
i höstackarna. Det handlar inte bara om
att behöva leta i en miljon olika höstackar utan även om att lära sig se skillnaden
på en nål och ett höstrå.
– Vi lär doktoranderna att försöka förstå hur höet ser ut, så att när det kommer
en nål ska de veta att det inte är ett hö
strå, förklarar han
– Det handlar exempelvis om jakten på Higgs partikel, säger Christoffer

Flensburg, en av doktoranderna på kursen.
Christoffer Flensburg är på geografisk
hemmaplan, doktorand här i Lund. Han
ser behagligt lycklig ut när han försöker
ringa in tjusningen med fysikens värld.
– Nyfikenheten och tillfredsställelsen. Att få jobba med de obesvarade frågorna och göra upptäckter som bidrar till
ny kunskap.
Text & foto : Lena Björk Blixt
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utnyttja
			 idéerna!
Vad är en innovation? Och vilken är universitetets främsta uppgift i innovationsprocessen?
LUM har inför konferensen ”Innovation in Mind” 15–17 september pratat med några av
alla de som arbetar med innovationsfrågor inom universitetet. Vi intervjuar entreprenörsutbildare som fått toppbetyg i en internationell utvärdering. Och vi möter innovatörer från
ett kanske oväntat håll – socialforskarna som orsakade rubriker när de dök upp på Almedalsveckan och la fram sin lösning på hemlöshetsproblemet.
16
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”Det är oetiskt att inte kommersialisera idéer”
– Bra forskning är inte alltid kommersiellt gångbar. Innovationsprocessen är lika lång och svår som
forskningsresan. Det krävs proffs
för att se vad som kan komma till
nytta på marknaden och i samhället. Och det måste få kosta, säger
Carl Borrebaeck, Lunds universitets
vicerektor med särskilt ansvar för
innovationsfrågor.

Innovation är ett ord på mångas läppar
dessa dagar. Det märks inom den tvärvetenskapliga innovationsforskningen som
har vind i seglen och på att Lunds universitets rektor Per Eriksson, tidigare chef
för Vinnova, tillsatt Carl Borrebaeck
som ansvarar för universitetets nya profilområde ”Starka forsknings- och innovationsmiljöer”.
sin
ståndpunkt: ”Det är oetiskt att inte kommersialisera idéer” sa han i en intervju
som nytillträdd rektor. Så hade en rektor
inte kunnat säga ostraffat för tjugo år sedan, det vet Carl Borrebaeck som är både
forskare – professor i immunteknologi –
och entreprenör och 1983 var med om att
starta företaget Bioinvent.
– Klimatet har förändrats, men det
betyder inte att Lunds universitets innovationssystem är i fas med utvecklingen,
säger Carl Borrebaeck.
– I många år har innovationssystemet
inom och runt universitetet fått kritik för
att aktörerna är för många och sinsemellan dåligt koordinerade. Det har gjorts
flera försök att styra upp organisationen.
Det som saknats är resurser och insikt
om hur komplicerat och kompetenskrävande det är att få ett sådant system att
fungera, enligt Carl Borrebaeck.
LUs nyutnämnde innovationsdirektör Mats Lindoff innebär, enligt Borrebaeck, ett första steg för att något radiPer Eriksson deklarerade tidigt
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kalt ska hända. Mats Lindoff
kommer från jobbet som
teknologi- och utvecklingschef på
Sony Ericsson.
– Med Mats
Lindoff har vi
fått en toppkraft, och det
finns många exempel internationellt på att detta är
vad som krävs. Det
har funnits kompetens inom systemet tidigae, men isolerad och heller
inte alltid tillräckligt hög.
blir chef för utvecklingsbolaget LUAB som kommer att döpas
om till LUIS AB – Lund University Innovation System. Under honom kommer
alla övriga verksamheter – affärsrådgivning, patentärenden, finansiering etc.
– att sortera med tydliga uppdrag. Ett
bättre fungerande innovationsflöde ska
också kunna generera pengar till Lunds
universitet, menar Carl Borrebaeck.
– Under de år som mobiltelefonen utvecklades fanns institutioner vid LTH
som fungerade som externa forskningsenheter åt Ericsson. Ericsson finansierade adjungerade professorer och doktorander, men vad fick Lunds universitet
för övrigt ut i pengar? Noll, säger Carl
Borrebaeck.
– Det gäller att skapa en win-win-situation för näringsliv och universitet när
man samarbetar – bra modeller finns i
exempelvis Oxford.
Mats Lindoff

som tillträdde 1 augusti
har redan fått klart för sig att samarbete sällan bedrivs mellan företag och universitetet som helhet, utan mellan företag och forskare eller forskargrupper. De
Mats Lindoff

Ledningen för
Lunds universitets
innovationsarbete:
Carl Borrebaeck och Mats Lindoff.
foto : kennet ruona och mats nygren

senare är viktiga aktörer, med ofta stor
självständighet.
Forskargrupperna behöver stöd i innovationsprocessen, menar han också.
– Det kan handla om att ställa sig frågan ”Vad krävs av oss för att vi om fem
år ska vara världsledande?”. Eller att vänta en eller ett par veckor med en publicering av nya forskningsresultat, för att
hinna skaffa sig ett patentskydd. Jag har
redan stött på fall där man av ren okunskap missat sådana affärsmöjligheter, säger Mats Lindoff.
BRIT TA COLLBERG
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innovationer
i en ny tid
Många tror att universitetets främsta uppgift i ett innovationssystem
är att leverera uppfinningar. Men
minst lika viktigt är att utbilda människor och bidra till en bra kulturell
miljö, menar innovationsforskaren
Jerker Moodysson, CIRCLE.
– Många små biotechföretag i
Lund samarbetar inte direkt med
universitetet, men rekryterar där
ifrån. Att Lund är en geografiskt tät
stad och lätt att leva i gynnar också
innovationssystemet.

Synen på hur innovationer uppstår har
förändrats på senare år.
– Förr sågs det som en linjär process
– från uppfinning till affärsidé till färdig
produkt. Men det är mycket mer komplicerat än så, säger professor Charles Edquist, föreståndare för CIRCLE, Lunds

universitets centrum för innovationsforskning.
Fokus har flyttats från uppfinnare till
användare och inte minst till samverkan
mellan olika aktörer. Redan på 90-talet
beskrevs gränsytan, där olika organisationer möts, som det mest dynamiska fältet i en innovationsprocess. I dag talar
man om interaktiva lärandeprocesser när

Jer
ker
Moo
dysson,
Charles
Edquist och
Jan Rollof fors
kar om innovations
processen. foto : kennet
ruona och britta collberg

en innovation tar form. Det viktiga är att
det hos de inblandade aktörerna finns en
öppenhet, att innovationssystemet kan
ta många hjärnor och problemlösare i
anspråk. Det som leder till genombrot-

Världsnamn föreläser på innovationskonferens
Den 15–17 september hålls konferensen Innovation in Mind på Lunds
universitet. En rad internationellt
kända föreläsare kommer till stan:
Clay Shirky, digital guru som analyserar hur samhället förändras genom den digitala revolutionen,
Henry Chesbrough som myntade begreppet ”Open innovation”, Nolan
Bushnell som kallats den moderna
spelindustrins fader och bästsäljarförfattaren och entreprenören Sahar
Hashemi. För att nämna några.

Konferensen ordnas av universitetet i
samarbete med Region Skåne och är en
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del av Sveriges ordförandeskap i EU, som
har temat innovation och kreativitet. På
Universitetsplatsen framför universitetshuset reser man ett stort tält med glas
orangeri som ska rymma föreläsningar
och workshops. Här kommer också tre
nya ”innovativa” konstverk att visas – inspirerade av spetsforskning vid universitetet efter möten mellan konstnärerna
och tre lundaforskare.
har Lunds universitet profilerat sig ytterligare som forskningsuniversitet. I våras kom besluten om de
stora forskningsanläggningarna MAX
IV och ESS och det blev klart att Lunds
Under 2009

universitet får den största tilldelningen
av de nya strategiska forskningsmedlen
(se sid 6).
Med universitetet, forskningsbyn

Ideon och många forskningsbaserade företag finns en tradition för innovationer i
Lund. Totalt har 50–60 bolag utvecklats
via Lunds inkubatorer bara sedan 2004.
Till innovationskonferensen har Lunds
universitet producerat en särskild tidning som beskriver några av de många
små och stora innovationer som kommit
till inom och i anslutning till universitetet de senaste åren. Några är redan företag, andra fortfarande på idéstadiet.
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En innovation definieras

som en ny produkt eller process med påtagligt ekonomiskt
värde och praktisk tillämpning.
Den har ofta kunskapsbasen i teknik, naturvetenskap och medicin, men
samhällsvetenskapernas och humanioras
möjligheter betonas allt mer.
Forskningen påverkar hur man organiserar stödet till innovationer, t.ex.
har Region Skåne tagit intryck, berättar

Ett axplock

Jerker Moodysson. Förväntningarna på
universiteten har också förändrats.
– Av cirka tio olika aktiviteter som förekommer i alla innovationsprocesser –
t.ex. finansiering, affärsrådgivning, inkubation, påverkan från efterfrågesidan
– så står universitetet för bara två–tre:
forskning och utbildning och i viss mån
samverkan med näringslivet, säger Charles Edquist.
Charles Edquist och Jerker Moodysson
föreläser om innovationssystem på konferensen Innovation in Mind som hålls
på Lunds universitet 15–17 september (se
nedan). Konferensen har ett brett fokus
och flera av de internationella föreläsarna
kommer att tala om vad den interaktiva
webben och nya sociala medier innebär
för innovationsprocessen. Sådant som
”open innovation” och ”user driven innovation” kommer att diskuteras.
– De här nya begreppen speglar en
ny verklighet med både möjligheter och
utmaningar, säger Jan Rollof, forskare,
författare och adjungerad professor på
Forskningspolitiska institutet vid Lunds
universitet.
– Förr var kunskapen koncentrerad,

som tagit fram en unik teknik för katalytisk
förbränning av flytande bränslen. Tekniken
sänker de skadliga utsläppen.

MILJÖ:

• Ett dataspel eller demokratispel som hjälper olika aktörer t.ex. bönder, företag och
kraftproducenter att hushålla med vatten i
en torkdrabbad region. Det vetenskapliga
”tänket” är avslutat, nu väntar dataspelet
på en entreprenör.
• Världens kanske mest effektiva solceller med hjälp av nanoteknik. Inom två år
har företaget Sol Voltaics en kommersiell
prototyp klar.
• Effektivare biogasproduktion och nya
lösningar för bl.a. reningsverk, energiföretag och livsmedelsproducenter. Företaget
Bioprocess Control utnyttjar bakterierna i
produktionen bättre.
• Zemission – ett lundabaserat företag

HÄLSA:

• Ett prisbelönt spenatpiller mot fetma.
• Hjärtmuskelceller – framställda ur
stamceller – som kan ”laga hjärtat” (hittills visat på möss. Om fem år hoppas man
göra de första försöken på människor.)
• En metod för att med ett enkelt blodprov tidigt hitta tecken på havandeskapsförgiftning.
• Ny metod för att mäta hjärnans respons på ljud och utifrån det snabbt kunna ställa diagnos på sjukdomar som autism och schizofreni.
Företaget heter
Sensodetect.

bland annat till universiteten. Nu är den
spridd och genom tekniken ändå inom
räckhåll. Vi behöver se möjligheterna i
detta. Fler vet mer än få och tillsammans
kan vi bli så mycket starkare. Nya generationer tar det naturligt och använder nätet för att lösa olika problem, lära sig nya
saker och dela med sig av vad de själva
kan. Mångas resurser och talanger kan
komma fram och användas och jag ser
det som en positiv utveckling.
För företag och organisationer gäller
att anpassa sig genom att arbeta mer horisontellt. Den kreativa ledaren utnyttjar möjligheterna och inhämtar många
bedömningar och perspektiv innan han
eller hon fattar beslut i komplicerade frågor, säger Jan Rollof som skrivit böcker
om just detta.
ska universitetet spela om kunskap och kompetens är så
spridd?
– Universitetet och den vetenskapliga
metoden kan förmedla en struktur. Det
behövs en fast grund att stå på, att man
kan något ordentligt, som man kan bygga vidare på.
Men vilken roll

BRIT TA COLLBERG

INFORMATIONSTEKNIK:

• Lundaföretaget Swiftfoot graphics (uppköpt av Intel 2009) har utvecklat en revolutionerande programvara för snabb 3Dgrafik. Genom att datorn bara ritar
det som ögat ser på skärmen
sparas stora mängder processorkraft.
Fotnot: Mer informa
tion om konferensen
Innovation in Mind:
www.innovationin
mind.se/
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tet kan komma från det mest oväntade
håll. Och – för den delen – i det mest
oväntade sammanhang: när man möts
på ett kafé, hamnar bredvid varandra på
ett flygplan eller står och pratar en stund
i kapprummet på dagis.
Innovationer handlar heller inte bara
om högteknologi. En vanlig innovation
är att lösa gamla problem på nya sätt i traditionell low tech-industri.
– Det kulturella och sociala sammanhanget är viktigt. En modell för att främja industriell utveckling i Kalifornien
fungerar inte utan vidare i Skåne,
säger Jerker Moodysson, som
forskar på regionala innovationssystem.

Samhällsvetenskaplig innovation:

nya grepp
mot hemlöshet
Ett projekt för att lösa hemlöshetsproblematiken är först ut i ett samhällsvetenskapligt innovationscentrum som planeras vid Lunds
universitet. Forskare, hemlösa, politiker och socialarbetare ska tillsammans försöka hitta nya vägar.

– Samhällsvetenskaplig innovation har
haft dålig klang ända sedan 30- och
40-talet då makarna Myrdal ville förena
vetenskap och politik i en ny familjepolitik, säger hemlöshetsexperten Hans
Swärd, professor i socialt arbete.
Ändå är det just vad han och kolle-

gorna Marcus Knutagård, Cecilia Heule och Arne Christiansen ska göra. Men
istället för det myrdalska uppifrånperspektivet är det brukarmedverkan eller
s.k. user driven innovation som gäller i
Lundaprojektet.
Planerna började spira i våras när rektor Per Eriksson, som brinner för både
innovationer och hemlöshetsfrågan,
stötte på Cecilia Heule och Arne Christiansen i kön på en kebabbar. De började
diskutera hemlöshet. Rektor hade funderat kring om man aktivt kunde bidra
till att utrota hemlösheten – det låg väl i
linje med en kurs i socialt förändringsar-

bete som forskarna ger inom socionomutbildningen.
Inte långt senare satt sex forskare och
två tidigare hemlösa på rektors rum och
spånade fram ett projekt med syftet att
inga människor ska behöva bo på gatan.
– Med sin ingenjörsbakgrund hade
Per Eriksson en lite annan syn på hur
man skulle föra ut forskningen i samhället – det var väldigt inspirerande, säger Cecilia Heule. Han poängterade att
man måste pröva sig fram och får lov att
misslyckas innan man hittar rätt.
Metoden som man ska pröva, ”Hou-

Mer än ett hemlöshets-alibi

Malin
Widerlöv.
foto : ulrika
oredsson
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– Om jag hade hamnat i socialtjänstens rehabiliteringsprogram för
hemlösa skulle jag aldrig klarat
mig, säger Malin Widerlöv, före
detta hemlös som i dag medverkar i universitetets hemlöshetsprojekt.

aldrig kan bli ”fina” igen. De beror på
att de aldrig ser en människa som rest sig.
Men om de mött några av mina vänner
som tidigare var uteliggare och idag jobbar och har bra liv så hade kanske fördomen om hemlösa som hopplösa fall försvunnit.

När LUM träffar Malin Widerlöv
kommer alla fördomar på skam om hur
en hemlös ska vara: hon är en fräsch tjej
mellan 30 och 40 år, välformulerad eller
”akademiserad” som hon själv uttrycker det.
– Jag går inte att känna igen på de få
bilder som finns från hemlöshetstiden,
berättar hon. Många tror att hemlösa

Det är fem år sedan hon själv var hem-

lös. Efter en skilsmässa blev hon utbränd
och hamnade inom psykiatrin under ett
par år. När hon bröt med sjukvården och
började missbruka amfetamin förlorade
hon sin bostad.
– Jag trodde tidigare att samhället
hade ett skyddsnät. Det fanns inte på
kartan att jag, som ju egentligen var en
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Hans Swärd,
 ecilia Heule
C
och Marcus
Knutagård leder
 rojektet mot hemlöshet.
p
foto : ulrika oredsson

I Sverige arbetar sju av tio kommuner
med så kallade boendetrappor där hemlösa får kvalificera sig för eget boende.
Först får de bo på härbärge för att sedan
genom olika korttidsboenden kvalificera sig för ett eget hyreskontrakt. Marcus
Knutagård har nyligen skrivit en avhandling om systemet.

sund människa med kristen bakgrund
och som uppfostrade mina barn enligt
Waldorfpedagogiken, att jag skulle kunna drabbas av detta. Men man kan faktiskt ramla ur systemet.

inte var längre än fem minuter. På nätterna vankade jag in och ut ur husvagnen. Jag skulle aldrig ha klarat av några
”boendetrappor”.
På gården kom Malin Widerlöv ifrån
sitt missbruk och lyckades få ett förstahandskontrakt tack vare att hennes far,
som hon inte haft kontakt med under
uppväxten, gick in som borgensman.
– Det hände något med mig när jag
fick lägenheten. Min stressnivå sjönk
från hundra till noll. Inget har gripit mig
så starkt som hemlösheten. Att inte äga
något, att ha förlorat allt.

en gammal kollega
från tiden då hon arbetat som bokförläggare. Kollegan letade rätt på Malin och
lät henne bo i en husvagn på sin gård i
norra Skåne.
– Jag hade ingen insikt om min egen
situation och blev i princip hämtad mot
min vilja.
Hon stannade i sex månader. Kollegan hade ingen erfarenhet av missbrukare men var ” allmänt klok” och lät Malin Widerlöv arbeta på gården i mån av
ork.
– Jag mjölkade kor eller hjälpte till
med redovisning i arbetspass som ibland
Räddningen blev
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sing first”, går ut på att den hemlöse måste ha en ordentlig bostad innan man tar
tag i de sociala problemen. Den har testats med goda resultat i delar av USA,
Tyskland och Finland. Hela 88 procent
av dem som fått en bostad i kombination med intensiv rehabilitering har lyckats behålla sina kontrakt.

gick Malin Widerlöv en kurs i
social mobilisering och förändringsarbete i Socialhögskolans regi. Kursen ingår
i socionomutbildningen och bland deltagarna fanns både blivande socialarbetare och brukare. Här fick hon frågan
I våras

Hemlöshet

Miljonprogrammen på 70-talet skulle
en gång för alla se till att det inte fanns
några hemlösa i Sverige. Ett tag såg
det ut som om man hade lyckats men
vid mitten av 80-talet ökade antalet
hemlösa igen.
På 80-talet var det svårt att få
pengar för hemlöshetsforskning.
Forskningsråden tyckte inte att det
var ett problem, säger professor Hans
Swärd.
1993, efter att man räknat antalet
hemlösa i hela landet, började staten
intressera sig. I början av 2000-talet
gjordes en statlig utredning som dömde ut härbärgespolitiken. Sedan dess
har pengar delats ut till olika projekt
som arbetar med alternativa lösningar.
Inga systematiska satsningar har dock
gjorts på ”Housing-first-metoden”
Allt tyder på att hemlösheten stiger
trots att insatserna ökar, säger Hans
Swärd. Det finns ofta ett tryck på att
lösa frågan snabbt. Då blir härbärgen
ett snabbt och relativt enkelt svar.

om hon ville vara med i projektet mot
hemlöshet.
Malin Widerlöv är glad att hon och en
annan tidigare hemlös, Göran Dahlberg,
blev inbjudna redan till de första trevande mötena med rektor.
– Jag har suttit i många olika råd där
brukare verkade vara med som alibi. Här
känns det som om man verkligen lyssnar
på oss med egen erfarenhet.
En av Malin Widerlövs uppgifter i
projektet är att leta rätt på olika aktörer som arbetar med hemlöshet för att få
synpunkter på ”bostad först”-metoden.
(se artikel ovan).
– Jag vill göra brukarnas röster hörda. De hemlösa är ingen homogen grupp.
Man måste bli bättre på att lyssna på dem
som äger problemet om det ska bli något
bra av detta.
Ulrika Oredsson
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– Boendetrappor är dyrt och ger
dessutom dåligt resultat. Vi har fler
hemlösa i Sverige än i grannländerna.
Socialsekreterare sitter och administrerar en sekundär bostadsmarknad
och många människor, vars egentliga problem är att de saknar bostad,
blir klienter. Om de försvann ur socialförvaltningens rullor skulle socialsekreterarna kunna ägna sig åt dem
som verkligen behöver det.
Det låter enkelt, men förändringar är aldrig lätta att genomföra, menar professor Hans Swärd.
– Det finns många som har sin försörjning via dagens system. Dessutom
går ”bostad först”-metoden stick i stäv
med nya storsatsningar som exempelvis ett hemlöshetscentrum som just
nu drar igång i Stockholm. Allmänheten kan förstås också ha invändningar mot en ”gräddfil” för hemlösa. Bara i Stockholm står 250.000 i
bostadskö, säger Hans Swärd.
För att lyckas med projektet, menar både lundaforskarna och Per Eriksson, är det viktigt att ”lyfta” frågan. Man måste högt upp i kedjan av
beslutsfattare. I många kommuner är
det kvinnliga kommunalråd som har
hand om de sociala frågorna. Även
om de nappar på olika projekt blir det
ofta stopp när dessa ska presenteras
för de manliga finansborgarråden.
– Det verkar som om man måste
börja lobbyarbetet högre upp i rangordningen för att lyckas, säger Hans
Swärd.
Som ett led ska Lunds universitet
ordna en konferens i november där
man hoppas få med toppar inom näringslivet, fackförbunden och politiken. Dessutom måste lundaforskarna intressera ett antal kommuner att
ställa upp som försökskommuner.
– Det ideala vore om vi kunde få
fem stycken att arbeta enligt ”bostad
först”-metoden och sedan jämföra
dem med lika många som fortsätter
enligt det gamla systemet. Då kunde
vi förhoppningsvis peka på inte bara
mänskliga, utan även samhällsekonomiska vinster.
Ulrika Oredsson
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Hans
Land
ström
och Marie
Löwegren ansva
rar ett masterpro
gram i entreprenörskap som
anses ha potential att bli en utbild
ning i världsklass. foto : kristina rörström

miljonregn

över lovande entreprenörsutbildning

Idéer som stannar i byrålådan gör
begränsad nytta. Det behövs entreprenörer för att idéerna ska nå
marknaden. Nyligen fick masterprogrammet i entreprenörskap vid
Ekonomihögskolan över fem miljoner från regeringen eftersom det
har potential att bli en utbildning i
världsklass.

– Högskoleverkets rangordning är nästan lika viktig som pengarna, eftersom
den innebär att en internationell grupp
granskat utbildningen och bekräftat att
vi är på rätt väg, säger professor Hans
Landström, som tillsammans med universitetslektor Marie Löwegren ansvarar
för programmet.
Bara Chalmers gemensamma ansökan med Göteborgs universitet rankades högre.

Pengarna, som ska användas för att
utveckla masterutbildningen till en entreprenörskapsutbildning i världsklass,
kommer att innebära en ökad internationalisering av programmet, exempelvis
i form av studentutbyten med andra liknande utbildningar, samt att utbildningen integreras mer med övriga universitetets fakulteter och forskningscentra.
Flera fakulteter inom Lunds universitet
är redan intresserade av utbildningen.
– En målsättning är också att vi ska
förstärka utbildningens förankring i miljö och hållbar utveckling. Vi har exempelvis redan påbörjat ett samarbete med
Internationella miljöinstitutet, IIIEE.
Miljötänkandet ska vara ett givet inslag
när studenterna utvecklar sina företag.
Vid Lunds universitet bedrivs forskning av hög kvalitet, men det är få idéer
som kommersialiseras. Studenterna kan
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bli en resurs och hjälpa forskarna att nå
marknaden med sina idéer.
– Entreprenörskap, som vi ser det,
har att göra med att se affärsmöjligheter och att ha förmåga att kommersialisera produkter och/eller tjänster på en
marknad, genom ett nytt företag eller
inom ett existerande företag. I dag fokuseras väldigt mycket på innovationsbegreppet och det verkar finnas ett antagande att om man satsar tillräckligt
mycket på forskning och utveckling så
får vi automatiskt en god ekonomisk utväxling. Så enkelt är det tyvärr inte. Det
måste finnas någon som ser affärsmöjligheterna i innovationen och som har kunskapen och förmågan att kommersialisera den – en entreprenör. Här hoppas vi
att våra masterstudenter i framtiden ska
kunna utgöra en ”entreprenörspool” för
våra framgångsrika forskare, säger Hans
Landström och Marie Löwegren.
Anledningen till att utvecklingspengarna går till Lunds universitet är att pro-

grammet redan idag håller hög kvalitet.
– Vi har en annorlunda pedagogik i
programmet med en bra balans mellan
teori och praktik. Att teorin direkt stöds
av praktik i studenternas egna ”skarpa”
affärsprojekt gör att studenterna lär sig
på ett djupare plan. Vi försöker också
skapa en gynnsam lärmiljö med en stark
näringslivskoppling i utbildningen med
mentorer från industrin, många gästföreläsare och genom att studenterna får
projektrum på Ideon. Detta kopplat till
en forskningsbaserad kunskap om entreprenörskap lägger grunden till kvalificerade blivande entreprenörer, säger Marie Löwegren.
av 19 av de 23 studenterna från den första kullen på programmet visar dessutom att alla hade arbete
sju månader efter examen, och 13 av de
19 drev egna företag.
– Tolv av dem baserade sitt företag på
någon affärsidé som relaterar sig till de
En uppföljning

idéer som de utvecklade på masterprogrammet, säger Hans Landström.
Ytterligare en förklaring till framgången är den goda infrastruktur och
de stödorganisationer som finns i Lund i
form av bland annat Ideon, LU Innovation och Venture Lab. Här finns en reell
möjlighet att göra något med den företagsidé som studenterna tar fram under
utbildningen.
Söktrycket till programmet är enormt.

Till runt 25 platser var det vid senaste
antagningen över tusen personer som
sökte. Studenterna har mycket varierad
bakgrund, allt ifrån civilingenjörer till
teologer, och merparten är internationella. Denna sammansättning främjar
korsbefruktningar av idéer och ger studenterna tillgång till flera olika internationella marknader. Resultatet blir företag av många olika typer.

Kristina Rörström

TEGGERS STIPENDIUM FÖR
POSTDOKTORAL UTBILDNING
Härmed förklaras 4 stipendier à 250 000
kronor ur Teggerstiftelsen till ansökan
lediga.

sätts personligen ta emot stipendiet den 17
november och i samband därmed lämna en
kort presentation av sin forskning.

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. De som
tidigare erhållit stipendium har möjlighet
att söka ytterligare förlängning.

Ansökan, som ska ske på en speciell
blankett, sändes i tre exemplar till:

Stipendierna tillkännages den 17 november
2009, och kommer att vara disponibla från
den 1 januari 2010. Stipendiaterna förut-
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Ingrid Borg Vogel,
Ing 24 plan 2,
Universitetssjukhuset MAS,
205 02 Malmö
och skall vara oss tillhanda senast fredagen
den 2 oktober 2009 kl. 12.00.
Blankett rekvireras via:
ingrid.vogel@skane.se

För ytterligare information kontakta:
Professor Carl-David Agardh
Endokrinologiska kliniken
Universitetssjukhuset MAS
205 02 MALMÖ
Tel: 040-33 10 16
Professor Claes-Henrik Florén
Verksamhetsområde
Gastroenterologi och nutrition
Universitetssjukhuset i Lund
221 85 LUND
Tel: 046-17 21 79
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framtidens
dricksvatten
Hur påverkar klimatförändringarna kvaliteten på dricksvattnet? Och
hur påverkar ett varmare sjövatten
livet under ytan?
I ett forskningsprojekt vid Ekologiska institutionen kan forskarna
hittills konstatera att de små planktondjuren fick en flygande start
av värmen i våras. Djuren blev så
många att de knäckte algsamhället. De åt helt enkelt upp alla algerna och blev följaktligen snart utan
mat.

Vid Genetikhuset på Sölvegatan finns klimatforskningen bokstavligen runt husknuten. Där har under våren och sommaren pågått ett antal olika experiment i
25 stora, isolerade tunnor fyllda med vatten. Dessa uppradade 400-literstunnor

innehåller miniatyrvärldar av livet i en
sjö. Forskarna vill bland annat studera
vad som händer med sjöns djur och växter i ett framtida varmare klimat.
– Vi undersöker hela samhället, inte
bara enskilda organismer, säger Alice Nicolle, doktorand i limnologi.
forskningsprojektet
pågår provtagningen i flödande sommarsolsken. De vattenfyllda tunnorna
rymmer en mängd olika arter av alger
och djurplankton. Även lite större undervattensväxter samt några mörtfiskar lever där. Alice Nicolle arbetar med experimentet tillsammans med sin handledare
Lars-Anders Hansson, professor i limnologi vid Ekologiska institutionen. Projektet startade i början av mars.
De 25 miniatyrsamhällena spegNär LUM besöker

lar några olika framtidsscenarier, varav
ökad temperatur är en av varianterna. I
en del av tunnorna ligger därför vattentemperaturen hela tiden tre grader högre än i kontrolltunnorna. Temperaturen regleras med hjälp av ett datoriserat
styrsystem. Ett annat scenario som studeras är den framtida risken för brunare
vatten och hur detta kan påverka kvaliteten på dricksvatten samt även organismerna som lever i vattnet.
menar att vi i
Sverige inom en generation sannolikt
kommer att stå inför två avgörande förändringar vad gäller sjöars vattenmiljöer,
dels en temperaturökning på grund av klimatförändringarna, dels en ökad brunfärgning av vattnet på grund av
Lars-Anders Hansson

– Vi har skapat olikaframtidsscenarier
i vattentunnorna. Bland annat vill vi
undersöka hur en temperaturökning
påverkar vissa processer i sjön, säger
Alice Nicolle, här tillsammans med
Lars-Anders Hansson.
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25 stora, isolerade vattenfyllda tunnor innehåller mini
atyrvärldar av livet i en sjö.

större mängder humus. Humusämnen är
en typ av organiskt material som läcker ut i vattendrag och sjöar från främst
skogsmark, vilket medför en ökad brunfärgning av vattnet. Lars-Anders Hansson konstaterar att det därför är särskilt
intressant att göra experiment som studerar både temperaturökning och brunfärgning samtidigt, sådan forskning har
inte gjorts tidigare.
– Här ser du nästa generations vatten,
säger han och pekar ner i det brunfärgade vattnet i en av tunnorna.
Men hur gick det då för de små planktondjuren som redan i våras knäckte algsamhället genom att äta upp i princip alla
algerna? Jo, livet gick vidare trots allt, om
än lite vacklande. Planktondjuren svalt
ihjäl men hann få avkommor innan de
dog. Och deras avkommor överlevde katastrofen eftersom unga planktondjur till
skillnad från de vuxna livnär sig på bakterier istället för alger. Så en ny generation djurplankton kämpade under förLUM nr 7 | 2009

Vi står inför två avgörande förändringar
av sjöars vattenmiljöer, dels en tempera
turökning på grund av klimatförändring
arna, dels en ökad brunfärgning av vatt
net på grund av större mängder humus.

sommaren för sin överlevnad, och i takt
med att algsamhället växte till på nytt
kunde planktondjuren simma mot en allt
ljusare framtid. Samtidigt fortlöpte livet
som vanligt i de opåverkade kontrolltunnorna som stod bredvid.
Lars-Anders Hansson konstaterar att
tre graders värmeökning i vattnet inte
tycks ha så stor betydelse på sommaren,
men däremot tidigare på säsongen. Det
är på våren som alla processer i sjön drar
igång och då kan en temperaturökning ge
oväntade effekter. Episoden med planktondjuren som svalt ihjäl tydliggör dilemmat med framtidens klimatförändringar,
även på ett mer generellt plan. Olika processer påverkas olika mycket av temperaturen. En varmare tillvaro kan få naturliga förlopp att plötsligt komma i otakt
med varandra och därmed skapa obalans
i växt- och djursamhällena.
I tunnornas experimentella värld på
Sölvegatan görs även undersökningar

En gång i veckan tar forskarna vattenpro
ver från tunnorna för att följa utvecklingen i
miniat yrsamhällena.

kring effekterna av ökade halter östrogen i vattnet. Och ytterligare en aspekt
som studeras är huruvida framtidens sjövatten kommer att släppa ut koldioxid
till luften, till skillnad från idag. Dessa
bägge projekt drivs av andra forskare vid
Ekologiska institutionen.
En gång i veckan tar forskarna vattenprover från tunnorna för att följa utvecklingen i miniatyrsamhällena, och dessutom gör man parallella provtagningar
i Krankesjön för att kunna jämföra med
en riktig sjö. Under den kommande hösten och vintern ska alla provresultat analyseras och slutsatser dras. Den nya kunskap som forskarna får fram ska sedan
vara till hjälp för beslutsfattare på olika
nivåer, exempelvis beträffande de nationella miljömålen och även i internationella sammanhang som EUs ramdirektiv för vatten.
TEXT: Lena Björk Blixt
Foto : gunnar menander

25

Vid sidan av jättestora Delhi University i Indien är Lunds universitet
en liten plutt. Men de två universiteten är numera sammankopplade
genom ett Erasmus Mundus-program för student- och lärarutbyte
som koordineras i Lund respektive Delhi. LUM har besökt Delhi
University och några av dem som är engagerade i programmet.

Indien

nästa!

Kvinnliga studenter är inte ovanliga i Indien: utbildning höjer
en flickas värde på äktenskapsmarknaden. Här några studenter
från Delhi University.
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300.000 studenter
är Delhi University, DU, det största i
Indien och ett av de största i världen.
Hälften av alla är distansstudenter som
utbildar sig per korrespondens, men den
andra hälften finns här på North Campus eller någon av universitetets andra
enheter inom megastaden Delhi.
På campus syns nästan bara män i
antagningsluckornas köer. Den verkliga könsfördelningen på universitetet är
inte lika sned.
– Många av de köande är bröder
och fäder som hämtar formulär åt
sina kvinnliga släktingar. De vill inte
att unga kvinnor ska behöva stå där i
trängseln, förklarar professor Bhairavi
Sahu på DUs internationella enhet.
Med svindlande

t

A

tt möta Indien är att möta
en flod av sinnesintryck:
starka färger, folkmyller,
öronbedövande trafik, blom
dofter, soplukter, och en överväldigande hetta. Det är 40–45 grader i Delhi
i juni, och utanför universitetsbyggnadernas luftkonditionerade trygghet
är gatorna som en ångande bakugn.
När LUM besöker Delhi University
är terminen just slut. I gengäld har ansökningstiden just börjat, och tusentals
hoppfulla blivande studenter trängs på
campus för att skaffa ansökningsformulär. På trottoarerna går unga män
i jeans och T-tröja sida vid sida med
unga kvinnor i sari, salwar kameez-tunikor eller västerländsk klädsel. I den
våldsamt tutande trafiken trängs cykelrikshor med motorcyklar, skotrar,
bilar och dammiga hundar.

Delhi University

Delhi University (DU) är Indiens största universitet med mer än 300.000
studenter och 7.000 lärare. Det grundades 1922, fast några av dess colleges har rötter från 1800-talet. Universitetet har ett North Campus och ett
South Campus, och dessutom colleges
spridda runtom i staden Delhi.
I likhet med LU är DU ett brett universitet som omfattar allt från antropologi till maskinteknik, fysik och botanik. Dess nationella prägel syns i
ämnena hindi, punjabi, sanskrit och
urdu, och i att dess medicinska fakultet med 20 institutioner kompletteras
med mindre fakulteter för ayurvedisk
och homeopatisk medicin.
Studenterna tas in på grundval av
examen från skolans tolfte klass. Det
finns också speciella kvoter för låga
kaster, stamfolk och fysiskt handikappade, som får ta 15, 7,5 respektive 3

Centrala förvaltningen vid DU sitter i en
vit krokan ganska lik LUs universitetshus.

procent av platserna på varje utbildning.
DU har fler internationella studenter än något annat universitet i Indien, och är liksom LU med i det internationella nätverket U21.
Bland sina alumner har universitetet f.d. presidenter från Indien och Pakistan, f.d. premiärministrar från Tanzania och Uganda samt en lång rad
andra politiker. Många Bollywoodskådespelare och författare har utbildats vid DU, som också varit lärosäte
för ekonomen Amartya Sen, en av tre
indier som fått Nobelpriset.

Sökande från eftersatta grupper, ”scheduled castes and scheduled tribes”, har en
särskild kvot. Många av männen står i kö för sina kvinnliga släktingar.

många kvinnliga
studenter på universiteten i Indien. En
del kommer att använda sin utbildning
i yrkeslivet, medan andra ser den mer
som en trygghet samt en tillgång på
äktenskapsmarknaden. Att utbildning
ger status framgår tydligt i de många
äktenskapsannonser som efterfrågar
eller erbjuder en ”university graduate”.

t

Det finns numera
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LU är koordinator och Delhi Univer
sity indisk huvudansvarig för ”Eras
mus Mundus External Cooperation
Window Lot 15”, ett samarbets- och
utbytesprogram finansierat av EU.
Tolv universitet i Europa och åtta
i Indien deltar i programmet, som
vänder sig till grundutbildningsstu
denter, masterstudenter, doktoran
der, post doc-forskare och lärare.
Det finns ca 300 stipendier för in
diska sökande, med en särskild kvot
för underpriviligierade grupper som
lågkastiga och stamfolk. Europeiska
sökande har 100 stipendier. Stipen
dietidens längd varierar mellan tre
månader och tre år.
Söktrycket har varit högst från
den indiska sidan. Lund har fått flest
ansökningar av de europeiska uni
versiteten, drygt 500 sökande, varav
47 tas emot nu i höst. Samtidigt åker
sju lundensare till Indien.
För EU är det indiska Erasmus
Mundus-samarbetet det största en
skilda samarbetsprojekt man har
med Indien, och därför något av ett
flaggskepp och en möjlig modell för
samarbeten med andra delar av värl
den. Projektet ska bl.a. redovisas vid
ett EU-Indien-toppmöte i november.
Det nuvarande programavtalet i
”Lot 15” följs av ett annat program,
”Lot 13”, som löper till 2013. Det
ta är nu öppet för ansökningar, se
www.erasmuswindow13.org.
Indisk-svensk förbrödring i Lund i augusti: 
fr. v. Vasudha Garde från Pune University och
Ashok Patil från Pravara Institute of Medical
Sciences, på besök för att diskutera det fort
satta EU-samarbetet, de nykomna studenter
na Muditkumar Gupta och Vidyasagar Jais
wal, och LUs Sidsel Hansson.
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– Alla indiska studenter kan inte tillgodoräkna sig
de studier de gör i Europa. Men vi försöker för
klara för dem att en utlandstid är bra för dem på
många andra sätt, säger professor Kondepudy
Sreenivas vid DUs internationella enhet.

Prachi Gupta bor i ett studenthem för kvinnliga stu
denter, med strikt begränsad besökstid för män. Hon
doktorerar i medicinsk biokemi och vill gärna göra
en post-doc i Europa när hon är klar.

Indien är med 1,1 miljard invånare det näst folkrikaste landet i världen.
Merparten av dess miljoner barn går aldrig ut den tolvåriga skolan, utan hoppar
av längs vägen. Skolsystemet är dessutom starkt segregerat. Privatskolorna har
den bästa standarden, medan de statliga
skolorna kan sakna elektricitet, ha flera
klasser i samma klassrum och en pedagogik som bygger på rabbel snarare än
på förståelse.

t

t

Indienutbytet

Därför är det många nålsögon som
ska passeras för att nå Delhi University.
För att komma in på Erasmus Mundusprogrammet ställs ytterligare krav, bl.a.
bra kunskaper i engelska som inte är en
självklarhet ens på universitetsnivå. Det
har dock de tre blivande lundaresenärer
som LUM träffar i Delhi.
– Jag ska bli post doc-forskare i kemisk
fysik. Just idag fick jag inbjudningsbrevet från Lund, säger Jyoti Singh och visar
ett brev undertecknat av professor Ebbe
Nordlander. Hon har ett stipendium på
tio månader för sina lundastudier. Sedan

Deepa Gupta har hand om Erasmus-ansökning
arna från Delhi Universitys studenter. Det är
ofta många turer innan hon fått in alla uppgif
ter som behövs.

räknar hon med att återvända till Delhi,
eftersom hon alldeles nyligen gift sig.
– Det är klart att det känns tufft att
åka iväg från min man så här snart... men
för karriären måste man ibland offra lite
på det personliga planet!
däremot, som
har ett stipendium på 22 månader för en
masterutbildning i fotonik, skulle gärna stanna ännu längre. Han undrar om
LU kan hjälpa honom att få kontakter
med svenska företag, men får bassning
av Deepa Gupta från DUs internationella enhet. Erasmus Mundus-stipendierna
är inte tänkta att leda till ”brain drain”,
förklarar hon med skärpa: stipendiaterna
ska hem och tillämpa sina nya kunskaper
i Indien, inte stanna kvar i Europa!
Den tredje tilltänkta lundastudenten,
Silika Mohapatra, är inte helt säker på att
hon vill resa. När hon skickade in sin ansökan hade hon inte sin masterexamen
klar, så hon kunde inte söka ett doktorandstipendium.
– Nu däremot är jag master i filosofi,
Sandeep Kumar Tiwari
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Silika Mohapatra, Sandeep Kumar Tiwari och Jyoti Singh är några av de studenter från Delhi University som
skickat in ansökningar till Lund.

och frågan är om det då är meningsfullt
att skaffa en andra masterexamen. Men
det är klart att internationella erfarenheter alltid är värdefulla, funderar hon.
Just värdet av ett Erasmus Mundus-sti-

pendium är en stötesten, i alla fall på vissa nivåer.
– Vi räknar inte kurspoäng i Indien.
En student som reser till Europa under
grundutbildningen kan därför inte tillgodoräkna sig studierna, utan får bara
en lucka i sin utbildning, säger professor Kondepudy Sreenivas vid internationella enheten.
– Ett annat problem är att många av
stipendierna är på tio månader. Det är
för kort för att en student med grundexamen ska hinna läsa till master. Ett tredje
problem är att de indiska och europeiska terminstiderna inte stämmer överens:
vår termin börjar den 1 juli, men då pågår fortfarande vårterminen i flera länder i Europa.
Ändå är Kondepudy Sreenivas glad
åt utbytesprogrammet. Även om reglerLUM nr 7 | 2009

na satt hinder i vägen, så har det funnits
så många intresserade att man har kunnat sålla ut en kvalificerad skara stipendiater.
Den svenska koordinatorn Sidsel
Hansson vid LU kan också berätta om
både svårigheter och framgångar. Det har
varit svårt att hålla samman ett konsortium med hela 20 partners som alla har olika intressen och visioner för samarbetet.
– Programmets mål är att höja utbildnings- och forskningskvalitén i Indien och ge utvecklingsmöjligheter åt
studenter och forskare även från underpriviligierade grupper. De europeiska
universiteten har däremot som främsta
intresse att få duktiga studenter och forskare, säger hon. De inkvoterade studenterna från låga kaster och stamfolk, som
inte har så starka meriter och god engelska, är tyvärr inte lika åtråvärda.
Att det varit en del gnissel i maskineriet detta första år är dock naturligt inom
helt nytt nätverk, menar Sidsel Hansson.
Hon har gott hopp om att samarbetet blir

– Inte perfekt upplagt utifrån Indiens
behov, men en bra början, tycker Del
hi Universitys rektor Deepak Pental
om Erasmus Mundus-programmet.

bättre på sikt, och tycker sig redan se en
mer gemensam vision och större vilja att
tänka i lösningar i stället för hinder.
sitter rektor
Deepak Pental i ståtlig vit byggnad, ganska lik universitetshuset i Lund. Det är
det forna residenset för ”the Viceroy”,
brittiska drottningens ställföreträdare i
Indien, och tillhör numera universitetet.
Även han ser både för- och nackdelar med
Erasmus Mundus-programmet.
– Vi hade velat vara mer delaktiga i
hur programmet utformats. Nu är det
de europeiska universitetens intressen
och inte Indiens behov som avgjort utbudet av ämnen. Men det är en start på
ett samarbete som säkert kan utvecklas
och förbättras, menar han.
Det indisk-europeiska programmets
första period pågår till år 2012, men LU
har nyligen fått förlängt ansvar som koordinator även för dess nästa period (se
faktaruta på föregående sida).
Vid Delhi University

text & foto : INGEL A BJÖRCK

29

Kom tillbaka!
LU vill ha en livslång relation med sina alumner
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Kraven skärps på universitetet som måste
bli öppnare och bättre på att samverka med
övriga samhället. I den förändringen spelar de
som en gång läst i Lund – universitetets alumner –
en avgörande roll. De ger utbildningen och forskningen impulser från arbetsmarknaden, fungerar som ambassadörer vid rekryteringen av nya
studenter och ibland som
donatorer för att förverkliga de utvecklingsmöjligheter som inte ryms inom
universitetsbudgeten.
I gengäld vill universitetet hjälpa
sina gamla studenter vidare i karriären
genom vidareutbildning, nätverk och arbets
givarkontakter. Man vill skapa en
livslång relation med sina alumner
– grundutbildningen är bara plattformen.
Men hur ser det ut i verkligheten?
Och hur ser karriärmöjligheterna ut efter
utbildningen? Vad har man
fått med sig och vad saknar
man? LUM har träffat fem
aktiva alumner som ger både
ris och ros åt sitt gamla lärosäte.
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tema alumner

Digital mötesplats lockar allt fler alumner
gästföreläsare och goda ambassadörer
för sin utbildning.
Den digitala mötesplattformen fun
gerar som komplement till nätverket
och har flera funktioner som kan vara
en hjälp i alumnernas karriär. Numera
kan alla alumner lägga upp sitt CV, prenumerera på arbetserbjudanden och bli
erbjudna vidareutbildning och kompetensutveckling.

Lunds universitets alumner vill fortbilda sig inom sitt ämne och hålla
kontakt med universitetet och
gamla vänner från studenttiden. De
minns sin lundatid med nostalgi och
glädje och är också mycket intresserade av dagens studentliv.

Det vet Magnus Lindqvist, ansvarig för
den universitetsgemensamma alumnverksamheten. Han kallar den för friend
raising och berättar att antalet aktiva vänner, LU-alumner, har mer än fördubblats
sedan man introducerade en ny mötesplats på nätet i maj 2008.
– Nu är vi över tiotusen registrerade i
universitetets databas, Alumninät.
alltså en ny digital mötesplats. Samtidigt skapades speciella grupper för fakulteter, institutioner
och olika utbildningar. Det är lättare för
alumnerna att hålla kontakten inom sin
utbildning samtidigt som de kan hitta
vänner som de kommit i kontakt via nationslivet eller på andra sätt. De kan också utöka sitt eget nätverk.
2008 öppnades
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när det inte råder extrem lågkonjunktur, får Magnus Lindqvist många förfrågningar om arbetskraft från enskilda företag och framför
allt rekryteringsbolag, såväl svenska som
utländska. För att hantera det intresset
finns nu en speciell ingång där arbetsgivare (cv.lu.se) kan annonsera efter arbetskraft, studenter eller alumner.
Lundakarnevalen är en riktig nostalgitripp för många alumner.
– Vi funderar på att skapa något speciellt kring karnevalen för alumner som
reser hit och kanske vill introducera universitetet för sina barn eller barnbarn.
I vanliga fall,

Magnus Lindqvist är ansvarig för den uni
versitetsgemensamma alumnverksamheten.
foto : maria lindh

– Den gemensamma mötesplatsen är
viktig, men det är fortfarande inom de
olika utbildningarna som den mesta kontakten sker, säger han. Det är där den
ömsesidiga glädjen och nyttan finns i
mötet mellan dagens och gårdagens studenter. Alumnerna är både mentorer,

Maria Lindh
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Fundraisern

”Lunds universitet är en dörröppnare”
Ofta är det just alumner som Ulrika
Nilsson har att göra med i sitt jobb
som universitetets fundraiser.
– Lunds universitet är en dörröppnare, säger hon. Man säger nästan
alltid ja tack till ett besök härifrån.

Efter snart ett år som fundraiser så förstår Ulrika Nilsson varför.
– Vilken skattkista detta är, suckar hon lyckligt. Jag tycker att det är så
fantastiskt att vara med och skapa förutsättningar så att forskningen och utbildningen kan fortsätta att utvecklas.
Ulrika Nilsson har själv ett förflutet
på Lunds universitet, men det var ett tag
sedan hon lämnade Ekonomihögskolan.
Som nyutexaminerad nationalekonom
reste hon 1984 till Bryssel för att praktisera på EU. Därefter blev det 24 år inom
bankväsendet på olika poster inom SEB.
– Precis som ett universitet så har

bankväsendet en viktig funktion i samhället, tycker hon.
Kontakten med utbildningsvärlden
har hon aldrig släppt. Hon har gjort det
mesta från att starta dagis till att vara ledamot i en av Malmö högskolas styrelser. Omvärldsbevakning är också a och
o i jobbet som fundraiser.
– Först och främst är jag en förmedlare. Jag ser till att hålla kanaler öppna,
jag bygger relationer och visar på de fantastiska möjligheter som en donator kan
bidra till att förverkliga.
Ulrika Nilsson arbetar nästan lika
mycket inåt universitetet som utåt mot
omvärlden. Hon träffar dekanerna löpande för att ta del av deras behov och
var möjligheterna till utveckling finns.
För att lära sig mer träffar hon också olika grupper och forskare inom universitetets ämnesområden.

Ulrika Nilsson är gammal lundastudent som
aldrig har släppt kontakten med utbildnings
världen. Sedan något år tillbaka jobbar hon
som fundraiser vid LU. foto : maria lindh

Rektorn

”Alumner är idealiska gästföreläsare”
– Våra tidigare studenter är vår
största outnyttjade resurs, säger
Allan Malm, rektor för Ekonomihögskolan.
Det finns drygt 2.000 studenter i
Alumninätverket, men potentialen
är långt större – mer än 20.000 har
tagit en ekonomiexamen i Lund.
– Men om våra studenter inte
vill hålla kontakt med oss efter sina
studier så är det nog vårt eget fel.

Allan Malm vill öka samarbetet med
alumnerna. foto : maria lindh

32

Hur kan man bli bättre på att ta hand om
sina alumner?
– Vi måste bygga starka relationer till
studenterna redan från första antagning-

en och göra dem stolta över sin utbildning, säger Allan Malm.
Han menar att man nog bör flagga för
det livslånga lärandet redan i grundutbildningen och utforma den så att den
verkligen blir en plattform för fortsatta
studier.
– Alumner är ofta idealiska gästföreläsare med intressanta erfarenheter, och har
samtidigt en unik förståelse för de yngre
studenternas situation. Men vi måste bli
bättre på att ta hand om dem som visar
intresse av att medverka i undervisningen, tycker Allan Malm. Det finns en tröghet hos oss. Man borde lägga in tid för åtminstone en gästföreläsning i varje kurs.
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Utåt arbetar Ulrika Nilsson mycket med stiftelser, företag, organisationer
och enskilda personer som är intresserade av Lunds universitet. Hon beskriver
sig själv som nyfiken och resultatinriktad. Resultaten ser Ulrika Nilsson i form
av gåvor och donationer som går till nya
forskningsprojekt och ibland resulterar i
en helt ny professur.
Som alumn vid Lunds universitet
tycker hon att hon varit en god ambassadör.
– Jag har tre barn och alla läser här,
konstaterar hon glatt.
blir hon dock när hon
tänker på vad som kan hända när kår
obligatoriet avskaffas.
– Det är viktigt att dagens studenter
får ta del av det rika studentlivet som vi
själva fick, tycker hon.
Ett sätt att bidra till studentlivet är att
gå med i sin alumnförening eller sin nations vänförening.
– Och så klart att vara med som särskild ledamot i Akademiska föreningen,
uppmanar Ulrika Nilsson.
Lite bekymrad

Maria Lindh

Ändå anses Ekonomihögskolan vara
rätt bra på alumnsamarbete med väl utvecklade relationer med näringslivet där
man hittar många med examen från just
Lund.
– Vi gläder oss åt att verksamheten utvecklas men inser att vi kan bli bättre,
säger Allan Malm vars mål är att nätverket ska växa till mellan 8 och 10.000
alumner.
Ekonomihögskolans Alumniförening
har lokalavdelningar i Stockholm och
London, men det finns ekonomer från
Lund i nästan alla större städer i världen
och planer finns nu på att utse ett antal
alumnambassadörer i Shanghai, Singapore, Buenos Aires, osv.
– Dessa kunde vara till stor hjälp när
nya lundastudenter ska etablera sig utomlands, tror Allan Malm.
Maria Lindh
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NAtionalekonomen

”Alumnerna är en jättetillgång
men har en otydlig roll”
– Glappet mellan forskning och
tilllämpning i ämnet national
ekonomi är enormt, säger
Hanna Norberg som gör vad
hon kan för att rätta till det.
Hon är en aktiv alumn som
vid sidan om sitt utredarjobb åt
EU-kommissionen undervisar
i makroekonomi på Ekonomihögskolan.

– Det är underbart att undervisa –
att se lamporna tändas. Själv har jag
aldrig känt mig så smart som när jag
förstod a-makrons hemlighet. Men
sedan dess har det bara gått utför
med smartheten, skrattar hon.
Hanna Norberg tillhör minoriteten disputerade kvinnliga nationalekonomer. Hon var runt den
tjugonde i Sverige år 2000 då hon
disputerade – och även om det förbättrats så är ämnet fortfarande
ganska mansdominerat, säger hon.
Det finns få kvinnliga förebilder
på forskarnivå. Nationalekonomi
är ett ämne som världen över lider
brist på både kvinnor och kontakt
med arbetsmarknaden, menar Hanna Norberg.
Under sin forskarutbildning arbetade hon även som studievägledare på
Nationalekonomiska institutionen.
Hon fick själv leta länge innan hon
hittade det perfekta jobbet. Arbetet
som fristående utredare åt bl.a. EUkommissionen är knutet till forskningsinstitutet IIDE med huvudkontor i Holland. Hon ingår i en mindre
grupp som leds av en amerikansk professor i Österrike, arbetar hemifrån
Lund och träffar sin grupp en gång i
månaden någonstans i världen.

Hanna Norberg tycker att det saknas
en struktur för hur man ska ta till vara
alumner. foto : maria lindh

– En stor del av mitt jobb består
i att utreda konsekvenserna av frihandelsavtal för olika länder. I våras
var jag till exempel i Peru. Jag hade
aldrig klarat detta jobbet utan min
forskarbakgrund, säger hon.
Hanna Norberg satt också med i
Ekonomihögskolans alumnstyrelse
fram till i våras.
– Alumnerna är en jättetillgång,
men har en otydlig roll, tycker hon.
Potentialen är stor, men det saknas
en struktur för hur man ska ta hand
om oss alumner och också dra nytta av oss.
Hanna Norberg exemplifierar
med en fråga som gick ut till alumnerna om de ville gästföreläsa.
– Många anmälde sitt intresse –
men sen hände inget. Ingen hade i
det läget möjlighet att slussa in oss i
undervisningen, säger hon.
Maria Lindh
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civilingenjören / entreprenören

”Forskarrådgivning bra sätt
att hålla kontakten med LTH”
– Vi som grundade TAT hade i princip samma bakgrund och utbildning, men blev sedan duktiga på
helt olika saker – teknik, försäljning,
affärsutveckling. Det visar väl på civilingenjörsutbildningarnas stora
bredd, säger Mikael Tellhed.

Han var en av tre dataintresserade killar
från landsbygden söder om Landskrona.
Senare – med ytterligare tre grabbar från
trakten av Varberg – startade han företaget, The Astonishing Tribe, TAT, som på
sju år vuxit från 6 till 150 anställda och
har kontor i Malmö, Seoul, Chicago och
San Fransisco.

Redan under värnplikten jobbade de
här sex killarna med att systemutveckla
en radarstation i stället för att ligga och
skjuta på den lede fi. 2002 startade de företaget och 2003 tog Mikael Tellhed civilingenjörsexamen i datateknik.
De spelintresserade grabbarna var
bra på att animera och fick bl.a. hjälpa
SVT och Fredrik Lindström med Värsta
språket och medverkade i Karnevalsfilmen 2002. Riktig fart på verksamheten
blev det när de insåg att Sony Ericsson
och andra mobilföretag inte behärskade konsten att göra grafiska användargränssnitt. Att skapa sådana har se-

Mikael Tellhed kominerade sitt spelintresse med
en civilingenjörsutbildning och blev en fram
gångsrik entreprenör. foto : mats nygren

Juristen

Gästföreläser och är mentor
på juristutbildningen
Att våga prata och ta för sig är viktigt om man ska bli jurist, men den
träningen fick inte Anette Ohlsson,
idag domare i Hässleholms tingsrätt, under sin lundatid
– Nu är det annorlunda – utbildningen har förbättrats oerhört och
de praktikanter vi tar emot från
Lund har fått öva sig mycket i att
formulera sig muntligt, säger hon.
Anette Ohlsson återvänder ständigt till
Juridicum. foto : maria lindh
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Anette Ohlsson blev klar med sin jur.
kand. 1989 och återkom till Juridicum

åtta år senare som undervisande hovrättsassesor fram till 2005. Hennes främsta ämne var processrätt, hon undervisade
även i straffrätt och deltog i forskningsprojekt.
med Lunds
universitet och resten av utbildningsvärlden genom att arrangera och delta i rättegångsspel, gästföreläsa och vara mentor. Hon arbetar mycket mot grund- och
gymnasieskolor.
– På många håll känns avståndet stort
Nu håller hon kontakt
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dan dess varit företagets huvudsyssla
och idag arbetar man åt fyra av de fem
största tillverkarna. För varje såld telefon trillar det in en ”slant”. Efter lanseringen av Iphone är det stort fokus på
området.
Förutom bredden på utbildningen
uppskattade Mikael Tellhed möjligheten att studera utomlands som han fick
på LTH. Han läste en termin i Waterloo i Kanada och det bidrog kanske till
att han senare vågade öppna nya kontor
i USA där han bodde i flera år.
Något han saknade i utbildningen är kontakt med duktiga entreprenörer. Man talade mycket om ”industrin”,
men utbildningen
vara ganska
teoretisk.
– Fokusera mer på hur
man skapar
nya företag

till juridikstudier på universitetet. Jag
tycker att det är viktigt att motivera och
visa att det inte är så farligt…
För juriststudenter som läser i stora
grupper är behovet stort att även bli sedda som enskilda individer, tycker hon
och berättar att hon knutit kontakt med
många studenter.
på
80-talet är det inte bara träning i den
muntlig framställning som blivit bättre.
– Idag jobbar studenterna också mer
problemorienterat och med riktiga rättsfall. De har inte fullt lika mycket självstudier som vi hade. Å andra sidan så leddes de få undervisningstimmar vi hade
ofta av professorer – och det var positivt,
minns hon.
Något som varken blivit sämre eller
bättre genom åren är mängden praktik,
Sedan Anette Ohlsson pluggade
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och mindre på hur man söker jobb, föreslår han.
Med förebilder och hjälp från Scalado och Tactel, som också bildats av LTHstudenter, växte TAT med uppdrag för
Sony Ericsson och senare Samsung i Korea. Därefter kom Motorola in i bilden.
Många av de nyanställda är rekryterade
från LTH, fast ofta via något annat itföretag.

ner. Han håller kontakt med LTH dels
genom exjobb, examensarbeten som utförs av studenter på TAT, dels genom
kontakter med några forskare som han
är rådgivare åt, samtidigt som de är rådgivare åt företaget.
– Jag vet inte riktigt vad LTH kan erbjuda sina alumner, kanske seminarier
och liknande, säger han.
MATS NYGREN

Mikael Tellhed som
”technical business developer” för företagets framtidsvisioNu ansvarar

en vecka, i den fyra och ett halvt år långa
juristutbildningen.
Det behövs mer kontakt med arbetsmarknaden och i nästan varje kursutvärdering efterlyser studenterna tips på
andra karriärmöjligheter än de
traditionella juristyrkena.
Det livslånga lärande är
viktigt. Anette Ohlsson
berättar att hon inom
Domstolsakademin även
arbetar med fördjupad utbildning i processrätt för domare som bedrivs
i Jönköping.
Slutligen tycker Anette Ohlsson
att det initiativ som Juridicums lokala
alumnförening ”Sällskapet Lundajuristerna” tog i fjor i form av en årlig dag för
alumnerna att träffas, är bra.
– Det går i rätt riktning, säger hon.
Maria Lindh
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kemisten / bemannaren

”Det behövs fler
gränsöverskridande nätverk”
Tina Persson, docent i organisk
kemi med inriktning mot molekylärbiologi, bytte forskarvärlden mot
bemanningsbranschen.

Tina Persson bytte forskarvärlden mot be
manningsbranschen. Men hon har fortfaran
de en del kontakter med universitetet.

– Forskare har ofta svårt att förmedla
sina kunskaper utanför universitetsvärlden. De behöver fler personliga relationer och mer kunskap om affärsmannaskap för att kunna sälja sina kunskaper
i näringslivet. Å andra sidan vet bemanningsföretag ofta ganska lite om vad en

forskare skulle kunna tillföra, säger hon
Tina Persson började studera på
kemistlinjen vid Lunds universitet i slutet av 80-talet. Efter en kandidatexamen
blev hon erbjuden doktorandtjänst. Hon
disputerade 1995 med en avhandling i organisk kemi.
– Utbildningen förberedde mig inte
särskilt väl för yrkeslivet. Som forskare är
man så inriktad på att bara forska. Man
kan mycket om lite. Det behövs gränsöverskridande kontakter och MBA-ut-

tillsynsdirektören

Ser gärna ett fördjupat
samarbete med universitetet
Mats Ryderheim är kemiingenjör i
botten och numera tillsynsdirektör
på Arbetsmiljöverket, som bland annat ansvarar för tillsynen av arbetsmiljön på hans gamla lärosäte. Genom arbetet har han kontakt med
forskare på de arbets- och miljö
medicinska klinikerna. Men han
hade gärna sett ett fördjupat samarbete med universitetet som helhet.

– Tyvärr har inte Arbetsmiljöverket resurser att stötta forskningen så som man
kan önska. När Arbetslivsinstitutet lades
ner för ett par år sedan försvann också ett
av kontaktnäten.
Men Arbetsmiljöverket håller ibland föreläsningar om arbetsmiljö på universitetet,
t.ex. på personalvetarutbildningen. Mats
Ryderheim har även suttit med i styrgruppen för Arbetsmiljöhögskolan i Lund.
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Han är nöjd med den utbildning han
fick vid LTH i slutet av 70-talet.
– Studierna gav mig en bra grund att
stå på. Men hur arbetslivet fungerar måste man till stor del uppleva och reflektera
över själv. Därför är det viktigt med arbetsplatspraktik under utbildningen, vilket tyvärr minskat under senare år, säger
Mats Ryderheim.
När han själv läste på LTH var praktiken i sammanlagt fyra månader – mycket nyttig erfarenhet, tyckte han.
– Praktik ökar ju förutsättningarna
för att studenterna ska stå väl rustade för
att möta arbetslivet. Man behöver en gedigen teoretisk bakgrund för att kunna
tolka de praktiska erfarenheterna. Samarbete och social kompetens, att bli en
bra lagspelare är sådant som man inte
kan lära ut. Det är också egenskaper som
kan vara svåra att förändra.

Mats Ryderheim tycker att det är viktigt med
arbetsplatspraktik under utbildningen.

Ett annat sätt att förbereda studenterna
för arbetslivet kan vara att göra studierna
mer projektstyrda. Mats Ryderheim berättar att hans dotter studerar ekosystemteknik på LTH. Till skillnad från katederundervisningen, som var vanlig under
hans egen studietid märker han att det nu
finns mer inslag av projektarbeten.
– Jag hade önskat att vi hade haft mer
projektarbeten under utbildningen. Det
ger en bra träning av samarbetsförmågan. Kanske är det lättare att få in sådana
moment i nyare utbildningar, som ekosystemteknik.
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bildning (Master in Business Administration).
Också för studenter på grundutbildningen tycker hon att det behövs mer utbildning i affärsmannaskap, även om ett
examensarbete ute på företag kan vara ett
bra sätt att skapa kontakter.
flyttade
Tina Persson till Tyskland och ingick i
forskargrupper vid Max Planck-institutet i Göttingen och Lübecks universitet.
Under den här tiden bytte hon inriktning till molekylärbiologi – ett stort steg.
Efter ett år vid Växjö universitet kom hon
tillbaka till Lund och en forskarassistenttjänst vid Kemicentrum.
– Jag skulle bygga upp en forskargrupp
med inriktning på gränslandet mellan organisk kemi och molekylärbiologi.
Efter doktorandstudierna

Men så ville hon jobba med människor på ett annat sätt och bytte till bemanningsbranschen. På sitt företag byggde
hon upp en avdelning för Life Scienceområdet. Numera jobbar hon även mycket med arbetsmarknaden i Danmark.
Genom arbetet i bemanningsbranschen har Tina Persson haft en hel del
kontakter med universitetet, framför allt
genom Karriärcentrum.
– Det måste finnas ett utbyte mellan
universitet och näringsliv på hög nivå i
organisationen, säger hon.
Tina Persson är med i flera nätverk, till
exempel Medicon Valley Alliance, olika
frukostklubbar
och naturvetarförbundets chefsnätverk.

Universitetets alumninätverk har hon
dock inte deltagit i. Men hon tror att sådana nätverk kan vara bra.
– Nätverk är viktiga i sig. Före detta studenter som fungerar som mentorer
för nya studenter är en värdefull tillgång.
Det behövs fler gränsöverskridande nätverk och fler mellan offentliga och privata institutioner.
Linda Viberg

>> Kurser hos MEDIA-TRYCK <<
Att skriva, formatera och leverera en
tryckfärdig avhandling som PDF-fil
Den 24 september kl. 10.00 håller vi en 2 timmars kurs
i att färdigställa en avhandling till tryck. Kursen är gratis
och tar upp det mesta från wordfil till tryckfärdig PDF.
Anmälan sker på: media-tryck@se.lu.se
Klart till tryck
Den 1 oktober kl. 10.00 håller vi en kurs i att leverera en
tryckfärdig produkt till tryckeri.
Vi går igenom Lunds universitets grafiska profil, PMSfärger, utfall, skärmärken, typsnitt och annat matnyttigt.
Kursen är gratis.
Anmälan sker på: media-tryck@se.lu.se

LU SERVICE
Välkomna!

LU SERVICE

– vi gör din vardag enklare –

Tryckeri ost  Lokalvård CateringBostäder Televäxel   rkering Verkstad

Tryckeri ost  Lokalvård CateringBostäder Televäxel   rkering Verkstad
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Foto: KENNET RUONA

CarpoNovum - Från medicinsk forskning till
en produkt som minskar patienters lidande
Anders Grönberg, kirurg samt grundare och
vd för CarpoNovum, har tillsammans med
kollegan Henrik Thorlacius utvecklat en ny
produkt som minskar lidandet för patienter
som opereras för tjocktarmscancer.
I Sverige upptäcks ca 5 000 fall av tjocktarmscancer varje år. Flertalet av patienterna behandlas
med kirurgi där man tar bort ca 20 cm av tarmen.
Kirurgerna skarvar sedan ihop tarmändarna med
precision, men ändå kan läckage uppstå. För att
förhindra infektion får därför patienten avlastande stomi (påse på magen) i 4-5 månader, som
sedan opereras bort.
Uppfinningen är en skarvningsanordning, ungefär som en trädgårdsslangskoppling, som minskar
risken för läckage och gör att patienten slipper
stomipåse och extra operation. Efter 10 dagar, när
skarven är läkt, kommer kopplingsanordningen ut
den naturliga vägen.
Hej Anders, hur kom ni fram till er idé?
- Läckage är ett stort problem vid denna typ av
operationer. Utvecklingen av produkten skedde
parallellt med arbetet som kolorektalkirurg i syfte

att minska riskerna och förbättra för patienterna.
Vad gör ni just nu?
- Vi kör en stor internationell studie där vi har för
avsikt att visa att denna produkt håller vad den lovar. Det närmsta året ska vi operera 100 patienter
och få produkten godkänd för försäljning.
Vad har varit svårast hittills?
- Att få en långsiktig finansiering av projektet. Där
har bl.a. Innovationspriset gett oss uppmärksamhet i pressen, vilket underlättar när man letar finansiärer.
Vad är din drivkraft i detta?
- Det känns fantastiskt kul att se sin forskning
komma till nytta. Att slippa se patienter med läckande skarvar och avlastande stomier.
Vad har du för tips till andra forskare?
- Alla ni som går och bär på en bra idé, ta kontakt med LU Innovation. En helt ny värld kommer
att öppna sig och jag lovar att ni inte kommer att
bli besvikna. Ni kommer att möta fantastiska män
och kvinnor som tror på er och vill hjälpa er. Utan
dem så hade det vi håller på med nu bara varit en
outtalad frustration.

LU Innovation / LUAB
Lunds universitets stöd för kommersialisering av forskning
046-222 11 11 - info@luinnovation.lu.se - www.luinnovation.lu.se - www.luab.lu.se
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Skapa innovativa ”showrooms”!

J

ag upplever att det på många arenor – inom naturvetenskap och humaniora, näringsliv och
politik – finns ett ökat behov av sammankopplingar och kombinationer av begrepp från skilda områden där människor, tankar, tjänster, varor kan
bli tvärkulturella, tvärfunktionella och tvärdisciplinära. Samtidigt som vi respekterar specialistkunskaper
och fördjupning söker vi arenor som förenar, befruktar och vår nyfikenhet driver oss att utforska möjligheterna i skärningspunkten mellan det kända och det
okända.
Kreativitet och innovationer sägs frodas i skärningspunkten mellan områden och discipliner. Det är
i brotten, i gränssnittet mellan olika kulturer, miljöer och människor som kvalitativa språng och kraftfull
utveckling sker. Utvecklingsarbete inom ett område
eller en disciplin ger mycket mindre utdelning än om
man konsekvent söker upp skärningspunkterna och
skapar nya mönsterbrytande koncept.

Lunds universitet besitter en skatt. Här samlas
idéer, synpunkter och tankar från världens alla hörn.
Å ena sidan har man det rika utbudet av vetenskapliga discipliner, djupet och en kombination av öppenhet
och systematik – dessutom finns det en påtaglig fysisk
(geografisk) närhet, mellan institutioner och människor
som studerar, forskar, undervisar och därmed ett ständigt flöde av idéer och experiment … Allt detta talar för
en möjlighet till spännande sammanstrålning av de vetenskapliga disciplinerna, rörlighet – mellan människor,
olika tankebanor, bakgrunder och kunskaper, idéer som
krockar, stöter, nöter och slipas mot varandra.
Jag rör mig ofta genom Lund och universitetscampus och ibland blir jag frustrerad över att så mycket
händer men allt sker bakom stängda dörrar och mycket lite pyser ut till oss utomstående.
Som utomstående saknar jag en enhet inom LU som
aktivt arbetar med att synliggöra forskningen, forskningsrön. Någon som aktivt jobbar med att skapa innovativa s.k ”showrooms” för presentation av alster/proLUM nr 7 | 2009

gästkrönikan

Hur ser omvärlden på Lunds universitet? I höst bjuder LUM in gäst
krönikörer som står lite vid sidan om men jobbar nära och är beroende
av universitetet. Först ut är Elisabet Johnson, kommunikationsstrateg,
som arbetar med upplevelser av varumärken, exempelvis Q-day, och
andra samarrangemang mellan universitetet och näringslivet.

dukter/idéer som produceras inom universitetet t.ex. vid
arkitektutbildningen och Ingvar Kamprads Designcenter (IKDC) samt kanske vid Ideon och Lunds övriga näringsliv. Rum, utställningar, samtal, mötesplatser som syftar till att uppmuntra kunskapsinhämtning,
nyfikenhet och lusten till att lära samtidigt som man visar och förklarar nya landvinningar; tekniker, material, produkter och innovationer. Det handlar om att på
ett roligt och stimulerande sätt, expandera människors
sätt att tänka,
öka förståel”Jag rör mig ofta genom Lund och
sen för omvärlden, lyfta
universitetscampus och ibland blir
fram goda exjag frustrerad över att så mycket
empel samt att
händer men allt sker bakom stängda
fungera som
en länk meldörrar och mycket lite pyser ut till
lan vetenskap/
oss utomstående. .”
teknologi, humaniora och
människan – en allt viktigare uppgift i framtiden för
universitetet, kommunens och regionens framtid.
I en tid då intresset för – och antalet unga sökande till – inte minst de naturvetenskapliga och tekniska
utbildningarna har minskat känns det extra angeläget
att södra Sverige och inte minst den anrika universitetsstaden Lund, långsiktigt arbetar för att uppmuntra
och berika barn, ungdomars och vuxnas naturliga nyfikenhet och kunskapsinhämtning.
Jag tror att alla framgångsrika organisationer, särskilt
de som vill fungera som moderna kunskapsorganisationer, behöver utveckla balansen och spänningen mellan
det strukturerade och det kreativa och inte bara tänka
gränsöverskridande utan också organisera för gränsöverskridande och att medvetet söka skärningspunkten
mellan universitetets inre liv och den yttre omvärlden
och göra det tillgängligt för oss utomstående.
Elisabet Johnson
Kommunikatör
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Bra utbildningar
ska belönas med
högre anslag
utvärdering. Vid årsskiftet inför
Högskoleverket ett nytt system för att
utvärdera högre utbildning. Man ska
mer än tidigare ta fasta på studenternas
resultat. Inget är ännu formellt beslutat,
men regeringens tanke är att lärosäten
som lyckats väl med sina utbildningar
ska kunna få mer anslag framöver.
Utbildningar ska utvärderas vart fjärde år. Examensrätten prövas enbart vid
ansökningar om nya utbildningar. För
övrigt är det kvaliteten på program och
huvudområden som utvärderas.
1.600 utbildningar och program
ska granskas under fyra år framöver.
Man diskuterar att börja med samhällsvetarna 2010, sedan humanister
och jurister 2011, naturvetenskap och
teknik 2012 och medicin, vård, läraroch konstnärliga utbildningar 2013.
I budgetproppen kommer besked om det nya utvärderingsystemets
eventuella koppling till resurser.
Mer info: www.hsv.se

Rekordmånga
internationella
studenter vid LU
utbildning. Rekordmånga inter-

nationella studenter väntas till Lund i
år. Vid incheckningen på Introduction
Day kom 645 mastersstudenter jämfört mot 515 förra året. När det gäller
utbytesstudenter är siffrorna samma
som i fjol, drygt 800 studenter. Till Introduction Day kom även andra kategorier av utländska studenter (freemovers etc.). Sammanlagt togs en bit över
1.500 studenter emot av 80 ideellt arbetade faddrar.
Först några veckor in på terminen
kommer det stå klart exakt hur stor
ökningen av internationella studenter
blir. Detsamma gäller för svenska studenter som också väntas bli rekordmånga. Följ rapporteringen på www.
lu.se
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Sebastian Bay, studentbostadsförmedlare på BoPoolen, tar emot internationella studenter i
den nya studentreceptionen. foto : linda viberg

Ny informationsdesk samlar
studentfrågor på ett ställe
studentvägledning. Fyra receptio-

ner slås ihop till en. Det är Studentservice, Karriärservice, International Desk och International Housing
Office som nu får en ny, gemensam
studentreception i Gamla kirurgen.

– Samordningsvinsterna är givna. Nu
kan studenterna gå till ett ställe med alla
sina frågor. Och vi kan anpassa öppettiderna efter deras behov. Studenterna ska
åtminstone få svar på vart de ska vända sig, om vi inte har svaret direkt, säger
Tarmo Haavisto, sektionschef för Student och utbildning.
Marie Herner Hällström, receptionsansvarig, öppnar studentreceptionen för
dagen. Studenterna har redan bildat en
ganska lång kö. Idag är det mest internationella studenter.
En av studenterna är Oxana Khmel
från Ukraina. Hon ska studera på en
masterutbildning i international development and management. Hon sökte till flera universitet. Lund var hennes
andrahansval. Hon har besökt student
receptionen tidigare, men har kommit på
nya frågor och är därför här igen. Hon
tycker att hon har fått god hjälp.
Desken, där sex personer kan jobba

samtidigt, är alldeles nybyggd, det luktar fortfarande nytt. Den finns i samma
rum där Arbetslivscentrum tidigare hade
sin reception.
som den nya desken invigs
har man byggt om ett kontor till ett studentkafé. Där kan man få en kopp kaffe samtidigt som man kan ta del av en
mängd informationsmaterial om Lunds
universitet. Studentkaféet är öppet så
länge huset är öppet. Tanken är att här
också ska finnas information från högskolor och universitet från resten av Sverige och Köpenhamn.
Har då inte internet gjort det enklare
för studenterna att söka information, så
att man inte behöver personlig rådgivning i samma utsträckning?
– Jag tror till och med att den ökade
mängden information på nätet gör att behovet av en personlig kontakt ökar. Mötet är viktigt. Dessutom finns inte svaren på alla frågor på nätet, säger Tarmo
Haavisto.
– Men Studentservice får ungefär
12.000 mejl per år, så visst har en hel
del frågor gått över till mejl, säger Marie
Herner Hällström.
Samtidigt

												

Linda Viberg
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konst. Professor Jane Philbrick från

MIT, har nu flyttat in från trädgården på Skissernas till själva museet.
I våras byggde hon en mur tillsammans med arkitekturstudenter från
LTH i skulpturparken, och i början
av september invigdes hennes utställning ”Everything trembles”.
– Jag älskar Skissernas och Lund och
Sverige. Ert svala klimat balanserar det
heta i konsten och skapar harmoni, säger hon.

Museichefen Elisabeth Haglund beskriver Jane Philbricks utställning som banbrytande. Den är gränsöverskridande
mellan konst och vetenskap och bygger
på samarbeten med fysiker, matematiker
och ingenjörer.
För Jane Philbrick är utställningen
inte stillastående – bilderna och materialen är i ständig förvandling – ”tremb-

ling”. Tillblivelseprocessen är lika viktig
som själva utställningen.
– Allt hör ihop och samarbetar med
varandra, förklarar Jane Philbrick där
hon står bland darrande röda klot på
andra våningen i museet och pekar ut
genom fönstret på den mur hon byggde i våras.
I utställningen utforskar hon själva
museets grunder – skisserna, den kreativa processen, det oavslutade och det
föränderliga. Hon omskapar bilder som
ändrar karaktär och tar gestalt i nya tekniker. Hennes fotografier blir teckningar, en tryckt text blir ett handskrivet manus, ljud omformar sig till en skulptural
form och det flytande blir svävande med
hjälp av magnetism.
Utställningen består av fem olika stationer, och pågår till den 8 november.
maria lindh

foto : mikael risedal

Banbrytande och
gränsöverskridande
på Skissernas museum

350 nya utbildningsplatser till Lund
utbildning. Regeringen satsar 4,5
miljarder kronor på fler utbildningsplatser och 3,9 miljarder på förstärkta
arbetsmarknadsåtgärder. Sammanlagt
får svenska högskolor och universitet
närmare 10.200 nya platser. Uppsala får flest med 1.250, därefter följer
högskolorna i Dalarna och Jönköping
samt KTH.
Lund får 350 nya platser och utbyggnaden kommer, enligt prorektor
Eva Åkesson, framför allt att ske inom
humaniora, teologi, samhällsvetenskap och juridik.
– Nytillskottet ligger i linje med våra
egna prognoser på hur mycket vi kan
öka vårt utbud, säger prorektor Eva
Åkesson. Helst hade vi dock sett att
regeringen gjort en satsning på kvalitet istället för kvantitet, genom en resursförstärkning till de utbildningar
som får låga bidrag.

Arbetsgrupp tillsatt
med anledning
av influensan

Tillblivelseprocessen är lika viktig som själva utställningen för Jane Philbrick, här i slutskedet
av utställningen ”Everything trembles” på Skissernas museum i Lund. foto : maria lindh
LUM nr 7 | 2009

beredskap. En arbetsgrupp har tillsatts vid LU med anledning av den nya
influensan A(H1N1), tidigare kallad
svininfluensan. Gruppen ska löpande
informera anställda och studenter om
hanteringen av den nya influensan.
Utgångspunkten är att verksamheten ska bedrivas som vanligt, utan
inskränkningar i undervisning och
forskning. Universitetet ska dock ha
beredskap inför högre frånvaro bland
anställda och studenter.
Information kring influensan finns
samlat på www.lu.se/influensa och på
engelska www.lu.se/flu
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Lunds universitet
utdelar varje termin pedagogiska
priser för framstående insatser i
grund- och forskarutbildningen.
En lärare kan på detta sätt få ett
erkännande för sitt pedagogiska
utvecklingsarbete.
Prissumman är 25.000 kronor
och kan användas för studieresor
i tjänsten. Priset är normalt också
förknippat med en månatlig löneförmån. Nominerades insatser ska
visa på långsiktigt ansvartagande
för pedagogisk utveckling som bidrar till att stärka utbildningens
kvalitet. Studenter, lärare och övriga anställda vid Lunds universitet inbjudes att lämna förslag till
pristagare för läsåret 2009/2010.
Förslagen ska skickas senast
torsdagen den 21 september 2009
till avdelningen Planering och
utvärdering (Lunds universitet,
Box 117, 221 00 Lund; internpost:
hämtställe 31). De ska innehålla en
motivering om högst en A4-sida
samt förslagsställarens namn och
adress.
För ytterligare information om
priset och kriterier för nominering
se www.evaluat.lu.se/pedpris.htm
pedagogpris.

insändare

Hur reser man
miljövänligt i tjänsten?
Resor. Jag står svettig på en av Mad-

rids enorma tågstationer och har precis sabbat min avgång hemåt. Envist har jag hållit fast vid idén om att
det måste vara självklart att välja tåget för tjänsteresor i Europa. Tågets
miljövänlighet utkonkurrerar flyget.
Det är tyst, snabbt och bekvämt. På
tåget kan man läsa, jobba och vila.
Jag tänker mig att järnvägsnätet
måste vara en prioritet i EU:s transportpolitik. Jag tänker mig också att
det byggs upp smarta system – även
inom universitetet – som gör det lätt
och prisvärt att boka tågresor. Allt
detta borde vara en självklarhet.
Aningen sliten av intensiva konferensdagar har jag redan från början gjort en felprioritering. Istället
för att kolla upp om det verkligen
stämmer att jag inte behöver en
platsreservation för den första etap-

t

Nominera
pedagogiska
pristagare!

avsätta fyra och en halv dagar i vinter
(mellan oktober och mars) så kan du delta i en studie om ett viktigt miljöproblem.
Undersökningen görs i samarbete mellan
Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Lund och Avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi vid LTH.
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Sabina Andrén,
doktorand i humanekologi

Skriv till LUM! E-post: LUM@rektor.lu.se Adress: LUM, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund. Internpost: Hämtställe 31.

Vill du delta i en miljöstudie?
Studieobjekt sökes. Har du tid att

pen, vilket SJ:s interrailkortförsäljare lugnat mig med, har jag gått att
köpa matsäck. När jag så står i den
spanska militärliknande säkerhetskontrollen till tåget blir jag, naturligtvis, stoppad. ”Reservation?” förstår jag av en barsk tjänstekvinna.
”English?” försöker jag, men blir
utan vidare diskussion pekad mot
en enorm hall med biljettluckor.
En äventyrlig hemresa på nästan
två dygn har börjat. Att resa med tåg
i Europa kräver inte bara en miljöentusiast – det kräver tid, pengar och
tålamod. Ska det behöva vara så?
Hur reser man miljövänligt i tjänsten? Läs den nervpirrande fallstudien på: www.hek.lu.se/personal/
andren-sabina/unsustainability

Forskarna söker kvinnor och män
mellan 40 och 65 års ålder, som inte regelbundet tar allergi- eller hjärtmediciner och är rökfria. Studien ska klarlägga
i vilken omfattning människan påverkas
av små luftburna partiklar från trafikavgaser och trafikbuller i stadsmiljö. Deltagarna behöver kunna avsätta fyra helda-

gar (kl 7.30 till ca 14.30, måndag, tisdag
eller onsdagar) och en halvdag under
loppet av några månader. Viss ersättning
utbetalas för förlorad arbetstid, reseersättning samt för besväret.
Är du intresserad, kontakta Eva Assarsson 046-17 36 71, eva.assarsson@
med.lu.se, Anders Gudmundsson 070519 40 75 anders.gudmundsson@design.
lth.se eller Maria Albin 046-17 31 59
maria.albin@med.lu.se.
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Historiska stjärnkartor
i ny utställning på UB
astronomi. Under hösten visas en

ny utställning om astronomins historia på Universitetsbiblioteket.
Gamla skrifter av Tycho Brahe och
Galileo Galilei ställs ut, liksom fina
stjärnkartor från 1600-talet. Även
1900-talets astronomihistoria finns
med.

Ingemar Lundström är universitetslektor vid Institutionen för astronomi
och en av personerna bakom den nya
UB-utställningen. Han berättar att utställningen vill spegla astronomins utveckling genom tiderna, både med utgångspunkt från Lund och i ett större
sammanhang. Anledningen till utställningen är det internationella astronomiåret, som firas under 2009 i såväl Sverige som övriga världen. I år är det exakt
400 år sedan den italienske naturforskaren Galileo Galilei för första gången riktade sitt teleskop mot himlen.
– Att man började använda kikare var
ett slags teknisk revolution som möjliggjorde stora framsteg inom astronomin,
säger Ingemar Lundström.
En annan spännande tid i astronomins historia var spektroskopins intåg
under 1800-talet. Med hjälp av spektroskopi kunde forskarna dela upp ljuset i
olika färger och därigenom börja studera
vad solen och andra stjärnor består av för
ämnen. Detta var astrofysikens födelse.

Boken
Litteraturen idag
Vem läser vilken litteratur i Sverige?
Hur ser ägandet ut i förlagsvärlden,
och hur distribueras böcker numera? Vad är en författarpenning?
Dessa och andra frågor besvaras av
litteraturvetaren Ann Steiner i boken Litteraturen i mediesamhället (Studentlitteratur).

Katastrofalt
Titanics undergång, folkmordet på
armenierna, nazisternas massaker
i Lidice, atombomben över Hiroshima, 11·e september i USA... Det
är några händelser som beskrivs
och vars följder diskuteras i boken
Katastrofernas århundrade (Studentlitteratur). Redaktörer är lundahistorikerna Klas-Göran Karlsson
och Ulf Zander.
Astronomen Ingemar Lundström visar ett
spegelteleskop från 1750. Den gamla stjärn
kikaren ingår i höstens utställning på UB.

Utställningen på UB invigs den 11 september och pågår till mitten av december. De två övriga personer som har arbetat med att ta fram utställningen är
Gustav Holmberg, idéhistoriker verksam vid Forskningspolitiska institutet,
samt Anders Nyholm, amatörastronom
och student vid LTH.
text & foto : Lena Björk Blixt

Kreativitetens krav
Vad är det som gör vissa miljöer särskilt fruktbara när det gäller idéer, upptäckter och skapande
inom konst, filosofi, teknik och vetenskap – och vilka omständigheter kan hämma den kreativa processen? Professor em. i kulturgeografi
Gunnar Törnqvist diskuterar detta, med exempel både från antiken
och nutiden, i Kreativitet i tid och
rum (SNS).

Språkfrågor
Experimentell forskningsdag slog väl ut
I juni hölls den första av tre planerade heldagsseminarier på temat experimentell medicinsk forskning. Syftet är att förbättra dialog och samverkan inom Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap, EMV, en tanke som föddes i samband med RQ08.
– Vi forskar på olika sjukdomar men det finns många liknande cellmekanismer i dessa förlopp. Man borde kunna dra betydligt större nytta av varandras kunskaper, förklarar
prefekt Gunilla Westergren-Thorsson.
EMV:s sektioner för neurofysiologi, utvecklingsbiologi och cell- och matrixbiologi stod
som värdar för dagen i juni som handlade om immuncellers förflyttning i kroppen, bananflugeembryon och om hur hur el-stimulering av ryggraden har visat sig ge råttor med
Parkinsonssymptom rörligheten tillbaka; resultat som publicerats i tidskriften Science.
LUM nr 7 | 2009

Hur språk och tänkande påverkar
varandra avhandlas i boken Språkets öga (Studentlitteratur) av
professorn i språkvetenskap Sven
Strömqvist. Med utgångspunkt
bl.a. i forskningen vid SOL-centrums
Humanistlaboratorium tar han upp
en mängd språkrelaterade frågor i
en bok som vänder sig till både specialister och allmänhet.
ingela björck
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På gång

Naturvetenskaplig festival på Kulturnatten

Leta urgamla hajtänder
och gissa djurbajs!
19 september. Under Kulturnatten

Geologins Dag
invigs i Lund
12 september. Sedan 2001 firas
Geologins Dag på många platser i Sverige. Och nu är det dags igen. I fjol
kom det 18 000 besökare till alla de
aktiviteter som fanns för naturintresserade barn och vuxna. I år är det Geologiska institutionen vid Lunds universitet som står värd för invigningen som
äger rum den 11 september kl 10.00
på Geocentrum II, Sölvegatan 12.
Efter invigningen kommer Geologins
Dag att firas på många platser i Sverige,
de flesta med start den 12 september.
Geologiska institutionen har dock valt
att fortsätta firandet den 19 september
i samband med Kulturnatten (se artikel
till höger). Info: www.geologinsdag.nu

den 19 september kommer Sölvegatan att förvandlas till en naturvetenskaplig festival. Forskarna bjuder allmänheten på aptitretande
populärvetenskap, spännande experiment och fartfyllda shower.

Det har blivit tradition att forskare från
den naturvetenskapliga fakulteten deltar
med aktiviteter i Kulturnattens program.
Nytt för i år är att forskarna gör en ännu
större, och gemensam, satsning. Nästan
alla de naturvetenskapliga institutionerna medverkar under det gemensamma
namnet Naturvetarstråket. Samtliga arrangemang är gratis.
– På Naturvetarstråket kan man uppleva allt mellan himmel och jord, säger
fysikprofessorn Tomas Brage som koordinerar hela evenemanget.
Zoologiska museet bjuder på Natt på
museet och Inpå bara benen. Geologiska institutionen ordnar filmvisningar om

bland annat berg, isar och utdöda havsmonster. Allmänheten kan också leta efter 80 miljoner år gamla hajtänder, lyssna
på föredrag och titta på fossilföreställningar och en geoshow. Det bjuds även
på en geologisk stadsrundvandring.
byggs
en tältstad kallad Experimentera. Här
kan allmänheten förlusta sig med en
uppsjö av naturvetenskapliga experiment, allt från såpbubblornas matematik
och fysikens lagar till att gissa djurbajs.
Publiken har också möjlighet att se fysikoch lasershowen och biologishowen.
Naturgeografi och miljövetenskap är
andra ämnen som också är representerade på Naturvetarstråket. Längst upp på
stråket finns Institutionen för astronomi där man bland annat visar planetariet
och arrangerar populärvetenskapliga föreläsningar för både barn och vuxna.
Utanför Fysiska institutionen

Lena Björk Blixt

mer på gång
11 september Seminarium. NGIL International seminar series. ”An analysis of manufacturer benefits under vendor managed
systems”, Professor Nesim Erkip, Department
of Industrial engineering, Bilkent University,
Turkey. Kl 13.15–15.00 IKDC, sal 304, Lund.
13 september Konsert. Johan Bridger,
slagverk. Skovgaardsalen, Malmö Konstmuseum: Solokonsert med Johan Bridger, slagverk som presenterar nya verk av Tobias Broström, Søren Monrad, Marcin Blaxewicz,
Staffan Storm och Pius Cheung. Sverigepremiär! Entré till museet: 40 kr. Kl 14.00 Skovgaardsalen, Malmö Konstmuseum.
15 september Konferens. Innovation in
Mind. Europeisk innovationskonferens i Lund.
Arrangeras av Lunds universitet i samarbete
med Region Skåne, Innovationsbron AB och
Vinnova. Info: www.innovationinmind.se
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15 september Lunds filosoficirkel. Kan
vi utrota det onda? Docent Marcia Cavalcante, Södertörns högskola: ”Ondskans indifferens – några reflektioner ur Hannah
Arendt”. OBS! lokal: Edens hörsal, Lund.
16 september Bexellsymposium – Eget
ansvar i vården? Välkommen till Medicinska
fakultetens avskedssymposium för Lunds universitets f.d. rektor Göran Bexell. Kl 13.30 i aulan, Universitetssjukhuset i Lund. Info: www.
med.lu.se/forskning/seminarier
18 september Ljudmiljöcentrum symposium: Talarkomfort, inlärning och akustik.
Hur påverkas talarens rösthälsa av rummets akustik? Ljudmiljöcentrum vid LU arrangerar ett symposium om talarkomfort och
akustik. Medverkande bl.a. ass. prof. Jonas
Brunskog DTU, prof. Sten Ternström KTH, logoped Anita McAllister, Hans Jonasson, ordf.

svenska akustiska sällskapet. Kl 09.30–15.30
i Segerfalksalen, BMC, Sölvegatan 17, Lund.
Info: www.ljudcentrum.lu.se
18 september. Gästföreläsning. Stephen
Gudeman, professor i antropologi vid University of Minnesota:“Creative Destruction: Efficiency, Equity, or Collapse”, Kl 10.15–12.00.
Världen, Geocentrum, Sölvegatan 10.
22 september Lunds filosoficirkel. Kan vi
utrota det onda? Professor Ronny Ambjörnsson: ”Ellen Key och tanken på en bättre
värld”. Kl 19.30 på Palaestra, Lund.
24 september Utvecklingskonferens 09.
Ett forum för kritisk diskussion om lärande undervisning och lärarskap, samt för utbyte av
pedagogiska erfarenheter från samtliga nivåer
– från grundnivå till forskarnivå, från enskilda
kursmoment till hela program. Kl 09.00 i Pa-
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Iransk fredspristagare
på Anna Lindh-seminariet
29 september. Årets Anna Lindh-

föreläsare är Shirin Ebadi, som belönades med Nobels fredspris år 2003
för sin kamp för mänskliga rättigheter och demokrati i Iran.

Shirin Ebadi är 62 år
och föddes i Hamedan i nordvästra Iran.
1969 blev hon Irans första kvinnliga domare,
men tio år senare, i samband med den islamistiska revolutionen, förShirin Ebadi.
bjöds kvinnor att arbeta
som domare. Det dröjde
till början av 90-talet innan hon kunde
öppna en egen advokatbyrå. Under tiden
hade hon hunnit skriva flera böcker. På
senare år har hon också skrivit en självbiografi, ”Mitt Iran” (Iran Awakening).
Den har översatts till flera språk, men har
förbjudits i Iran.
Shirin Ebadi har även fått Raftostiftelsens pris för sitt arbete för mänskliga
rättigheter och priser för sina böcker.
I sin självbiografi skriver hon ”Alla

laestra, Lund. Info: www.lu.se/utvecklingskonferens-09
26 september Konsert. Musikhögskolans symfoniorkester & Dmitri Slobodeniouk, dirigent. Rosenbergsalen, Musikhögskolan i Malmö. F. Mendelssohn: Uvertyr till ”En
Midsommarnattsdröm” op.21;W.A. Mozart:
Fagottkonsert B-dur, solist: Ignas Mazvila;
L.van Beethoven: Symfoni nr 3 op 55 ”Eroica”.
Fri entré!. Kl 15.00 Musikhögskolan i Malmö.
28 september Konferens: Lärande för
Hållbar Utveckling samt Kreativitet och
Innovation i ett europeiskt, gränsöverskridande perspektiv! Konferensen kommer att bjuda på inspirerande tal, intressanta
seminarier och workshops men också ett projekttorg där regionen visar upp vad som finns
idag. Arr: Programkontoret i samarbete med
Lunds kommun, Lunds universitet och Region
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Nobelpristagare
ger HIV-föreläsning
17 september. Träffa nobelpristagaren och hedersdoktorn vid Lunds
universitet professor Françoise Barré-Sinoussi från Unité Régulation
des Infections Rétrovirales, Département de Virologie, Institut Pasteur i Paris.
Den 17 september kl 13 håller
hon föredrag på temat ”Lessons
from a diverse spectrum of HIV/
SIV infections” i GK-salen, Sölvegatan 19, Lund. Kontakt: patrik.medstrand@med.lu.se, eva_maria.fenyo@med.lu.se

Luncha och lär
om Mellanöstern
Minnet av förra utrikesministern Anna Lindh
hedras varje år med ”The Anna Lindh Lecture”.

som verkar för mänskliga rättigheter i
Iran måste lära sig leva med rädslan, från
första början, men jag har lärt mig att behärska den”.
Föreläsningen kommer att hållas i
universitetets aula den 29 september kl
17.15.

Skåne. Kl 9.00 Lunds Stadshall och universitetsplatsen. Info: www.lucsus.lu.se/lundcalling/index.aspx
28 september Seminariet för tidigmoderna studier: Nya Sverige. Medverkande
Magdalena Naum, Arkeologi, Lund, Ulla Isabel Zagal-Mach, Arkeologi, Lund samt Fredrik Ekengren, Arkeologi, Lund. Kl 15.15–17.00
Kulturanatomen, Biskopsgatan 7, sal 202,
Lund.
29 september Lunds filosoficirkel. Kan
vi utrota det onda? Universitetslektor Andreas
Bergh: Korruptionsbekämpning i Sverige:
Är det lönt? Kl 19.30 i Palaestra, Lund.
1 oktober StratKom – Kommunikationskonferensen i Helsingborg. Årets tema:
Kommunikation över gränser. StratKom är den
årliga mötesplatsen för nätverkande och er-

”Brown Bag Lunches” är informella lunchseminarier där lundaforskare håller föreläsningar om Mellanöstern. Alla, såväl studenter som
forskare och allmänhet är välkomna. Det bjuds på lunchsmörgås och
dryck – först till kvarn gäller.
Se hela programmet på www.
cmes.lu.se/archives/community/

farenhetsutbyte mellan yrkesverksamma och
forskare inom kommunikationssektorn. StratKom är den enda konferensen av sitt slag i
Öresundsregionen. Kl 9.00 i Dunkers Kulturhus, Helsingborg. Info: www.stratkom.se/
5 oktober Conference ”Erasmus – The
way forward and the Green Paper on mobility of young people”. Place: The Lund
University Quadrangle and surrounding buildings. Info: www.programkontoret.se/sv/
Languages/English/Conferences-during-thePresidency-of-the-EU/Erasmus-conference/
6 oktober Lunds filosoficirkel. Kan vi utrota det onda? Professor Karin Johannisson:
”Melankolins språk”. Kl 19.30 i Palaestra.
15 oktober Experimentella forskningens dag. Kl 12.45–17.00 i Fernströmsalen på
BMC. Begränsat antal platser.

45

disputationer
11 september
Olof Hallonsten i forskningspolitik:
”Small science on big machines: Politics and
practices of synchrotron radiation laboratories”. Kl 13.15, Ekonomihögskolan.
Magnus Olsson i biomedicin med inriktning cell- och molekylärbiologi: ”Alpha-1-microglobulin: Innate defence against
pathological oxidation”. Kl 10.00 i GK-salen, Biomedicinskt centrum, Sölvegatan 19,
Lund.
Karina Delia Liuba i obstetrik och gynekologi: ”Hematopoietic stem and progenitor cells and potentials for application
in fetal cell replacement therapy”. Kl 13.00,
konferensrummet, Avd. för obstetrik och gynekologi, Universitetssjukhuset i Lund.

12 september
David Brax i praktisk filosofi: ”Hedonism
as the explanation of value”. Kl 10.00 i sal
104, Kungshuset, Lundagård, Lund.
Fredrik Boström i klinisk medicin med
inriktning klinisk neurovetenskap: ”Dementia with Lewy Bodies – an investigation
of cause and consequence”. Kl 9.00 aulan,
Clinical Research Centre, ing. 72, Universitetssjukhuset MAS, Malmö

18 september
Simon Smrtnik i kemisk apparatteknik: ”Mass and heat transport in dryer fabrics – experiments and modelling”. Kl 13.15
i hörsal B, Kemicentrum, Getingevägen 60,
LTH, Lund.
Roderik Bruce i fysik: ”Beam loss mechanisms in relativistic heavy-ion colliders”. Kl
13.15 på Fysiska institutionen, sal B, Sölvegatan 14, Lund.
Soley Thrainsdottir i neurologi: ”Peripheral polyneuropathy in type 2 diabetes
mellitus and impaired glucose tolerance. Cor-

relations between morphology, neurophysiology, and clinical findings”. Kl 13.00 Osce hallen, Clinical Research Center, Malmö.
Lena Steffner i arkitektur: ”Värdering
av stadsmiljöer – en metod att mäta upplevelser”. Kl 9.00 i sal B, A-huset, Sölvegatan
24, Lund.
Therese Nilsson i nationalekonomi:
”Inequality, globalization and health”. Kl
10.15, Ekonomihögskolan i Lund.
Emma Niméus-Malmström i onkologi: Prognostic and treatment predictive factors for radio- and chemotherapy resistance in breast cancer patients – a step towards
personlized medicine”. Kl 9.00, föreläsningssalen, Avdelningen för onkologi, Universitetssjukhuset i Lund.
Kristian Lynch i folkhälsovetenskap
med inriktning epidemiologi: ”Perinatal determinants of type 1 diabetes – A social
epidemiological perspective”. Kl 9.15 Medicinska klinikens aula, ing 35, Universitetssjukhuset MAS, Malmö.
Cecilia Kjellgren i barn- och ungdomspsykiatri: ”Adolescent sexual offending. Prevalence, risk factors and outcome”.
Kl 13.00 Kulturens auditorium, Tegnérsplatsen i Lund.

21 september
Maria Hellgren i fysik: ”Density functionals for dynamic linear response in finite systems”. Kl 10.15 på Institutionen för astronomi, Sölvegatan 27, Lund.

24 september
Anna Åkerud i cell- och molekylärbiologi: ”Uterine remodeling during pregnancy –
Studies on the effect of heparin/heparan sulfate”. Kl 9.00 Segerfalksalen, BMC, Lund.
David Svensson i bioteknik: ”Enzymatic synthesis of alkyl glycosides – New applications for glycoside hydrolases”. Kl 9.15
i hörsal K:A, Kemicentrum, Sölvegatan 39,
Lund.

Upptäck Backagården!

Ett modernt Konferenscenter
i en fantastisk skogsmiljö!
Även Fester, Evenemang och Vandrarhem

Ring oss idag! 0413-746 00
B a c k a g å r d e n K u r s & K o n f e r e n s C e n t e r A B - Te l e f o n : 0 4 1 3 - 7 4 6 0 0 - Te l e f a x : 0 4 1 3 - 7 4 6 9 5
S t e n s k o g e n 7 3 5 - 2 4 3 9 1 H Ö Ö R - H e m s i d a : w w w. b a c k a g a r d e n . s e - E p o s t : i n f o @ b a c k a g a r d e n . s e
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25 september
Karin Nordström i etik: ”Autonomie und
Erziehung. Eine ethische studie”. Kl 10.15
i Kulturens auditorium, Tegnérsplatsen 4,
Lund.
Följande disputationer har ägt rum:
Annette Johnsson i pedagogik: ”Dialogues on the Net – Power structures in
asynchronous discussions in the context of a
web based teacher training course”.
Ina Rosen i religionssociologi: ”I´m a
believer – but I´ll be damned if I´m religious.
Belief and religion in the Greater Copenhagen Area – A focus group study”.
Christina Book i medicin: ”Rheumatoid
arthritis: Body composition, bone loss, and
mortality”.
Christian Uhr i brandteknik: ”Multiorganizational emergency responce management – A framework for further development”.
Fredrik Tjernström i öron-, näs- och
halssjukdomar: ”Adaptation and learning
in postural control”.
Caroline Sandén i molekylär neurobiologi: ”G protein-copled receptor regulation: The role of protein interactions and receptor trafficking”.
Kristina Lundberg i immunteknologi:
”Subsets of human dendritic cells and their
role in allergy”.

Tjänster
Universitetslektor i infektionsmedicin
förenad med anställning som överläkare vid verksamhetsområde infektionsmedicin inom universitetssjukvården, Region Skåne med placering vid Institutionen för kliniska
vetenskaper i Lund. Ref nr PA 2009/1583,
ans 15 sept. Info: 046-2220758.
Universitetslektor i omvårdnad. Ref
nr PA 2009/1684, ans 15 sept. Info: 0462221940.
Universitetslektor i omvårdnad förenad med anställning som distriktssköterska inom Region Skåne. Ref nr PA
2009/1685, ans 16 sept. Info: 046-2221940.
Universitetslektor i sjukgymnastik.
Ref nr PA 2009/1686, ans 17 sept. Info: 0462221940.
Two project assistants. Ref nr 30093010, ans7 okt. Info: Torsten.Akesson@hep.
lu.se
Ekonom. Ref nr PA 2009-3050, ans 11
sept. Info: 046-2223414.
Doktorand i kemi, inriktning mot teoretisk kemi. Ref nr PA 2009/3080, ans 21
sept. Info: 046-2228237.
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hänt!

Wohlin, professor på Blekinge Tekniska
Högskola.
NY VD. Bert Junno är ny VD i Forskarpa-

PEDAGOGISKT PRIS.

Andreas Hvarfner, läkare vid Avdelningen
för anestesiologi och
intensivvård, får det pedagogiska priset ”Skalpellen”, som delas ut
av läkarstudenterna
på termin 8. Priset till
Andreas Hvarfner.
bästa klinik, även den
framröstad av studenterna på termin 8, gick
till Ortopediska akutkliniken vid USiL.
NYA REKTORER. Rektor för det blivande

Linnéuniversitetet som bildas vid årsskiftet
då Växjö universitet och Högskolan i Kalmar
går samman, blir fysikprofessor Stephen
Hwang, nu dekan vid Karlstads universitet. Ny rektor för Luleå tekniska universitet
blir Johan Sterte, idag rektor för Växjö universitet. Han är professor i kemisk teknologi
och har tidigare varit prorektor vid Luleå tekniska universitet.
RANKING. Per Runeson, professor i pro-

gramvarusystem vid Lunds Tekniska Högskola, har hamnat på delad femte plats
bland världens tio främsta programvaruforskare i en rankinglista publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Systems and
Software. Utvärderingen har gjorts utifrån
publicerade artiklar i de sju främst rankade tidskrifterna i ämnet under åren 2002–
2006. Etta blev Magne Jörgensen från
Simula Research Laboratory i Fornebu utanför Oslo. På åttonde plats hamnade Claes

tent i Syd AB som ägs av Lunds universitets holdingbolag. Bert Junno arbetar sedan
2006 som affärsrådgivare i Forskarpatent,
och har en bakgrund som grundare, VD och
utvecklingschef i olika företag inom halvledarteknologi, medicinsk teknik och läkemedel. Bert Junno är teknisk doktor och efterträder Sten Trolle.
FORSKNINGSPRIS. Jakob Löndahl, kärnfysik, har fått Färs och Frosta Sparbanks
forskningspris för särskilt framstående avhandlingsarbete vid LTH. Avhandlingen
handlar om partiklar i inom- och utomhusluften och hur mycket av dem som fastnar i
luftvägarna. Priset är på 100.000 kronor.
SPRÅKPRIS. Da-

vid Håkansson och
Susanna Karlsson,
båda aktiva vid nordiska språk, SOL, har
fått Svenska Akademiens stipendium till
yngre språkforskare i
år. David Håkansson
David Håkansson.
har dessutom fått ett
stipendium från Vitterhetsakademien samt
den Kockska belöningen, och för några år
sedan fick han LU:s pedagogiska pris.
OMBUDSMAN. Aleksandra Popovic he-

ter doktorandkårens nya doktorandombudsman sedan den 1 juni. Hon är jur.kand och
skriver på en avhandling om bevisprövning
för asylsökande.

Antikens kultur
och samhällsliv
firar 100-årsjubileum
Lördagen den 26 september firar ämnet
Antikens kultur och samhällsliv 100 år med
ett program på Lunds universitets historiska museum på Krafts Torg 1.
Förmiddagspasset börjar kl 10.30 i
Kyrksalendär Eva Rystedt talar om en ”Lundensisk hundraåring i backspegeln” och
Niklas Hillbom berättar om ”Vad man hittar i gömmorna – en ämneshistorik i bilder”.
Eftermiddagspasset inleds kl 14.00 i
Överljussalen där Per Karsten och Kicki
Eldh talar om ”Under Nikes vingar – Den
nya antikutställningen i Historiska museet”.
”Antikens kultur och samhällsliv i Lund:
hundra år av pedagogik och forskning
(1909–2009) – Jubileumsskrift med ämneshistorik för Lund” är dagens sista rubrik
där Niklas Hillbom, Eva Rystedt och Bengt
Pettersson diskuterar.

”Sagan om ägget”
till Kvinnokliniken på UMAS
Utställningen ”Sagan om ägget” visades under våren
2007 på Kulturen i Lund. Den har sitt ursprung i Nils Otto
Sjöbergs, professor i gynekologi vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, hängivna samlande av ägg och
ur vår gemensamma fascination över Det Stora Undret,
livets uppkomst. Nils Otto Sjöberg har skänkt hela utställningen till Kvinnokliniken på UMAS och nu monteras
den upp där. LUM skrev om samlingen i nr 4/2007.
Nils-Otto Sjöberg med sin stora ägg
samling. foto : gunnar menander
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Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

hallå anna Lindberg...
…föreståndare för SASNET, det nationella nätverket för
forskning om Sydasien som samordnas från Lund. Trots att
Sverige vill prioritera samarbete med Sydasien, så hotas
SASNET av nedläggning.

Varför hotas
Sydasien-nätverket?
– SASNET har funnits i snart tio år, men vid årsskiftet
upphör basanslaget från SIDA. Hittills har vi inte lyckats
få någon annan att gå in istället. Lunds universitet är berett
att fortsätta viss finansiering, men har svårt för att bekosta
andra universitets aktiviteter och marknadsföring. Det är
ju ett nationellt nätverk som inkluderar samtliga svenska
universitet och högskolor.

Är det en fördel för Lunds universitet att SASNET koordineras härifrån?

– Nej, tvärtom. Vi får mycket beröm, även från UD och
SIDA, som måste följa sina regler, dvs. max tio års finansiering. Vi passar väl in i de mål och strategier som många finansiärer flaggar för på sina hemsidor och som regeringen
har uttryckt i olika sammanhang. Vi arbetar på tvären och
för samman människor över ämnes- och nationsgränser.

– Absolut. Vi får ideligen e-post från hela världen som intresserar sig för SASNET och Lunds universitet, och vi finns
ju dessutom med i universitetets presentationsbroschyr. Det
var SASNETs långvariga och goda kontakter i Indien och
Europa, som gjorde att Lund med kort varsel lyckades få det
stora EU-utbytesbytesprogrammet med Indien (se sid 28).
Jag och min kollega Lars Eklund skrev ansökan – vi arbetade dag och natt i fem–sex veckor och det gick vägen! SASNET, och utbytesprogrammet, bidrar till att sätta såväl Sverige som Lund på den akademiska världskartan.

Men varför vill ingen betala?

Vad händer nu?

Är forskningsfinansiärerna missnöjda med er insats?

– Vi passar inte in i finansieringsstrukturen, trots att SASNET verkligen kan ses som en innovation. När jag ringer olika finansiärer som säger sig arbeta för tvärvetenskap och internationalisering får jag ofta frågan vilken fakultet SASNET
tillhör eller vilket specifikt forskningsprojekt det gäller.
Varför bildades SASNET?

– Vi tillkom efter ett initiativ av Utrikesdepartementet som efterlyst en svensk Asienstrategi. Lunds universitet
vann i konkurrens med flera andra universitet, just för att
vi hade en unik modell som matchade den digitala och globala utvecklingen. Förre föreståndaren, Staffan Lindberg,
kom med idén att vi inte skulle föreslå en vanlig centrumbildning, utan bygga ett virtuellt nät som knöt ihop alla
48

svenska Sydasien-forskare, för att sedan koordinera nätet
från Lund. Det nappade både UD och SIDA på.

– Vi har ont om tid och har uttömt nästan alla möjligheter. Utan finansiering försvinner SASNET, åtminstone i
sin nuvarande form. Kontakterna forskarna emellan kommer säkert att fortsatta oavsett vad som händer, men det kan
ju inte bli någon nationell samordning. Varje forskare och
lärosäte kommer då förmodligen att jobba för sig och bygga upp sina egna Sydasienrelationer. Det minskar chanserna till genomslag i en jättenation som Indien. Men det kan
finnas lösningar som inte är självklara, så jag har trots allt
gott hopp om att SASNET i någon form både kommer att
överleva och utvecklas.
text & foto : BRIT TA COLLBERG
FOTNOT: SASNET är en förkortning av Swedish South Asian
Studies Network.
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