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Under Kulturkalaset
får barn bl.a. möjlig
het att experimentera
i Vattenhallen på LTH.
foto : kennet ruona

Kulturnatten ersätts i år av Kulturkalaset, men på Sölvegatan märks ingen skillnad. Naturvetarstråket återuppstår enligt samma modell som tidigare. Utanför
Fysiska institutionen byggs en tältstad
kallad Experimentera. Här kan allmänheten förlusta sig med naturvetenskapliga experiment, allt från såpbubblornas
matematik och fysikens lagar till att gissa djurbajs. Publiken har också möjlighet att se fysik- och lasershowen och biologishowen.
Zoologiska museet ordnar öppet hus
under dagen och rundvandringar bland
skeletten i kvällens mörker. Naturgeografi och miljövetenskap är andra ämnen
som också är representerade på Naturvetarstråket. Och på Geologiska institutionen kan man leta efter fossil, lyssna på föreläsningar om människans utveckling,
titta på filmer och fossilföreställningar.
Där firas även Geologins dag samtidigt.
Institutionen för astronomi och teoretisk fysik arrangerar aktiviteter för både
barn och vuxna, bland annat teleskoptittande. Planetariets visningar sker från
och med i år i Vattenhallen, LTHs science center, som också är fullmatat med
en lång rad olika upplevelser under Kulturkalaset. Och i LTHs kårhus bjuds det
på kemishower.
Universitetet öppnar även dörrarna
till Skissernas museum, Historiska museet och Domkyrkomuseet, Institutionen för kulturvetenskaper och Palaestra. Se hela programmet på nästa sida.
Lena Björk Blixt
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Även i år förvandlas Sölvegatan till
en naturvetenskaplig festival under
Kulturkalaset, Kulturnattens efter
följare. Den 25 september bjuder
forskarna på shower, experiment
och populärvetenskap.

Program vid Lunds universitet
under Kulturkalaset lördagen den 25 september


Astronomihuset, Sölvegatan 27
17.00–01.00 Öppet hus med populärveten
skapliga föreläsningar, teleskoptitt (vid klart
väder), spektroskopihörna, utställning med
aktuell astronomi, datorsimuleringar. För ut
förligt program se www.astro.lu.se & www.
atp.lu.se
19.15 Vivi Vajda på Centrum för geo
biosfärsvetenskap berättar om sin egen och
andras forskning inom studiet av berggrunder
och deras koppling till astronomi.
19.15, 20.15, 21.15 Kosmiska datorsimule
ringar.
21.15 Populärvetenskapligt föredrag om
exoplaneter och förutsättningar för liv. Kan
det finnas liv på dessa planeter? Melvyn B
Davies, professor i astronomi vid Lunds univer
sitet. Föredraget ges på engelska.
Hans-Uno Bengtsson-föreläsningar: ”Tre
resor till nano-land.” Samtliga i Lundmarksalen.
17.15 Proteiner löser trassliga problem: om
knutar i biomolekyler med Stefan Wallin.
18.15 Om en tub med DNA samt andra
möten om livets molekyler och nanofysike(r)n,
Tobias Ambjörnsson.
20.15 Kan Schrödingers katt bli en tiger?
Om kvantmekanik för föremål allt större än
atomer. Bengt E.Y. Svensson.



Fysiska institutionen,
Experimentéra, Sölvegatan 14 C
11.00–00.00 De lekfulla exprimentstationer
na inom biologi, fysik, kemi, matematik och
miljövetenskap är nu ännu fler! Medverkar gör
även ESS och MAX-lab. Håll utkik efter Linné,
Darwin och Einstein! Tävlingar för barn varje
hel timme med start kl 12.00.
13.00, 14.00,15.30, 17.00,18.30, 20.15,
22.15 Roliga experiment där vi krossar eko
systemet i Östersjön, lurar dina sinnen, matar
köttätande växter och manipulerar din hjär
na! Gratisbiljetter utdelas före varje show (50
min). För både barn och vuxna! Föreställning
arna 13, 14, 15.30 kommer även att rikta sig
till barn mellan 4–8 år.
11.00,12.00 Fysik- & lasershow för barn
från 4 år. En lekfull show för våra yngre besö
kare. (35 min).
13.00–19.00 Matteverkstad – utforska såp
bubblor, mönster, spel och hemligheter.
13.30, 15.00, 16.30 Fysik- & lasershow för
barn från 6 år. En makalöst spektakulär före
ställning med häftiga experiment och en laser
show som är ännu större än tidigare. (50 min).
18.00 Fysik- & lasershow från 10 år. Sho
wen har gjort succé på Världsutställningen i
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Shanghai. Häftiga experiment med tryck, ljudoch ljusfenomen, rök och eld samt vatten som
kokar och ger vattenånga samtidigt som det
fryser till is. (60 min).
20.00, 22.00, 00.00 Fysik- & lasershow för
vuxna. Se beskrivning i punkten ovan.



Geocentrum II, Sölvegatan 12
Öppet hus!
13.00–14.00 Film om berg. Sal 237.
13.00–16.00 Film om förhistoriska djur. Sal
229.
14.00, 15.00 Föreställningen ”Fossiljakt”
med Elisabeth Einarsson. Biljetter delas ut från
13.00.
14.00–15.00 Film om grottor. Sal 237.
14.00 Sten i stan – rundvandring i Lund.
Start från trappan vid ingången. Intressanta
byggnader och skulpturer av sten. OBS! Begrän
sat deltagarantal. Biljetter börjar delas ut 13.00
innanför glasdörrarna. Guide: Leif Johansson.
(60 min).
15.00 Film om havsdjupen. Sal 237. (60
min).
18.00 Tidigaste hominiderna. Föreläsning
med Kent Larsson. Sal 229. (30 min).
18.30 Out of Africa. Föreläsning med Dan
Hammarlund. Sal 229. (30 min).
19.15 Homo Floresiensis. Föreläsning med
Mats Rundgren. Sal 229. (30 min).
19.45 Kolonisationen av Amerika – vari
från, hur och när? Per Ahlberg. Sal 229. (30
min).
20.30 Människans invandring till Syd
skandinavien. Föreläsning med Svante Björck.
Sal 229. (30 min).
21.00 Geologi och civilisationens utveck
ling. Föreläsning med Anna Broström. Sal 229.
(30 min).
Naturgeografi och ekosystemanalys
12.00–16.00 Öppet Hus. Lekar, tävlingar och
utställningar.
18.00–21.00 Intressanta föredrag ledda av
lärare, forskare och studenter.



Historiska museet
& Domkyrkom useet, Krafts torg 1
17.00–22.00 Dracula och hans arv. Myt, fakta
och fiktion. Kyrksalen, 3:e våningen.

 Kårhusets aula,
John Ericssons väg 3
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Välkomna på en
sprakande kemishow! Vätskor som byter färg
och som lyser i mörkret. Rökringar och eldbollar
och inte minst en hel del explosioner!



Institutionen för kulturvetenskaper, Biskopsgatan 7
17.00–19.00 Program för de yngre. Tipsrunda
med folktrons väsen i kvarteret Hyphoff, foto
utställningar, film, föreläsningar & konst.
19.00–22.00 Parken förvandlas till en pro
jektionsduk för rörliga bilder och ljus. Smaka
på kulturbegreppet i Kulturcaféet eller samtala
i konstinstallationen Donavit med en sprakan
de brasa i bakgrunden.

 Palaestra et Odeum,
Kapellsalen, Universitetsplatsen
20.00–21.00 Prova att dirigera en orkester!
Akademiska kapellet står till ditt förfogande.
Inga förkunskaper krävs!


Skissernas museum, Finngatan 2
12.00–23.00 Museet är öppet.
13.00–15.00 Flaggverkstad, drop in.
16.00, 19.00 Offentlig visning.
17.00 & 20.00–23.00. Perverskroki.



Stadshallen, Stortorget 7
11.00–15.00 Upptäcktsresa i hjärnan – inter
aktiva aktiviter för barn. Lär dig om hjärnan
genom att utmana dina egna sinnen. Från 6 år.



Vattenhallen, John Ericssons väg 1
12.00–22.00 Experimentera i Vattenhallen!
Vatten och luft, ljud och ljus, elektricitet och
mycket mera. Testa segway-åkning och kluriga
cyklar! På kårhustorget bjuder forskare i reg
lerteknik på provturer. Om man vågar!
Planetariet
12.00–22.00 Planetarievisningar i Vattenhal
len. Följ med till planeternas, stjärnornas och
galaxernas värld. En föreställning varje timme
(45 min). Biljetter delas ut en halvtimme före
varje visning.



Zoologiska museet,
Helgonavägen 3
13.00–18.00 Öppet hus. Vandra bland häftiga
jätteskelett och spännande djur.
19.00–22.00 Upplev ”Natt på museet” på
riktigt. Smyg bland skelett och konstiga djur
i det nedsläckta museet och lös spännande
uppgifter i ficklampans sken.

Program & karta
Programmet samt en karta kan laddas ner
som en pdf på www.lu.se/forskardagar
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Ur innehållet
6 LU funderar på nya friheter
Autonomipropositionen gör det möjligt för landets lärosäten att
själva bestämma mer om hur de ska organisera sig, anställa personal och använda sina pengar. Vid Lunds universitet håller nu Thomas Achen på att utreda vilka av de nya friheterna som universitetet ska använda sig av.

7 Allt om LTH i mobilen
LTH har som första högskola i landet lanserat en guide som en
”app” till iPhone och iPod Touch. Med hjälp av appen kan studenter hitta användbar information om både studier och fritid direkt
i mobilen. Bakom guiden står två driftiga studenter som lyckades
sälja in sin idé till LTH.

12 Ny master okänd i arbetslivet
För några år sedan gjordes den tvååriga masterutbildningen om
enligt Bolognamodellen. Utbildningskvaliteten har höjts, men den
nya masterexamen är ganska okänd bland arbetsgivarna. Det visar
ett projekt som Lunds universitet har medverkat i tillsammans med
universiteten i Uppsala och Göteborg.

23 I döda talares sällskap
För två år sedan blev Anders Sigrell professor i retorik – den förste
på ett bra tag i Lund, trots att ämnet förr ansågs vara ett av de viktigare vid universitetet. LUM har mött den vältalige professorn.

30 När öst möter väst
I och med globaliseringen blandas samhällen och religioner alltmer. LUM har träffat religionsvetare som studerar sikher i Europa
och hur buddhistiska begrepp används i västerlandet.

34 Stipendier ska mota tappet
I genomsnitt kommer det att kosta 125.000 per år för en utomeuropeisk student att studera vid Lunds universitet från och med nästa höst. För att inte tappa för många studenter satsar universitetet
på att skapa stipendier och vädjar bl.a. till alumner att bidra.
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Han ska föreslå
vilka friheter
LU ska ta sig
Autonomi. – Autonomiproppen
öppnar ett fönster som ger oss möj
lighet att se över organisationen för
universitetet.
Det säger Thomas Achen som är
projektledare för arbetet med hur
Lunds universitet ska förhålla sig till
den ökade friheten som riksdagen
nu gett landets lärosäten.

t

Thomas Achen

Thomas Achen är fil. dr. och var lektor
och prefekt för Institutionen för sam
hälls- och välfärdsstudier vid Linkö
pings universitet fram till 2008 då han
tillträdde tjänsten som kanslichef på
Juridiska fakulteten vid LU.

Autonomipropositionen

• Universitet och högskolor ska ha en styrelse och en rektor, men kan i övrigt
själva utforma sin interna organisation. Det finns dock fortfarande regler som
garanterar studenternas inflytande.
• För lärarkategorierna professor och lektor gäller även i fortsättningen en stat
lig reglering. I övrigt kan högskolorna själva besluta om sina karriärgångar och
lärarkategorier. De kan också ”kalla” utvalda personer till en professur utan att
behöva utlysa tjänsten på traditionellt sätt.
• Detaljregleringen av utbildningen ska minskas, och vissa statligt reglerade
examensmål ska avskaffas.
• Högskolorna ska få större ekonomisk rörelsefrihet när det gäller t.ex. att ta
emot donationer, bilda bolag, ta lån och hyra ut bostäder till studenter.
• Riksdagen tog beslut om regeringens proposition ”En akademi i tiden” (auto
nomipropositionen) den 15 juni i år.
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är universitetets organisation i form av nämnder, styrelsers uppdrag och mandat liksom frågor om valförfarande.
– Och så har vi de kollegiala styrfrågorna, säger Thomas Achen. Hur ska ledarskapet se ut? Ska vi ha en centraliserad
eller decentraliserad modell – och hur ska
mixen av befogenheter se ut?
Viktigt är också att veta hur de övriga universiteten och högskolorna tänker göra.
– Vi vet redan att Göteborgs och Linköpings universitet kommer att göra
större förändringar än vad vi kommer att
göra och vi har god kontakt med dem och
andra lärosäten kring detta.
En annan viktig fråga

t

Det är inget litet uppdrag som vilar på
Thomas Achens axlar. Och det är bråttom. Om bara några månader – den 1 januari 2011 – måste LU ha beslutat sig för
vilka friheter man tänker ta sig.
– Det handlar om ram- och inriktningsbeslut – sen är övergångsreglerna
inom vissa områden relativt generösa.
Vi kommer alltså inte att behöva få fram
alla beslut till januari, förtydligar Thomas Achen.
Han, liksom arbetsgruppen som består av universitetsledningen kompletterat med representanter från personalorganisationerna och LUS, menar att det
är viktigt att det blir en bra process kring
de viktiga frågorna.

Den kanske hetaste frågan är en ny
anställningsordning. Dagens anställningsförfarande är tidskrävande och en
av anledningarna till att de oförbrukade forskningsmedlen är så omfattande.
Man hinner inte anställa nya forskare
och lärare i den takt som anslagen kräver.
– Att ta fram en ny anställningsordning blir ett eget projekt, säger Thomas Achen, och menar att det kan bli så
många som sex, sju delprojekt i det stora projektet.

handlar det nu för
Thomas Achen om att lusläsa den nya
högskoleförordningen för att se vad universitetsstyrelsen måste besluta på sitt
sammanträde i december. Parallellt ska
han också ta fram ett visionsdokument. I
det ska bland annat prioriteringarna anges. Vad är viktigast och i vilken ordning
ska besluten tas?
– Visionsdokumentets viktigaste funk
tion är dock att fungera som underlag för
diskussioner och dialog ute bland universitetets anställda. Att komma igång med
dessa diskussioner och skapa olika fora
för dialog är därför en arbetsuppgift med
mycket hög prioritet, säger han.
Tanken är också att man ska skapa en
hemsida där projektet löpande rapporterar om hur arbetet fortskrider, vilka delprojekt och arbetsgrupper som bildas och
hur tidsschemat ser ut.
Först och främst
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Överskottet ner
med 100 miljoner

LTH först
med guide
i mobilen

Ekonomi. Lunds universitets delårs

Ny teknik. Skolschemat har nu flyt

tat in i mobiltelefonen. Där kan det
inte bara påminna om föreläsning
arna, utan även visa vägen till loka
len – eller till närmaste kopp kaffe
efteråt.

LTH erbjuder som första högskola i Sverige en ny service i år, programmet ”LTHguide” som ”app” till iPhone och iPod
Touch. Programmet är utvecklat av de
två LTH-studenterna Andreas Jönsson
och Robert Magnusson genom deras företag Tezmo, som också tidigare har utvecklat en miniräknare och en grafritare,
även det studenthjälpmedel.
De kom själva till LTHs kommunikationsavdelning i våras och presenterade
sin idé och fick uppdraget att förverkliga
den. Därefter godkändes ”LTH-guide”
också av Apple lagom till terminsstarten.
På några få timmar blev den därefter

Användarna har gett
appen LTHguide högsta betyg.

den tredje mest nedladdade appen i Sverige inom gruppen ”Education”. Några
hundra laddades ner de första dagarna.
– Inte nog med att den slagit bra, användarna har gett den högsta betyg så här
långt också, säger LTHs webbredaktör
Yens Wahlgren.
är ett pilotprojekt som ska
utvecklas vidare. Yens Wahlgren uppmanar användare att ge feedback. Om LTHguide ska ges ut på konkurrerande mobil
plattformar blir en senare fråga.
Användare av appen ska först ange vilket program de hör till – eller besöker –
och kan då se sitt schema. De kan också
få dagens tips, hitta fik och lunchställen,
uppslag för nattlivet – kårens och nationernas kvällsaktiviteter – och nyttiga tips
för den som är ny i Lund.
”LTH-guide”

Datastudenten Robert Magnusson

Studenterna Robert Magnusson och
Andreas Jönsson ligger bakom LTH-appen.
LUM nr 7 | 2010

var den som fick idén.
– Jag minns att det var rörigt i början
med alla hus på LTH och alla aktiviteter. Så vi gjorde en demoversion som vi
visade för LTHs ledning. Kul att de nappade och att det blivit en så lyckad produkt, säger han.
När de är klara med studierna till våren kan det mycket väl hända att de fortsätter utveckla ”appar”.
– Jo, vi har lite idéer, säger Robert
Magnusson.
Mats Nygren

bokslut visar på ett fortsatt högt eko
nomiskt överskott. Under två års tid har
LU haft alldeles för mycket pengar kvar
vid årens slut. För två år sedan var det
295 miljoner och i fjor 450 miljoner. För
hoppningen inför årets bokslut var att
överskottet bara skulle bli 16 miljoner –
något som planeringschef Susanne Wall
mark dock inte vågade tro på (se LUM
nr 2 i år). Så ser det inte heller ut att bli –
utan snarare 350 miljoner vilket innebär
att universitetet lyckas få ner sitt över
skott med hundra miljoner jämfört med
2009. Frågor och svar om varför över
skottet är så stort finns på www5.lu.se/
o.o.i.s?id=2258&news_item=5408

Riksrevisionen
granskar överblivna
forskningspengar
Forskningsfinansiering. Under
hösten gör Riksrevisionen en djupdyk
ning i två fakulteters forskningsbudget
ar. Det är Naturvetenskapliga fakulte
ten och Området för humaniora/teologi
som ska redovisa anledningarna till att
de inte använt de forskningspengar som
de tagit emot från både staten i form
av fakultetsmedel och från externa fi
nansiärer som exempelvis Vetenskapsrå
det, VR. Sammanlagt har Lunds univer
sitet oförbrukade forskningsbidrag på
cirka två miljarder kronor. Läs mer om
de oförbrukade bidragen på www.lu.se/
o.o.i.s?id=1187&news_item=5381

LU bland topp 150
Ranking. Lunds universitet hamnar till

sammans med 50 andra universitet på
plats 101–151 (samma placering som
förra året) i årets så kallade Shanghai
ranking. De svenska universitet som ham
nat på 100-i topp listan är Karolinska In
stitutet (plats 42), Uppsala (plats 66) och
Stockholm (plats 79). Överst på listan
finns Harvard, Berkeley, Stanford och MIT.
12.000 universitet har ingått i rankingen.
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universitetsstyrelsen
Under hösten presenterar LUM universitetsstyrelsens ledamöter. Först ut
är Robert Puskaric, VD inom Ericsson, och styrelseledamot sedan 2007.

– Att Lundastudenter får toppjobb
borde marknadsföras bättre
bara för att det är gratis så är det kanske
ändå inte så mycket värt.
Dock måste man hela tiden arbeta för
att öka Lunds universitets attraktionskraft. Ser han till utbildningskvaliteten
bland civilingenjörer som är Ericssons
största personalgrupp så menar han att
LTH platsar väl bland Chalmers, KTH
och Linköping som rekryteringskälla.
De är ungefär jämbördiga. Dock klappar
hjärtat lite extra för LTH, inflikar han.

universitetsstyrelsen. – Univer
sitetet borde ha bättre koll på oss
gamla studenter. Att Lundastuden
ter får toppjobb är ett bra mark
nadsföringsargument.
Det menar Robert Puskaric som
själv är ett gott exempel på en
framgångsrik alumn.

Det var i början på 90-talet som Robert
Puskaric var student på Ekonomihögskolan. En tid med mycket korvstoppning och för lite reflektion och diskussion, tycker han och hade önskat mer
träning i att stärka den analytiska förmågan. Den vidareutbildning i bland annat ledarskap och affärsmannaskap han
senare skaffat sig vid några av USAs ansedda universitet hade inte så mycket gemensamt med lundastudierna.
– Grundutbildning ska man se som
en plattform och sen får man själv bygga
vidare – även med praktisk erfarenhet.
i Norden, Baltikum, Östeuropa och Centralasien ansvarar Robert Puskaric för 26 länder med
sammanlagt femtusen anställda. Som arbetsgivare nämner han inte överraskande
det globala perspektivet som något av det
viktigaste bland sina anställda.
– Har man inte erfarenhet av och förståelse för andra kulturer liksom kunskaper i språk blir det minuspoäng, säger han.
Därför är det också betydelsefullt att
Lunds universitet inte tappar i internationalisering när avgifterna för utom
europeiska studenter införs nästa höst.
Men det är Robert Puskaric inte särskilt
orolig för. Han talar om utbildningen i
marknadsmässiga termer och menar att

Men ser han till campusmiljön kring
LTH imponeras han inte.
– Det var kanske fint på 70-talet –
men nu ser det bara trist och grått ut.
Och med så många tomma ytor. Här
borde man förtäta campuskänslan och
göra hela området riktigt attraktivt så att
studenterna verkligen vill vara här, dag
som natt – och inte i Malmö.
Robert Puskaric tycker att hela studentbostadsfrågan borde kunna lösas en
gång för alla.
– Det är precis likadant nu som för
femton år sedan då jag lämnade Lund.
Men nu har vi ju i alla fall en universitetsledning som jobbar för det och ligger
på kommunen, och det är bra.

Som VD för Ericsson
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har varit styrelseledamot i tre år och han har även haft ett par
mentorsuppdrag. Att gästföreläsa för studenter på både LTH och Ekonomihögskolan skulle han också kunna tänka sig.
– Det hade varit roligt att diskutera
med dem och lyssna på deras reflektioner. Och intressant att höra deras syn på
Ericsson som en framtida arbetsgivare,
och vad vi behöver göra för att behålla
vår attraktionskraft.
Robert Puskaric

Robert Puskaric, VD inom Ericsson och ledamot i Lunds universitets styrelse.

det är en vara som universitetet producerar. Och för bra varor är folk alltid villiga
att betala, säger han.
– Kommer utländska studenter hit

												

text & foto : Maria Lindh
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Europaparlamentariker fick
bra argument om Östersjön
Politikerkontakt. Inom EU:s Öst

ersjöprogram BONUS ingår ett fler
tal forskare från Lunds universitet.
När Europaparlamentariker Lena Ek
besökte dem på Geocentrum II i slu
tet på augusti var det för att samla
in kunskap inför kommande diskus
sioner i Bryssel. BONUS är nämligen
inte vilket forskningsprogram som
helst.

– Det är viktigt att det blir bra resultat
inom BONUS, säger Lena Ek. Programmet kommer inte bara ha betydelse för
Östersjöns framtid utan även för arbetet
med andra förorenade vattenområden i
Europa. Med BONUS skapar vi för första gången i EU:s historia en förenklad
besluts- och forskningsstruktur för gemensamma projekt.
I seminariet Kunskap för att rädda Öst-

ersjön – arrangerat av Institutionen för
geo- och ekosystemvetenskaper – deltar några av de elva Lundaforskare som
är engagerade inom BONUS-programmet. Daniel Conley, professor i biogeokemi vid enheten för geologi, tycker att
arbetet med Östersjön har gått framåt.
– Vi har gjort stora framsteg på vägen mot ett friskare Östersjön. Länderna runt om har kommit överens om att
närsaltsutsläppen måste minska och att
fiskeripolitiken måste ändras.
LUM nr 7 | 2010

Lena Ek är f.d. Lundastudent med en
utbildning i juridik
och har varit drivande bakom att
EU antagit forskningsprogrammet BONUS. Hon
är Europaparlamentariker (c) och
gruppledare i industriforskningsoch energiutskottet. foto : henrik
hansson

Men det räcker inte med forskning,
kunskaper måste översättas i beslut.
EU och länderna runt Östersjön kommer tillsammans satsa en miljard kronor i programmet under de kommande
åren. Mycket energi läggs på att samordna forskningspolicyn för Östersjön med
den praktiska forskningen, men framförallt på genomförandet av beslut och
åtgärder.
– Vårt mål är att när programmet väl
är genomfört så ska infrastrukturen finnas kvar, säger Daniel Conley. Samarbetet inom exempelvis forskning och
undervisning ska kunna fortsätta. Den
största utmaningen inom programmet
är emellertid att sprida den kunskap vi
samlar in. Forskarna måste förmås att
kommunicera med dem som ska omsätta kunskapen i praktiska lösningar och
även med allmänheten.

Pia Romare

t

Östersjöns utveckling är i fokus för BONUS-projektet.

Flera av deltagarna på seminariet håller med om att något av det viktigaste
för ett framgångsrikt genomförande är
att få allmänheten intresserad av Östersjön. Peter Jonsson universitetsadjunkt
vid teknisk geologi, LTH och Michael
Palmgren, vd för SEA-U Vattenverkstad,
lyfter fram de erfarenheter och det samarbete som finns inom universitetet och
bland organisationer i Skåne.
– Vi måste koppla forskningen till
människor och framförallt till barn och
ungdomar, säger Michael Palmgren som
arbetar med marin utomhuspedagogik.
Lena Ek ser nöjd ut när hon lämnar
seminariet.
– Nu har jag en lång arbetslista och
många bra argument som jag kan ta med
mig till Bryssel och det utskott där forskningsfrågor beslutas.

BONUS

Forskningsprogrammet syftar till ett
brett engagemang och samarbete
mellan länderna kring Östersjön. Det
befintliga BONUS-programmet inne
fattar fler än 500 forskare och har en
budget på en miljard kronor till miljö
forskning. Forskare från nio EU-länder,
samt Ryssland och Norge, deltar i 16
projekt. Inom Lunds universitet arbetar
11 forskare inom tre olika projekt. De
tre projekten bidrar med kunskap om
Östersjöns utveckling.
Hyper: forskarna beskriver hur
syreförhållanden – utbredningen av
döda bottnar – har varierat i Östersjön
sedan den senaste istiden. Vad har
störst betydelse naturliga klimatvaria
tioner eller mänsklig påverkan?
Baltic Gas: forskarna undersöker
hur tidigare klimatförändringar och
övergödning påverkat exempelvis hur
mycket av växthusgasen metan som
släppts ut från Östersjöns sediment.
Vad händer i framtiden?
Inflow: forskarna rekonstruerar
hur inflödet av söt- och saltvatten till
Östersjön hart varierat under de senas
te 6.000 åren. Resultaten ska använ
das för att förstå och modellera fram
tida förändringar.
9

Håkan Hydén och Per Wickenberg besöker skola i Kunlun
Banner.

60 personer om året från Afrika, Latinamerika och Asien i vad barnkonventionen innebär och hur man kan arbeta med
den. Första delen av utbildningen sker på
plats i Lund, där får deltagarna i uppgift
att genomföra ett projekt i sitt hemland
som har med barns rättigheter att göra.
– Det kan handla om klassråd eller andra sätt att öka barnens delaktighet i undervisningen, berättar Per Wickenberg.
Ett halvår efter den inledande kursen

Rättssociologer blir
gästprofessorer
i Inre Mongoliet
utbyte. I juni utsågs rättssociolo
gerna Per Wickenberg och Håkan
Hydén till gästprofessorer vid ett
universitet i den kinesiska auto
noma regionen Inre Mongoliet.
Utnämningen har att göra med ett
flerårigt arbete för att göra Barn
konventionen känd.

– Vi har fått mycket stöd från kinesiska
utbildningsdepartementet där man insett att Kina behöver självständiga individer för att stå sig i konkurrensen, säger
Per Wickenberg.
Det Sida-stödda programmet Child
Rights, Classroom and School Management har under sju års tid utbildat ca

Nytt regionalt samarbete
ska ge säkra städer
Riskhantering. Training regions är

en ny form av samarbete där uni
versitetet och flera stora privata
och offentliga aktörer arbetar för
att höja säkerheten i framför allt de
stora städerna. Det kan t.ex. handla
om att trygga flödet av människor,
varor, tjänster och kapital vid natur
katastrofer eller terrorattacker.
10

Startpunkten är Malmö-Lund, men ambitionen är att skapa ett nationellt och
på sikt internationellt kunskapsutbyte
för att öka städernas säkerhet.
I en globaliserad värld räcker det inte
att försvara landets gränser för att garantera grundläggande samhällsfunktioner.
Inte heller klarar en enskild aktör att hantera allt som krävs för att samhället ska

i Lund görs en uppföljning i ett tredje
land där kursdeltagarna får redovisa sina
projekt. Mot slutet av utbildningen får
de också besök på plats i hemlandet från
någon av de fem lärarna från Rättssociologen, Socialhögskolan och Sociologen
som arbetar som handledare.
För att arbetet med konventionen ska
få så stor spridning som möjligt skickar varje land tre deltagare; en på departementsnivå, en på regional nivå och en
som arbetar på en skola.
Utnämningen till gästprofessorer vid
Inre Mongoliets största universitet, Inner Mongolia Normal University, ser Per
Wickenberg som en stor framgång:
– Det innebär att vi får in en fot i lärar-

fungera. Det behövs en helhetssyn och
att vi samarbetar, menar de som bildat
den ideella föreningen Training regions
och ett internationellt bolag med samma
namn (som ägs till hundra procent av den
ideella föreningen), samt ett forskningscentrum vid Lunds universitet.
I detta första skede ingår förutom
Lunds universitet även Försvarsmakten,
Region Skåne, samt företagen Saab, Eon
samt If. Malmö och Lund kommuner ingår och ytterligare tunga aktörer tillkommer i höst.
Rektor Per Eriksson har undertecknat ett samarbetsavtal med den ideel-
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utbildningen och kan på så sätt sprida
barnkonventionen mer effektivt.
Kontakterna med Inner Mongolia
Normal University öppnar också dörrar för andra forskare som vill ha utbyte
med universitetet, som framförallt satsar på att internationella kontakter med
samhällsvetenskaplig forskning.
Ulrik a Oredsson

Lundaåret ledde till
lärarpris i Indien
En av deltagarna i Sida-programmet
Child Rights, Classroom and School Ma
nagement, den indiske läraren Moha
med Haris, fick nyligen ett ansett lärarpris
direkt ur den indiske premiärministerns
hand i Delhi.
Mohamed Haris har jobbat med ett
projekt under ett år från Lund som går
ut på att öka samarbetet med föräldrar
och det lokala samhället kring hans sko
la i ett fattigt område i delstaten Kerala.
Ett av målen med samarbetet är att alla
ska få en chans att påverka – att öka de
mokratin.
Resultatet av Mohamed Haris projekt
är att han får fler och fler elever till sin
skola i konkurrens med privata skolor och
andra alternativ, berättar Per Wickenberg
som ser projektet och priset som mycket
lyckosamt.

la föreningen Training Regions och
en överenskommelse om forskningssamarbete mellan Försvarsmakten och
Lunds universitet.
– En viktig uppgift för oss blir att
forska och förmedla forskning kring
det man kallar ”community resilience”,
dvs. ett samhälles förmåga att skapa
robusthet, rusta sig inför och att återhämta sig efter en svår kris av något
slag, berättar Kurt Petersen, professor i
risk- och säkerhetshantering vid LTH,
Lunds tekniska högskola.
BRITTA COLLBERG

LUM nr 7 | 2010

LERU har fått nytt liv
Samarbete. Det europeiska nät
verket för forskningsintensiva
universitet, LERU, har fått nytt liv
genom nuvarande generalsekre
terare Kurt Deketelaere. Han be
sökte Lund i somras och berättade
om nätverkets huvudinriktningar,
lobbying och samarbete.

LERU – League of European Research
Universities – startades 2002 och förde
länge en ganska undanskymd tillvaro.
Nu däremot är LERU mycket aktivt,
inte minst tack vare belgaren Kurt Deketelaere, till vardags professor i energioch miljörätt vid universitetet i Leuven.
Idag har LERU 22 medlemmar som
tillhör Europas mest forskningsintensiva universitet. Dess främsta syfte är att
trycka på för ett ökat stöd till den europeiska forskningen, som tappat mark
i jämförelse med både USA och Asien.
– Men vi kan inte bara be om mer
pengar. Vi måste också ta fram material som visar var och hur ett ökat stöd
gör mest nytta för Europa, och vilken
kompetens de europeiska universiteten
redan har på viktiga områden, menar
Kurt Deketelaere.
Han ser två huvudinriktningar för
LERUs arbete: å ena sidan lobbying
gentemot EU, regeringar, näringsliv
och organisationer, å andra sidan samarbete mellan medlemsuniversitetens
ledningar, förvaltningar och forskare.
Genom detta samarbete kan man
dels dra nytta av varandras erfarenheter
och ”best practices”, dels utarbeta gemensamma rapporter och annat. Hittills i år har LERU gett ut fem sådana
skrifter. Ämnena är forskarkarriärer,
doktorsexamina, den sociala tryggheten för internationellt verksamma forskare, LERUs synpunkter på FP8 (EUs
8e ramprogram för forskning och in
novation) samt betydelsen av olika rankingsystem. Skrifterna kallas ”position
papers” eller ”advice papers”, dvs. markerar LERUs inställning eller ger råd

LERUs generalsekreterare Kurt
Deketelaere
har besökt
LU för att
bekanta sig
med universitetet.

till beslutsfattarna i forskningsanknutna frågor.
Organisationens kansli har bara sex
anställda. Därför görs mycket av arbetet med rapporter, konferenser m.m.
inte av kansliet, utan av medlems
universiteten. Kurt Deketelaere är väl
medveten om att det inte heller där
finns ett överskott på tid och resurser.
– Jag har mött en viss oro för att ett
aktivt LERU kan stjäla för mycket tid
från sina 22 medlemmar. Men det är ju
inte meningen att alla ska vara inblandade i allting, understryker han.
Principen är i stället att några av medlemmarna erbjuder sig att ta ansvar för
en konferens eller en rapport. Om det
blir forskare eller tjänstemän som ingår
i gruppen beror på dess tema – handlar det om Open Access blir det kanske främst bibliotekarier, handlar det
om nanoteknik blir det nanoforskare,
och så vidare.
Även om Kurt Deketelaere tycker sig
få god respons från tjänstemän och politiker i Bryssel, så är han väl medveten
om att EU har stora utgifter framför sig
när det gäller t.ex. klimatåtgärder, infrastruktur och en åldrande befolkning.
Här finns å andra sidan också mycket
kunskaper inom forskningsuniversiteten, som LERU vill försöka visa fram.
text & foto : INGEL A BJÖRCK
Fotnot: LU blir i augusti 2011 värd för
Bright, en europeisk tredagarskonferens
för studenter från LERUs medlemsuniversitet. Mer om denna och annat finns på
www.leru.org.
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Arbetsmarknaden ännu för okunnig
om nya masterutbildningen
Utbildning. Den tvååriga master
utbildningen har vitaliserat och
främjat kvaliteten inom högskolan.
Men kopplingen till arbetslivet bris
ter. Den nya masterexamen är gan
ska okänd bland arbetsgivarna visar
ett projekt vid Lunds, Uppsala och
Göteborgs universitet.
– En master ger inte bara ämnes
kunskaper utan förmåga att analy
sera, strukturera och självständigt
planera sitt arbete. Det är en dyna
misk kompetens som behövs i ar
betslivet och något vi behöver nå
ut med mycket bättre, säger Lunds
universitets utvärderingschef Tina
Josefson.

2009 utexaminerades de första studenterna som gått den nya tvååriga masterutbildningen som skapats inom ramen
för den europeiska Bolognamodellen (se
faktaruta). Möjligheten att utforma masterutbildningar med nya, spännande ämneskombinationer och utpräglad internationell profil fick fart på kreativiteten.
Det första året skapades inte mindre än
680 nya masterutbildningar i Sverige varav cirka 460 lockade tillräckligt många
studenter för att köra igång. Många utbildningar gavs på engelska och andelen
internationella studenter låg på över 60
procent.
Men vad har utbildningarna gett och
hur har den nya examen tagits emot i arbetslivet? Är studenterna nöjda med upplägget? Fungerar ”det globala klassrum-

Tina Josefson, ny utvärderingschef vid LU sedan årsskiftet, har ingått i projektet kring den
svenska masterutbildningen. Tina Josefson är filosofie doktor i medeltidsarkeologi och har tidigare varit utbildningsledare för området Humaniora och teologi och arbetat både som HTs
Bolognakoordinator och centralt vid Lunds universitet.

”Masterstudenterna skaffar sig den breda och
djupa kompetens som gör dem till en tillgång
också på lång sikt för arbetsgivaren. Men att en
masterexamen ger denna kompetens har inte
nått ut ordentligt till arbetsgivarna.”
met” och är det karriärstöd som erbjuds
tillräckligt? Det var frågor som universiteten i Lund, Uppsala och Göteborg våren 2009 bestämde sig för att ta reda på

tillsammans, på initiativ från LUs prorektor Eva Åkesson. I ett samarbetsprojekt tog de temperaturen på sina egna utbildningar och kunde samtidigt jämföra
resultaten mellan lärosätena.

t

Totalt har 13 masterutbildningar

Bolognaprocessen

Bolognaprocessen är en process för att utveckla och kvalitetssäkra högre
utbildning och underlätta studentutbyte inom Europa. 2007 infördes i Sve
rige tre utbildningsnivåer, Bolognaprocessens första, andra och tredje ”cy
kel”. Den första är den treåriga akademiska grundutbildningen (t.ex. fil.
kand.), den andra en ett- eller tvåårig fördjupningsutbildning (masterexa
men), och den tredje den fyraåriga forskarutbildningen (doktorsexamen).
12

specialstuderats – 4–5 per lärosäte. Både
utbildningsledning och studenter intervjuades. Trots att de tre universiteten
startade sina utbildningar på olika sätt,
finns stora likheter mellan dem.
– Alla attraherade ungefär tjugo procent studenter från det egna lärosätet,
med den skillnaden att Göteborg hade
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fler studenter från andra svenska lärosäten medan Lunds universitet lockade fler
internationella studenter än de andra två,
berättar Tina Josefson.
att studenterna var mycket positiva till en mer
blandad studentgrupp, t.ex. att ha många
utländska kurskamrater eller kurskamrater med arbetslivserfarenhet. Trots att
det innebar utmaningar så tyckte studenterna att de olika bakgrunderna och erfarenheterna höjde kvaliteten. Däremot
framhöll studenterna behovet av mer riktad studie- och karriärvägledning.
– Framför allt de internationella studenterna tycker inte att de har fått tillräcklig hjälp att hitta och nå ut på den
internationella arbetsmarknaden, säger
Tina Josefson.
Av intervjuerna framkom

I projektet kom det fram att både pro-

gramledningarna och studenterna behöver mer centralt stöd med mottagning,
studie- och karriärvägledning av den
typ som finns i dag för utbytesstudenter.
Man skulle också vilja följa upp tidigare
studenter (alumner) bättre. Dessa kan ju
fungera som ambassadörer för universiteten och utbildningarna.
De så kallade Bologna-verktygen (lärandemål, ECTS, diploma supplement)
– som ska hjälpa till att kvalitetssäkra
utbildningarna och göra dem jämförbara inom hela Europa – har uppskattats
och utnyttjats inom de nya masterutbildningarna, visar rapporten också.
Masternivån ska stärka studenternas

möjligheter på arbetsmarknaden, vilket
förutsätter att man för ut informationen
om den nya examen inte minst till de
svenska arbetsgivarna men här har man
alltså lyckats bara delvis.
– Masterstudenterna skaffar sig den
breda och djupa kompetens som gör dem
till en tillgång också på lång sikt för arbetsgivaren. Men att en masterexamen
ger denna kompetens har inte nått ut ordentligt till arbetsgivarna, säger Tina Josefson.
I huvudsak finns två typer av masterutbildningar vid Lunds, Göteborgs och
Uppsala universitet; dels mer profileraLUM nr 7 | 2010

de, tillämpade tvärvetenskapliga utbildningar, dels mer breda utbildningar där
studenterna har större möjlighet att välja kurser efter eget intresse.
– De utbildningar som har nära kontakter med arbetslivet attraherar i allmänhet fler studenter. Den tydligare arbetslivsanknytningen har bidragit till
att de utbildningarna blivit mer populära.
hade den mest systematiska prövningen när det gäller
att godkänna nya masterutbildningar.
Bland annat bedöms hur pass gångbar
utbildningen är på arbetsmarknaden.
– Livslångt lärande är en viktig
grundsten i det svenska utbildningssystemet. Det innebär att vi vill att
masterkurser också ska kunna läsas av
yrkesverksamma som fortbildar sig kontinuerligt. För den gruppen är det viktigt
att bevara flexibiliteten i utbildningarna och ha fristående kurser som kan sökas av många olika kategorier studenter.
Och detta alltså även om resultatet blir
en, i arbetsgivarens ögon, mindre tydlig
masterutbildning, menar Tina Josefson.
Lunds universitet

och projektledarna föra ut rapportresultaten och fundera över hur man kan öka kunskapen
om och intresset för de nya masterutbildningarna på arbetsmarknaden.
– Det är viktigt att det finns en arena där näringsliv och utbildningar kan
föra en dialog. Vi behöver nå ut med att
våra studenter inte bara får de aktuella
ämneskunskaper som gör dem omedelbart anställningsbara, utan även den generella kompetens som behövs för att de
ska utvecklas och avancera på sina arbetsplatser, säger Tina Josefson.
Nu ska universiteten

BRITTA COLLBERG

Fotnot: Projektrapporten ”The Swedish
Master Project: The Introduction of the second cycle at three Swedish universities”
finns att ladda ner på universitetets hemsida
inom kort. Hanne Smidt har lett arbetet tillsammans med projektledare från respektive
universitet, förutom Tina Josefson, LU, även
Ulf Dalnäs, Göteborgs universitet, och Maivor Sjölund, Uppsala universitet.

Pedagogiskt material
fritt på nätet
nätutbildning. Open Source står
för fritt tillgänglig programvara,
och Open Access står för fritt till
gängliga vetenskapliga publika
tioner. Nu har dessa båda begrepp
kompletterats med ett tredje,
”Open Educational Resources” OER,
som handlar om fritt tillgängligt di
gitalt utbildningsmaterial.

Det finns redan mer än 1,5 miljoner s.k.
lärobjekt på nätet: digitala kurser, föreläs
ningar, illustrationsexempel, laborationer
med mera. Nätverket för IT i högre utbild
ning (ITHU) och Kungliga Biblioteket har
nu startat ett projekt för att sprida kunskap
om hur landets högskolor kan använda sig
av öppna lärresurser inom utbildningen.
– Nio lärosäten deltar, bl.a. Lunds uni
versitet. I projektet ingår ett seminarium
som ska ordnas här i mars nästa år, berät
tar Ebba Ossiannilsson på Centre for Edu
cational Development CED. Tillsammans
med Åsa Forsberg på Biblioteksdirektionen
ingår hon i den nationella projektgruppen.
Seminariet i Lund blir det sista i en serie
seminarier runt om i landet om bl.a. upp
hovsrätt, lagstiftning och licenser. Syftet är
att förklara vilka regler som finns samt visa
fördelarna med att använda fritt tillgängligt
digitalt utbildningsmaterial. Tanken är att
de ”öppna lärresurserna” ska kunna ge stu
denterna ett rikare kursinnehåll, samtidigt
som universiteten får bra PR och lärarna på
sikt får mindre arbete genom att redan ut
vecklat material kan återanvändas.
Öppna lärresurser finns idag bl.a. på
YouTube och iTunesU, där det också är
tänkt att material från Lunds universitet i
framtiden ska kunna placeras. Den som vill
göra det möjligt att bearbeta och förändra
ett visst material kan använda sig av ”Cre
ative Commons”-licenser. Dessa är tänkta
som ett alternativ till den vanliga heltäck
ande copyrightmärkningen, och anger på
vilka villkor man tillåter andra att använda
ett visst verk.
INGEL A BJÖRCK
Mer info: www.libguides.lub.lu.se/oer samt en
artikel på www.sulf.se, skriv OER i sökrutan.
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Åtta vetenskapliga tidskrifter
produceras i Lund
vetenskaplig publicering. Många

forskare i Lund jobbar hårt för att
bli publicerade i vetenskapliga tid
skrifter runt om i världen. Samti
digt jobbar forskare världen för att
bli publicerade i vetenskapliga tid
skrifter som ges ut i Lund. Här, på
Sölvegatan 37, finns faktiskt en re
daktion som ger ut åtta olika tid
skrifter.

Det luktar nybryggt kaffe och på ett konferensbord trängs en kartong havrekakor
med tidskrifter som Hereditas och Nordic Journal of Botany. Platsen är ett rum
på tredje våningen i Ekologihuset, där
redaktörerna för åtta vetenskapliga tidskrifter huserar. Redaktör Petter Oscarson tar upp och visar en av tidskrifterna.
– Herdecit är den äldsta tidskriften vi
har. År 1956 publicerades för första gången kartläggningen av antalet kromosomer hos människan i den tidningen, säger han.
Trots att redaktionskontoret Oikos

t

är placerat på Lunds universitet så är man
inte en del av universitetet. Tidskrifterna
produceras på uppdrag av olika föreningar. Redaktör Linus Svensson berättar att

de senaste åren har arbetsbördan ökat, i
snitt kommer det in 3.000 manuskript
per år och av dessa refuseras 75 procent.
– När jag började för tjugo år sedan
kom det bara in en tiondel så många. En
annan skillnad är att publiceringen går
fortare idag. Det beror både på ny teknik, men även på att forskarna vill det,
säger han.
nya resultat är viktigt för forskarna eftersom
det då blir lättare för dem att söka medel
för sin forskning. Redaktör Maria Persson berättar att det i snitt tar ett halvår
att få med en artikel i någon av deras vetenskapliga tidskrifter, och att det går så
pass snabbt tycker hon är en konkurrensfördel. Men många artiklar går fortare än
så, och publiceras på internet på så kal�lad ”Online Early” så fort de är klara, i
väntan på att bli inkorporerade i ett häfte som sedan trycks på papper.
– Våra tidskrifter jämförs med andra
– man tittar bland annat på prestige och
snabbhet. Vid en jämförelse med andra
vetenskapliga tidskrifter inom samma
forskningsområde ligger våra bra till,
de flesta ligger över medel, säger hon.
Att fler manus skickas till redaktioAtt snabbt kunna publicera

Vetenskapliga tidskrifter i Lund

Följande tidskrifter publiceras I Lund: Ecography, Hereditas, Journal of Avian Biolo
gy, Lindbergia, Nordic Journal of Botany, Oikos, Web Ecology samt Ecological Bul
letins.
Oikos, Ecography, Journal of Avian Biology och Nordic Journal of Botany ägs och
finansieras av Nordiska föreningen Oikos. Hereditas ägs av Mendelska Sällskapet,
som är en genetisk förening och Lindbergia ägs av Nordiska Bryologiska Förening
en samt Holländska Bryologiska och Lichenologiska Sällskapet. Web Ecology publi
ceras av redaktionskontoret Oikos på uppdrag av dess ägare Europeiska Ekologiska
Federationen. Ett eventuellt överskott går tillbaka till de föreningar som äger tid
skrifterna, som bland annat anordnar seminarier. Alla tidskrifter utom, Lindbergia
ges ut av förlaget Wiley-Blackwell.
Hereditas och Web Ecology är helt nätbaserade och trycks inte på papper. Oikos
utkommer varje månad medan övriga tidningar kommer ut varannan månad.
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Redaktionskontoret Oikos.

nen kan till viss del förklaras med att fler
forskare från Asien och tredje världen
vill publiceras i västerländska tidskrifter. Men även utformningen av kraven
för hur man söker forskningsbidrag har
bidragit till ökningen.
– I till exempel Spanien är det viktigt
att publiceras för att få pengar till forskning. Och i Kina måste man ha publicerats i en västerländsk vetenskaplig tidskrift för att få bli professor, säger Maria
Persson.
De många manusen skapar en del
problem för redaktörerna. Redaktör
Lars Pettersson berättar att antalet faktagranskande forskare inte ökat i samma
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takt som antalet som vill publiceras.
– Det är ett oavlönat uppdrag som
alla ställer upp på att göra. Men arbetsbördan har ökat markant och alla
har inte tid. Detta beror till viss del på
att vi inte varit tillräckligt duktiga på
att knyta till oss faktagranskare utanför Europa och USA.
Men det är inte enbart arbetsbördan

som ökat, Linus Svensson berättar att
även fusk förekommer oftare i form
av plagiat eller manipulation av forskningsresultat.
– Plagiat kan bero på kulturkrockar och vi hoppas att det beror på
okunskap. Men fusk är ett problem
som vi även har diskuterat med kollegor från andra vetenskapliga tidskrifter och det har hänt att jag upptäckt
att forskare lagt till data, säger han.
för redaktionen är den framtida finansieringen. Vetenskapsrådet bestämde nyligen att forskningsresultat ska vara
tillgängliga för alla. På forskningsdatabasen Open Access-tidskrifter
är forskningen fri, men det kostar
att publicera. Petter Oscarson menar dessutom att de forskare i tredje världen som skulle gynnas av förändringen i stället missgynnas.
– Tanken var att det skulle bli lät�tare att ta del av forskning och så har
det blivit. Men många forskare har
inte råd betala den avgift det kostar
att publiceras i Open Access tidskrifter. Men det är inga problem att publicera sina resultat som Open Access
hos oss. Alla våra tidskrifter på redaktionskontoret Oikos är så kallade hybridskrifter, det vill säga både Open
Access och prenumerationsbaserade,
säger han.
Men trots allt så ser redaktörerna
i Ekologihuset ljust på framtiden och
hoppas att de inom kort ska knyta fler
tidskrifter till verksamheten.
– Men vi vill inte växa och bli för
stora, säger de.
Ett stort frågetecken

text & foto :

Kompetensprofiler visar
nyttan av naturvetare
Efter studierna. Vad kan en fy

siker göra för ditt företag? Vad
har en kemist tränats i och vil
ka arbetsuppgifter är en geolog
bra på? Nu ger Naturvetenskapli
ga fakulteten svar i en serie bro
schyrer, så kallade kompetens
profiler, vilka främst riktar sig till
arbetsgivare.

– Det finns behov av att göra naturvetarstudenter mer anställningsbara, säger Anna Boo, projektassistent
vid Miljövetenskaplig utbildning,
Centrum för miljö- och klimatforskning. Det finns också en stor efterfrågan bland studenterna att se hur
de ska passa in på arbetsmarknaden.
uppfattning
är att naturvetare endast utbildas till
teoretiska specialister inom sina respektive områden. Att Lunds naturvetare även har stor bredd i sin utbildning och har tränats i många
färdigheter som är direkt användbara inom näringslivet eller i offentlig
tjänst är inte lika välkänt. För att råda
bot på detta har Naturvetenskapliga
fakultetens informationsgrupp – i
nära samarbete med institutionernas
studierektorer och studievägledare
samt Lunds Naturvetarkår – nu tagit
fram kompetensprofiler för tio olika
naturvetarutbildningar.
En allmänt utbredd

Kompetensprofilerna beskriver

ut
bildningarnas ämnesinnehåll, vilka
tekniker studenterna får lära sig, hur
de tränas i att formulera och lösa problem och i att skriva, sammanställa
och presentera, m.m. Profilerna ger
även exempel på i vilka sammanhang
de olika naturvetarnas kompetens an-

Anna Boo, projektassistent vid Miljö
vetenskaplig utbildning.

vänds idag. Syftet med informationsmaterialet är främst att göra arbetsgivare uppmärksamma på att det finns
många naturvetare att välja på i samband med nyrekrytering.
– Men inte bara arbetsgivarna och
studenterna gynnas av att naturvetarnas kompetens synliggörs, förklarar
Anna Boo.
– Vi hoppas naturligtvis att en indirekt effekt av vårt arbete med kompetensprofilerna blir att rekrytering
till naturvetarutbildningarna ökar.
Vi på institutionerna kanske också
får lättare att knyta fler arbetslivskontakter.
Pia Romare
Fotnot: De nya kompetensprofilerna
finns nu som foldrar för tio ämnesgrupper: biologer, fysiker, geologer, kemister, matematiker, miljövetare, miljö- och
hälsoskyddare, molekylärbiologer, naturgeografer och sjukhusfysiker. Profilerna kan laddas ned, se: www.naturvetenskap.lu.se/o.o.i.s/.

Maria Engström
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fatta ett beslut. Just därför tycker Torgny Roxå, ansvarig för Genombrottet på
LTH, att metoden passar som hand i
handske på ingenjörsutbildningar.
– Casemetodik hör till samma familj som PBL, problembaserat lärande.
Men medan PBL är en knölig metod där
hela undervisningen behöver läggas om,
är det lätt att stoppa in just så mycket
case-metodik som man vill i en kurs –
som man spränger in russin i en kaka.
Min dröm är att alla kurser på LTH ska
ha åtminstone ett case-inslag, förklarar
Torgny Roxå.
Kursen bestod av övningar och diskusJim Erskine i aktion som lärare för lärare.

Pedagogisk guru
utbildade lärare
i case-metodik
Utbildning. Studenter som löser
verklighetsanknutna problem an
vänder hela sin kunskap på ett helt
annat sätt än de som bara pluggar
för en tenta. Under tre dagar i som
ras lärde sig ett 40-tal lärare att
hantera case-metodik under led
ning av en världsauktoritet på om
rådet, Jim Erskine från Kanada.

Han är civilingenjör och professor emeritus i operation management och har undervisat genom att ge studenter ”fall” att
lösa sedan 1976 på Richard Ivey School
of Business i West Ontario. Han har skrivit tre böcker tillsammans med kollegan
Mickie Leenders om hur man undervisar med case, skriver caseproblem och lär
med case. Han har också föreläst och hållit 265 workshops i över 45 länder, berättar han för LUM.
Case-metoden tog först form i juridikundervisningen på Harvard, men används numera mest av ekonomer. Den
16

handlar om att fatta beslut utifrån verkliga eller påhittade situationer.
– Överallt där någon person ska svara på en fråga som inte har ett givet rätt
svar passar case-metoden. Det handlar
om att tillämpa den kunskap man har
på sin föreställning om verkligheten, säger Jim Erskine. Svaret bedöms av läraren utifrån hur studenten i sin analys har använt sin kunskap om ämnet
och dess begrepp. Lärarens erfarenhet
av såväl verkligheten som teorierna om
den är då värdefull. Vi är på användarsidan av den abstrakta kunskapen, förklarar han.
Dessutom – konstaterar Jim Erskine
– ökar metoden både studentens och lärarens engagemang i ämnet.
Metoden kopplar nämligen teorierna

till verkligheten och studenten får använda hela sin kunskap (göra en syntes)
och sin problemlösningsförmåga – inte
bara ett moment i kursboken – för att

sioner i mindre och större grupper. Först
allmänt i två dagar om att undervisa med
case, och sedan mer specifikt en dag om
att skriva sådana problem. Kursen var ett
samarrangemang mellan LTH och Kåre
Moberg Oresund Entrepreneurship och
engagerade lärare från LTH, EHL, Campus Helsingborg, Malmö högskola och
Bibliotekshögskolan i Köpenhamn.
Carl-Johan Asplund, lärare vid produktionsekonomi på LTH, var den som
bjudit in Jim Erskine och arrangerat kursen med praktiskt stöd av Lisbeth Tempte på LTHs kansli.
Asplund lägger i höst sista handen vid

en avhandling om casemetodiken och
hur den kan användas för att skapa ett
samarbete med det omgivande samhället, främst näringslivet.
– Det bygger på de över hundra case
vi genomfört tillsammans med industrin och beskriver de samarbeten som
har uppstått. Flera Lundaföretag är jätte
intresserade av det här. Jag menar att
metoden borde passa fler kategorier än
ekonomilärare för att få in praktiken i
universitetet och vill locka till ett bredare
intresse även inom LTH. Responsen har
också varit mycket positiv efter kursen,
säger Carl-Johan Asplund.
Avhandlingen läggs fram före jul i ämnet innovationsteknik och handledare är
professor Per Odenrick på Institutionen
för designvetenskaper.

												

text och foto :
MATS NYGREN
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Rollspel om hållbart ESS
breddar nanoutbildningen
Utbildning. Efter en lång natt
mangling kunde studenterna for
mulera sitt slutdokument om hur
ESS-anläggningen kan bli så hållbar
som möjligt. Knappt hade de hunnit
vila sina trötta huvuden några tim
mar förrän det var dags för press
konferens, där de ansattes med svå
ra frågor från journaliststudenter.

Indelade i sju olika grupper har de
42 studenterna arbetat med frågan, utifrån universitets, näringslivets, miljövännernas, kommunens, arbetsplatsens,
EUs och den globala rättvisans perspektiv. Programledningen delade in dem i
dessa grupper, där de sedan själva fått ta
sina roller.
LUM berättade om denna kurs för två
år sedan. Då hade nämligen studenter på
programmet föreslagit en kurs med detta
upplägg för att klara kraven på inslag av
hållbar utveckling i varje civilingenjörs
utbildning, ett krav som uppstått i Bolognaprocessen.
Och det är först nu som de kraven gäller på LTH, först nu som de som började läsa den nya femåriga civilingenjörsutbildningen 2007 har nått fram till slutet
av det tredje året. Och där ingick kursen på 7,5 högskolepoäng som lästes under den sista läsperioden parallellt med
en annan projektkurs.
Studenterna fick lyssna på externa
LUM nr 7 | 2010

Nanostudenter i den manliga panelen närmast kameran mötte journaliststudenter i publiken,
en presskonferens som utspelade sig på LTH.

”Själva rollspelandet fungerade mycket bra i vissa
grupper, mindre bra i andra. Vad vi såg var att de lätt
blandade samman sina egna perspektiv och rollens.”
föreläsningar från t.ex. Internationella miljöinstitutet, Filosofiska institutionen, Juridiska institutionen och från
ESS-kontoret i Lund, European Spallation Source. Dessutom fick de föreläsningar i retorik och etik, och där menar programledare Elisabeth Nilsson att
man hittat faktorer att bygga vidare på i
framtida kurser på programmet.
Fakta har studenterna i övrigt samlat in själva i de olika grupperna. Dessa
har också mötts i tvärgrupper för att
prata sig samman om synen på olika
frågor.
– Själva rollspelandet fungerade
mycket bra i vissa grupper, mindre bra
i andra, säger Elisabeth Nilsson. Vad vi

såg var att de lätt blandade samman sina
egna perspektiv och rollens. Vi har lärt
oss att till nästa kurs inte presentera temat för kursen direkt, utan börja med
att fördjupa oss i begreppet hållbar utveckling.
I juni avslutades kursen med presentationen av det färdiga dokumentet inför
de församlade studenterna från journalistprogrammet. Studenterna visade en
film från ESS-konsortiet där sir Patrick
Steward presenterar ESS-konceptet och
sedan började redovisningen.
Två centrala begrepp i rapporten var
ineffektiv resurshantering och orättvis
resursfördelning. Utifrån ett verktygstänkande med verktyg som t.ex. utbild-
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Kursen ”Hållbar utveckling med nanoperspektiv” på tredje året av civilingenjörsprogrammet i teknisk nanovetenskap
var en akademisk övning, men med en
verklighetsanknytning som gjorde den
livlig. På plats fanns bland andra ESS informationschef Marianne Ekdahl.
– Jag tycker att studenterna satt sig bra
in i olika perspektiv och drivkrafter bakom ESS även om några detaljfakta kanske blev lite fel. Vi hade haft kontakt med
några av de sju grupperna, säger hon.

t

ning och vetenskap angreps de av
studenterna identifierade problemen
med förslag till åtgärder. Dessa presenterades av företrädare för de sju
olika grupperna.
Sedan kastade sig journaliststudenterna över dem med frågor som
teknologerna besvarade så väl de
kunde. Det blev ganska livligt.
i diskussionen
blev till sist mycket ESS-positiva som
t.ex. slagordet ”ESS räddar världen”.
Oron för olyckor lugnades ner med
försäkringar om att miljölednings
system och säkerhetstänkandet var
strikt och halterna av exempelvis radioaktiva ämnen små.
Diskussionerna handlade om allt
från miljörisker till chansen till nya
innovationer och påverkan på staden
Lund, där alltför snabb tillväxt betecknades som en av de största riskerna.
Kursen gav kanske inte mer kunskap om nanoteknik, men erfarenhet av mötesteknik, retorik, politik
och etik – en rejäl breddning av utbildningen.
Vissa slutsatser

erfarenheterna på en konferens i Göteborg om
ingenjörsutbildning i hållbar utveckling. Programledningen har lärt sig
mycket till nästa gång, inte minst vilka moment som kan behöva stärkas.
– Nästa gång väljer vi kanske ett
mindre konkret projekt, som t.ex.
hållbarhetsaspekterna på produktion
och distribution av ett tänkt nytt material, säger Elisabeth Nilsson.
Hennes studenter är inskolade på
att det alltid finns ett ”rätt svar” och
kan säkert lära sig mycket på en sådan här verklighetsanpassad övning.
I september redovisas

text & foto : MATS NYGREN
Fotnot: Det beräknade antalet gästforskare på ESS är 2.000–3.000 per år,
vilket är ungefär hälften av dem som arbetar med neutroner idag. ESS kommer
att ha eget gästhem, men säkert öka antalet hotellnätter i Lund, uppger informationschef Marianne Ekdahl.
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Biomedicinska analytiker planerar årets BMA-dag som ska handla om att förebygga ohälsa.

Eldsjälar bakom
populära BMA-dagen
Fortbildning. I mer än fjorton år

har universitetets biomedicinska
analytiker arrangerat sina egna ut
vecklingsdagar. Planeringsträffarna
hålls på fritiden och alltid med ny
bakad kaka. År efter år har de re
sulterat i framgångsrika BMA-dagar
som lockat deltagare även utifrån,
främst sjukvården. Den 21 okto
ber är det dags igen – nu med temat
”Att förebygga ohälsa”.

Det är lunchtid och trångt i det lilla
sammanträdesrummet på Biologihuset.
Ändå är inte hela styrkan bakom BMAdagen på plats. På bordet trängs kaffekannor, en plåt med olivspäckat focacciabröd, ostar, grönsaker och en doftande
sockerkaka.
– Den smällde jag ihop i en fart i morse. Det var min tur att baka, säger Lina
Gefors, biomedicinsk analytiker på Lund
Bioimaging Center, LBIC.
sedan 1996 har de biomedicinska analytikerna arrangerat sina
egna utvecklingsdagar. Någon projektVartannat år

ledare finns inte – det är en platt organisation som gäller, men varje person i
den nio kvinnor starka gruppen har sin
specialuppgift: ekonomi, fixa föreläsare,
ordna med lokal, utställare etc.
När BMA-dagarna startade var de
biomedicinska analytikerna ganska
många vid Lunds universitet.
– Vi kunde vara upp mot tio på ett
och samma labb, berättar Adine Karlsson, Kemicentrum.
I dag är de färre än 200 inom universitetet.
– Och man är ofta ensam inom sitt fack
på en arbetsplats nu för tiden, säger Kersti
Larsson, BMC. Också därför är BMA-dagarna viktiga – vi får en chans att träffas
och diskutera gemensamma frågor.
att hitta ämnen,
försäkras det runt bordet. Eftersom medlemmarna i planeringsgruppen jobbar på
olika ställen har de många idéer och förslag på bra föreläsare som de stött på i andra sammanhang och som kan intressera
fler inom yrkeskåren.
De tre senaste gångerna har de dessDet är aldrig svårt
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utom samlat föreläsningarna kring ett
tema, vilket uppskattats. Varje gång bjuder man också in utställare; det är företag som säljer förbrukningsmaterial till
laboratorierna och vill visa nya produkter. Företagen betalar för sig och inkomsterna brukar täcka lokalhyran och en del
av föreläsningsarvodena.
En universitetsanställd biomedicinsk
analytiker betalar 400 kronor för att vara
med på BMA-dagen (det dubbla för deltagare som kommer utifrån).
– Arbetsgivaren brukar betala avgiften – numera är det fakulteterna som tar
kostnaden direkt, vilket underlättat. Det
var svårare att få loss pengar när de skulle
dras från enskilda forskargruppers konton, säger Lena Thiman, BMC.
Planeringsgruppen har också ett förlustbidrag på 20.000 kronor från universitetet, som en buffert, men det är inte alltid det behövt utnyttjas.
Trots att BMA-dagen handlar om förkovran i det egna yrket så sker alltså planeringsarbetet fortfarande på fritiden –
luncher och kvällar.
– Jag blev lite förvånad över det, säger Mats Hagwall, personalutvecklare som ingår i planeringsgruppen från
gemensamma förvaltningen. Jag tycker det naturliga borde vara att man fick

göra detta på arbetstid. Det är en kompetensutveckling i sig bara att genomföra en sådan här konferens. Men det
ankommer inte på mig, utan på gruppmedlemmarnas respektive chefer att besluta om.
Det nickas runt lunchbordet i Biologi
huset:
– Visst hade det underlättat att få planera på arbetstid, instämmer Lena Thiman.
Men, det funkar så här också – verkar
man tycka. Och nu när ett helt års planering går mot sitt slut ser man fram emot
den här dagen, som kommer att handla
om allt från hur man förebygger hjärtkärlsjukdom till luftvägsbakterier och
tinnitus. Den sista programpunkten blir
mer lättsam; lundaguiden Jaques Schultze ska dra universitetsskrönor om galna
professorer och kända och ökända studenter.
– Dagen ska vara en inspirerande
blandning, ge alla en kick och en känsla
som de kan bära med sig tillbaka till jobbet, säger Adine Karlsson.
text & Foto : BRITTA COLLBERG
Fotnot: Årets BMA-dag äger rum 21 okto-

ber på Scandic Star Hotell i Lund. Sista anmälningsdag är den 15 september. Program
och mer info på: www.bma.lu.se/BMA/

En del av lunda
gänget som var
med i Alme
dalen i somras.
foto : ulrika
oredsson

Många lundaforskare på plats i Almedalen
Så många som 36 lundaforskare fanns på plats i Almedalen i somras. Långt fler deltog
i något av de andra 1400 arrangemangen under veckan. Konkurrensen om publiken var
stenhård, men Fråga Lund-panelen med Johan Wester som moderator, drog fullt hus.
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Medicinsk forskning
på webben
medicin. Aortaklaffar, hjärnoperatio
ner, hjärtinfarktgener och många an
dra medicinska forskningsprojekt i Skåne
kan man läsa om på den nya webbplat
sen Aktuellt om vetenskap och hälsa, ett
samarbetsprojekt mellan Medicinska fa
kulteten och Region Skåne. Här finns
både pressmeddelanden, forskningsar
tiklar, intervjuer med forskare och korta
videoklipp.”Aktuellt om vetenskap och
hälsa” är sedan 2004 namnet på en tid
ning med samma tema, som utkom
mer med två nummer om året. Tidnings
artiklarna finns också att läsa via den
nya webbplatsen. Samma organisationer
står bakom både tidningen och webb
platsen – förutom Medfak och Region
Skåne även Skånes universitetssjukhus,
Labmedicin Skåne och Psykiatri Skåne.
Adressen är www.vetenskaphalsa.se.

Locus Medicus
– nu även i Malmö
medicin. Locus Medicus Lundensis är

sedan länge en samlingsplats för medi
cinstudenterna i Lund. Nu ska Malmö
få en motsvarande lokal, Locus Medi
cus Malmoensis. Det är det gamla kapel
let på sjukhusområdet som renoverats
och byggts om så att det fått både stu
dieplatser, lunchrum och utrymmen för
möten och fester.
I Lund ligger Locus Medicus i en vil
la på Tunavägen som Holger och An
na-Greta Crafoord donerat till Läkare
sällskapet och Medicinska föreningen.
I Malmö ägs det gamla kapellet av Uni
versitetssjukhuset, som också kommer
att betala driftskostnaderna, medan re
noveringen bekostats av Gunnar och
Evy Sandbergs stiftelse genom en dona
tion på 3 miljoner kronor.
Kapellet byggdes 1870 och använ
des då för minnesstunder samt för att
förvara avlidna patienters kroppar i vän
tan på begravning. Nu har det dock inte
använts alls sedan 1940-talet. Eftersom
det aldrig invigts som gudstjänstlokal
krävs inga speciella ceremonier för att ta
byggnaden i bruk för andra ändamål.
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Cristina Chaminade och Monica Plechero forskar om globaliserad innovation.

Kina rycker framåt
på innovationsfronten
innovation. Många tror fortfaran
de att de stora multinationella före
tagens ägare finns i Nord (västvärl
den) och att deras investeringar i
Syd syftar till att dra nytta av dessa
länders billiga arbetskraft. Men den
gamla bilden stämmer inte särskilt
bra numera.

– I Europa har vi ofta en eurocentrisk
världsbild och ser världen från Nords
perspektiv. Men då har man inte insett
hur snabbt globaliseringens förändringar gått, säger Cristina Chaminade och
Monica Plechero, lektor respektive doktorand vid innovationsforskningscentret
Circle.
Cristina Chaminade leder flera internationella projekt om globaliserad innovation och deltar i ett EU-projekt om globala innovationsnätverk. Hon har bl.a.
studerat dataindustrin och bilindustrin i
olika delar av världen, och byggt upp en
databas med fakta om företag och regionala innovationssystem.
Monica Plecheros doktorandarbete
gäller samma tema. Hon vet genom sina
intervjuer att innovation inte längre är
något som bara pågår i västvärlden.
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– När jag bett representanter för stora
multinationella företag i Europa säga vad
de tror om framtiden, så tror de att Kina
ganska snart blir världsledande på innovation, säger Monica Plechero.
Det är framförallt under det senaste
årtiondet som den ekonomiska världskartan ritats om och gett Asien en allt
större plats. Kinesiska och indiska företag har blivit ägare till vissa av västvärldens gamla flaggskepp – kinesiska Geely har köpt Volvo, indiska Tata har köpt
Rolls-Royce, och kinesiska Lenovo har
övertagit IBMs datortillverkning.
europeiska företag som
Ericsson, Autoliv, Siemens och Cisco
startat forsknings- och utvecklingsavdelningar i Asien. Drivkraften är inte i
första hand att utnyttja de lägre lönerna, utan att få tillgång till det goda utbudet av högkvalificerad arbetskraft. På
så sätt har Indien och Kina på bara ett
årtionde gått upp från att hysa 8 procent
av världens forskning- och utvecklingscentra till att ha hela 18 procent av dem i
Shanghai, Peking, Bangalore, Pune och
andra hightech-regioner.
Enligt Cristina Chaminade ligger de
kinesiska storföretagen än så länge framSamtidigt har

för de indiska när det gäller teknologi och
innovation.
– De indiska företagen är bra på att
imitera men inte lika bra på att utveckla egna, komplexa nya produkter. De kinesiska företagen däremot har en avancerad teknologi och är mycket duktiga
på innovation. Än så länge koncentrerar
de sig mest på den egna marknaden och
har inte tagit fram några internationella
varumärken. Men de skulle kunna göra
det om de ville, menar hon.
Därför anser hon också att de västbaserade företagen i tid bör se om sitt hus
och samarbeta med Kina och Indien. På
så sätt blir det lättare att få tillträde till
dessa stora marknader, samtidigt som
risken att bli utkonkurrerad minskas.
Och samarbeta gör man faktiskt också,
i alla fall i Sverige. Hela 66 procent av
de svenska storföretagen och 20 procent
av de små och medelstora företagen har
någon form av forsknings- eller innovationssamarbete med Kina.
De europeiska företagen borde

också
bli bättre på att utnyttja den kompetens
som finns inom EUs gemensamma arbetsmarknad. Om de inte kan hitta arbetslösa ingenjörer av rätt slag i Sverige
och Tyskland, så kanske det finns sådana
i Baltikum eller Spanien.
– De stora företag vi talat med är medvetna om detta och efterlyser en större
mobilitet inom Europa, säger Monica
Plechero.
också, menar
de två forskarna, om att ha rätt grund
attityd. Det gäller att ta förändringarna
som möjligheter i stället för hot och t.ex.
inte se negativt på att kinesiska företag
slår sig ner i Kista eller att Geely blir ägare
till Volvo. Antingen man gillar det eller
inte så har ju världen förändrats, och då
är det inte konstruktivt att spjärna emot
och sörja gamla fornstora dagar.
– Här har medierna ett stort ansvar.
I stället för att ge utrymme för undergångsstämningar borde de hjälpa sina läsare att förstå sig på den nya globaliserade
ekonomin, menar Cristina Chaminade.
Samtidigt handlar det

Text & Foto : INGEL A BJÖRCK
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etik. Ulf Görman är etiker vid Centrum för teologi och religionsvetenskap,

och var en av talarna vid ett seminarium om individualiserad kost vid
vetenskapsmötet European Science Open Forum i italienska Turin i juli.

”Individualiserad kost”
– vad menas med det?
– Rubriken syftade på de nya möjligheterna för konsumenterna att få sina gener kartlagda och sedan få anpassade
kostråd. Man skickar bara in en bomullspinne med ett salivprov till något av
de nya företag som gör sådana analyser.

det går att göra något åt risken genom att
ändra livsstil, och om kopplingen mellan
gener och sjukdom är tillräckligt tydlig.
Men i de flesta fall är den inte så klar, och
kunskaperna på det här området är ännu
inte tillräckligt bra.

Vad får man reda på då?

Är detta ett etiskt problem?

– Man får reda på om ens risk för att
få vissa sjukdomar är högre eller lägre än
genomsnittet. Man kan också få veta om
man tillhör dem som bryter ner alkohol och kaffe snabbt eller långsamt, om
man kan få biverkningar från till exempel
viss blodtrycksmedicinering, och om ens
öronvax är av den torra eller våta typen.
Öronvax??

– Ja, vilken sorts öronvax man har beror på en viss gen som finns i två olika varianter, som ger antingen torrt eller vått vax.
Det är ju en ovidkommande detalj, och
hur man reagerar på kaffe och alkohol
vet man väl redan – men att få reda på
sina sjukdomsrisker kan väl vara bra?

– Ja, under vissa förutsättningar: om

– Bristen på kunskap kan ses som ett
etiskt problem, särskilt i förhållande till
de överdrivna påståendena i marknadsföringen. Här har den amerikanska myndigheten Government Accountability Office gett hård kritik mot ett antal företag
och förklarat att många av deras kostråd
bara utgjorde sunt förnuft medan de andra gånger oroade konsumenterna i onödan. Somliga företag rekommenderade
också egna, dyra kosttillskott när ändrade matvanor skulle ha gett precis samma
effekt. Ett par av företagen fick faktiskt
lägga ner på grund av denna kritik.

pekt är att genetiskt baserade kostråd kan
leda till ”healthism”, att människor blir
sjukligt fixerade vid sin hälsa. De kan
också ses som en del av en ”medikalisering” av samhället, där man sjukförklarar alla möjliga sorters besvär och hellre
vill lösa eventuella problem genom medicinering än genom att ändra sitt sätt att
leva.
Du ska vara med i ett EU-projekt som
startar nästa år, vad handlar det om?

– Projektet heter Food4Me och handlar om möjligheten att få personligt anpassade kostråd utan genetisk information.
Man kan ju tänka sig internettjänster där
en person matar in uppgifter om sin vikt,
hälsa, matvanor etc., och kanske i fram
tiden också tar vissa mätvärden själv. Jag och
mina medarbetare
Karin Nordström
och Jennie Ahlgren ska ha hand
om ett etiskt delprojekt
inom
Food4Me.
Ulf Görman.
foto : maria
lindh

Finns det fler etiska frågor på området?

– Ett dilemma är att genetisk information kan vara känslig i samband med
exempelvis försäkringar. En annan as-

LU-studenter i Turin
Sex studenter från Lund deltog också i European Science Open
Forum i Turin i juli. De sex är mastersstudenter eller doktoran
der i biomedicinska ämnen och hade fått resestipendier av lä
kemedelsföretaget Johnson & Johnson. Studentgrupper från
universiteten i Lund, Köpenhamn, Amsterdam och Antwerpen
deltog i stipendieprogrammet, som kallades Science Bus och
utnyttjade just en buss som plockade upp de deltagande stu
denterna längs vägen till Turin. De sex svenska deltagarna var
Laura Tarnawski, Linda C Hansson, Rawana Alkhalili, Stina Lin
dén, Kristin Aleklett och Camilla Ringström.
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porträtt | Anders sigrell

snacka
går ju!
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Anders Sigrell i en för ämnet lämplig miljö: retoriken föddes i antikens Grekland på 400-talet.

Att Anders Sigrell brinner för sitt ämne
går inte att ta miste på. Han talar mycket och entusiastiskt, tar av sig kavajen när
hettan i en argumentation ökar, och flyger upp från stolen för att med gester understryka sitt resonemang.
Ändå har hans väg in i ämnet inte varit spikrak. Den började lite trevande när
han var pappaledig och redan utbildat sig
till ämneslärare.
– Jag har alltid gillat att prata, men när
jag var hemma med två små barn kände jag att talet förföll. Jag kunde öppna
fönstret när jag såg en granne och hojta ”Öööh... kaffe?” Och när min hustru
kom hem hade jag inte mycket att komma med annat än ”...och tänk, då tog hon
en tugga till”, säger han.
på sitt tal och tänkande började han på en kvällskurs. Den
ledde till en D-kurs i retorik, som i sin
tur ledde till en forskarutbildning i Umeå
och tjänster vid lärosätena i Södertörn,
Örebro och Austin, Texas.
Retorik enligt Anders Sigrells definition är ”konsten att använda språk konFör att få lite fart
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och halva 1900-talet blev
däremot en nedgångsperiod för retorik
ämnet. Romantiken hyllade det gudabenådade geniet och ansåg att ord och tankar skulle flöda fritt utan planering – det
spontana sattes högre än det genomtänkta. På 1900-talet ökade skepsisen mot retorik då man sett följderna av Hitlers och
Goebbels tal.
– Men jag vill inte se Hitler och Goebbels som goda talare, bara som effektiva
talare, säger Anders Sigrell. Han är noga
med retorikens etiska dimension, och gör
skillnad på ”att använda språk konstruktivt” och ”att använda språk effektivt”.
Dessutom, påpekar han, kan aldrig så
effektiva tal inte åstadkomma krig och
förintelse utan att något i samhället gör
lyssnarna mottagliga för deras budskap.

t

struktivt”. Ämnet har gamla rötter: det
föddes på 400-talet f. Kr., och en bok av
Aristoteles ses av många som ett av dess
främsta vetenskapliga verk.
Att talekonsten blev intressant just
under antiken är ingen slump, menar
han:
– Retoriken och demokratin uppstod
samtidigt. När ledarna inte längre styrde genom våld utan var tvungna att vinna gehör för sina förslag, så uppstod ett
behov av att lära sig att tala och skriva
övertygande.
Ämnet hade en hög status under hela
antiken, medeltiden och renässansen.
När Lunds universitet grundades år 1666
hade t.ex. två av dess sjutton professorer
tjänster i just retorik.

Anders Sigrell

Familj:
Hustru och 16-årig dotter. (”De
har nyligen flyttat hit till Lund vil
ket känns skönt. I två år bodde
de kvar i Umeå för att vår sladdis
skulle gå ut grundskolan.”) En ut
flugen son på 22 år och dito dot
ter på 21 år.
Fritidsintresse:
Pingis – har en gång vunnit över
den svenske mästaren J O Wald
ner. (”Han var visserligen bara
åtta år och jag var tolv, men han
var så duktig redan då att jag
ändå är stolt över den segern!”)

1800-talet

Svenska talarfavoriter:
• Finansminister Anders Borg,
för att han är pedagogisk, tro
värdig och tuff med sin häst
svans och sin öronring
• Den tidigare EU-politikern Jo
nas Sjöstedt, för att han ger
intryck av att vara genomtänkt
och genuint ärlig
• Kyrkoherden Lisa Tegby, för att
hon vågar tala om riktigt svåra
saker och därigenom visar att
hon litar på sina lyssnare.
(”En moderat, en vänsterpartist
och en kyrklig representant, det
blir väl en bra blandning?”)

t

– Retorik handlar om hur vi väljer
språk. Och eftersom vi tänker med
språk, så hjälper retoriken oss ock
så inte bara att tala och lyssna utan
även att tänka!
Det säger Lunds retorikprofessor
Anders Sigrell, som tycker att äm
net borde finnas på schemat både i
grundskolan och på universitetets
alla fakulteter.
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”Vi som arbetar med argumentationsanalys
grälar med våra hustrur eller män på samma
sätt som alla andra.”

är den ändrade vetenskapssynen. Även vetenskapliga sanningar ses numera mindre som eviga fakta
huggna i sten än som föränderliga ”försanthållanden”. Den som kommer med
nya rön måste få med sig både sina kollegor och allmänheten, och då hjälper det
om man kan uttrycka sig väl.
– Redan Darwin använde medvetet
retoriska grepp som tes/antites och andra
stilfigurer. Och bilden av DNAs dubbelspiral och atomens ”solsystem” kan också
ses som en sorts framgångsrika retoriska
grepp, förklarar Anders Sigrell med entusiastiska gester.
Retorik kan användas både för att
övertyga och för att stå emot övertalning. När forskare analyserat retorik ur
ett mottagarperspektiv har det ofta handlat om just hur en mottagare ska undgå att
bli lurad. Och visst är detta viktigt, menar
Anders Sigrell – men minst lika viktigt är
det att inte gå miste om god påverkan.
– Inte vet du genom egna experiment
att jorden snurrar runt solen och inte
tvärtom? frågar han retoriskt.
– Nej, det allra mesta av vad vi tror och
tycker är sådant vi lärt oss av andra. Därför måste vi kunna lyssna och läsa på ett
öppet sätt. Hur rätt vi än tycker oss ha,
så kan det ju finnas andra som har ännu
bättre argument!
Ett annat skäl
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Anders Sigrell tycker därför att TVdebatter är tröttsamma. Om det är några
som aldrig lyssnar på motståndarsidans
argument, så är det politiker och andra
proffsdebattörer. Här har retoriken gjort
honom miljöskadad, så att han inte kan
uppleva debatten som en vanlig tittare
eller lyssnare. Den retoriska manteln får
däremot falla inom familjen.
– Vi som arbetar med argumentationsanalys grälar med våra hustrur eller män på samma sätt som alla andra,
förklarar han.
Ämnet retorik har lite olika inriktning

vid de tre lärosäten som har professurer i
ämnet. På Södertörn har det en anknytning till filosofi, i Örebro en anknytning
till medie- och kommunikationsvetenskap, och i Lund vill Anders Sigrell ge det
en anknytning till didaktik. Det innebär retorik som undervisningskonst både
i skola, yrkesliv och alla tänkbara kommunikationssituationer.
Sedan mars i år är han inte ensam
inom ämnet, utan har fått sällskap av en
adjunkt, två doktorander och en lektor
på halvtid. Ett nytt biträdande lektorat
har också utlysts.

t

t

Idag finns det ett nytt intresse för
retorik, illustrerat av Anders Sigrells
installationstal som hade titeln Rhetorica rediviva, den återuppståndna retoriken. Ett skäl är blotta mängden av information i dagens samhälle, som tvingar
fram en rad frågor. Hur ska vi välja vad av
all information vi vill ta till oss? Hur ska
vi stå emot oönskade budskap? Hur ska
vi själva kunna göra oss hörda? Här kan
retoriken ge användbara verktyg.

Anders Sigrell tycker sig ha blivit
mycket väl mottagen i Lund allmänt sett.
Han har varit ute och föreläst på alla fakulteter och även – för att göra ämnet
mera synligt – hållit föredrag utanför
universitetet.
– Jag har hittills tackat ja till alla inbjudningar. Så var jag till exempel nyligen ute och föreläste för Riksförbundet
PensionärsGemenskap, RPG. Vi hade en
intressant diskussion om retoriken i olika
predikningar, berättar han.
Professuren i retorik bygger på en do-

nation på 25 miljoner kronor från Kapp
Ahl-direktören Christian W Jansson.
Att tjänsten är en donationsprofessur har
inneburit en del segdragna administrativa oklarheter.
– Ska professuren eller fakulteten betala min telefon? Om jag undervisar på
grundutbildningen, ska ersättningen för
detta tas från donationen eller från fakultetsanslaget? Sådana frågor har jag fått
ägna mycket tid, säger Anders Sigrell lite
uppgivet.
Hans grundinställning är att donationen inte ska betala mer än själva kärnan
i det som hör till en professur.
– Min främsta lojalitet är mot ämnet,
därnäst kommer donationen. När jag
slutar en gång ska den inte vara urholkad,
utan det ska finnas pengar kvar till en efterträdare. Donationen gäller faktiskt en
”evig professur”, så att Lunds universitet
alltid ska kunna ha en professor i retorik!
Text: INGEL A BJÖRCK
Foto : Kennet Ruona

Om retorikutbildningen i Lund:

”Kunskaper i retorik är ovärderliga för alla som arbetar med kommunikation, t.ex.
marknadsförare, jurister, präster, politiker, journalister, lärare och chefer. På kur
serna tränar du konsten att övertyga i tal och skrift liksom med hjälp av andra ut
trycksmedel än språket.
Kursen innehåller både muntliga och skriftliga övningar. Du arbetar fram dina tal
och texter med hjälp av respons från kurskamrater och lärare. Du lär dig också att
kritiskt bedöma budskap som vill påverka och manipulera. På kursen studeras allt
från antika texter till aktuella tal. Vi ägnar oss också åt retorisk användning av filmer,
bilder, skådespel, gester, m.m. som fått en allt större betydelse i vår samtid.”
Citat från ämnets webbpresentation
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Linnémiljöerna

t

Att kamma hem ett av Vetenskapsrådets ”Linnéstöd”
är drömmen för många forskargrupper i Sverige. Stö
det ger både prestige och pengar, mellan fem och tio
miljoner kronor årligen i hela tio år.
Lunds universitet har varit lyckosamt i utdelningen:
åtta ”Linnémiljöer” fick anslag år 2006, och ytterliga
re sex år 2008. LUM berättar under hösten om läget
inom de första åtta miljöerna, som avverkat nästan
hälften av sin anslagsperiod.
Först ut är Linnémiljön NRC, Neuronano Research
Center och etikdoktoranden Veronica Johansson –
samt blodforskarna inom Hemato-Linné-miljön.
LUM nr 7 | 2010
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foto : kennet ruona

– hur gick det sedan?

Linnémiljöerna

Nanoimplantat i hjärnan
möjlig bot för flera sjukdomar
Kan nanosmå implantat i hjärnan
eller ryggmärgen en dag hjälpa
rörelsehindrade att gå, döva att
höra eller blinda att se?
Det hoppas i varje fall forskar
na inom NRC, Neuronano Research
Center, en av Linnémiljöerna från
2006.

I NRC samarbetar forskare från tre fakulteter och en lång rad ämnen, bl.a.
elektrisk mätteknik, nanoteknik, neurofysiologi, neurokirurgi och etik (om
etikstudierna, se vidstående artikel).
Deras mål är att ta fram elektroder som
kan placeras i känsliga delar av kroppen utan att skada.
Redan idag finns det patienter som

bär elektroder i sina hjärnor. Tekniken används framför allt vid Parkinsons
sjukdom, men har också provats vid
epilepsi, depression och vissa sjukdomar där patienten lider av skakningar,
darrningar och kramper.
Dagens teknik är dock långtifrån optimal. Även om elektroderna bara är
millimetertjocka så irriterar de hjärnans
vävnader och gör att det så småningom
bildas en sorts ärr runt elektroden. Därför vill forskarna inom NRC försöka utveckla mindre och mer vävnadsvänliga
elektroder både för behandlingar och
för forskning om vad som händer i hjärnans inre.

Deppig eller
manisk?
Etiker väger risker mot möjligheter
med hjärnimplantat
Om man sätter in en elektrod i
hjärnan på en djupt deprimerad
patient, så finns det risk för att
ingreppet leder till personlighets
förändringar. Å andra sidan ger
depressionen i sig också en ändrad
personlighet. Hur ska riskerna på
bästa sätt kunna vägas mot möjlig
heterna?
Det är aktuella frågor för etik
doktoranden Veronica Johansson,
knuten till LUs Neuronano Research
Center.
Etikern Veronica Johansson.
foto : ingela björck
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Vid sidan av den klassiska ”fåtöljfilosofin”, som kan bli ganska abstrakt, finns
även praktisk etik som fokuserar på til�lämpade frågor.
Veronica Johansson är ovanligt ”praktisk” – hon inte bara studerar verklighetsanknutna frågor, hon sitter mitt ute
i denna verklighet. Med ett skrivbord hos
neuroforskarna och ett på Centrum för
teologi och religionsvetenskap CTR tillbringar hon en vecka i taget på vardera stället.
– Det finns en hel del etiker knutna
till olika medicinska och tekniska forskargrupper, men de fungerar mer som utomstående konsulter. Att så tydligt ingå
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– Det finns hundra miljarder hjärnceller och minst tusen gånger fler kopplingar mellan hjärncellerna. Att kunna
”lyssna på” vad som händer i hjärncellernas kommunikation kräver därför extremt hög upplösning, säger NRC-koordinatorn, professor Jens Schouenborg.
Att få fram elektroder med hög
upplösning på signalerna är en av utmaningarna. Elektroderna måste också
kunna förankras på rätt plats i hjärnan
utan att skada sin omgivning.
– Hjärnan badar ju i vätska och rör
sig hela tiden, bara vi andas. Det är
ett förklaring till att dagens stela och
oböjliga elektroder irriterar hjärnväv-

naden, säger Jens Schouenborg.
De böjliga nanotrådar som utvecklats av Lars Samuelson och LUs andra
nanoforskare verkar däremot inte störa
hjärnvävnaden. Där är problemet i stället ett annat: hur man på bästa sätt ska
få in de tunna böjliga elektroderna genom hjärnhinnan. Forskarna i NRC experimenterar därför nu med att bädda
in dem i en sorts gelatin som skyddar elektroderna under passagen. All
forskning görs än så länge i cellodlingar och djurförsök – det är ännu långt
kvar till försök på människor.

i forskargruppen som jag gör är mycket
ovanligt, säger hon.
Neuronano Research Center är ett tvär
vetenskapligt forskarsamarbete kring
hjärnimplantat, elektroder som stimulerar eller fångar upp signaler från olika områden i hjärnan. En sådan metod
kallas Deep Brain Stimulation och används redan idag mot Parkinsons sjukdom. Dagens elektroder är dock drygt
en millimeter tjocka och dessutom styva, medan neuronanoforskarna hoppas
få fram nya elektroder som gör både mer
nytta och mindre skada i hjärnvävnaden. Ju längre man kommer i den riktningen, desto större är möjligheten att
tekniken kan användas också vid depression, tvångssyndrom, epilepsi och
andra sjukdomar.

visioner och storslagna förhoppningar.
Minneschips som förs in i hjärnan och
ger en person helt nya kunskaper... medvetandet nedtankat till en dator som en
”säkerhetskopia”, eller överfört till en robotkropp... hjärnan fjärrstyrd av fientliga

na hjärnimplantat som Veronica Johansson studerar. Hon vill arbeta med frågor
som finns här och nu, till skillnad från
de kollegor som ägnar sig åt mer avlägsna visioner.
När det gäller kopplingen mellan
mänskliga hjärnor och modern elektronik, så finns det ju gott om både skräckLUM nr 7 | 2010

INGEL A BJÖRCK
Mer info se: www.med.lu.se/nrc

– Det ligger ju faktiskt en etisk dimension i vilka frågor yrkesetiker tar
upp. Om man väljer att lägga mycket tid
på osannolika framtidsspekulationer blir
det mindre tid över för mer relevanta nutidsfrågor!

”Vissa depressionspatienter har fått en
ny, manisk personlighet, så att de till
exempel blivit översexualiserade eller
spelat bort alla sina pengar.”
makter, eller tvärtom förbättrad via elektronik som skapar nya cybermänniskor...
– Men allt detta är rena spekulationer utan vetenskaplig grund. Ändå finns
det etiker som ägnar sig åt funderingar kring denna eventuella framtid, och
forskningsfinansiärer som fascineras av
visionerna och ger anslag till sådana studier, säger Veronica Johansson.
Hon har just blivit klar med en artikel
till tidskriften Neuroethics, där hon hävdar att man bör söka sig ”beyond blind
optimism and unfounded fears”.

Själv studerar hon alltså de etiska frågorna kring hjärnimplantat vid bland
annat depression. Detta är en världsvid sjukdom med omkring 150 miljoner drabbade patienter, av vilka mer än
en tiondel inte blir hjälpta av dagens behandlingar.
är
därför stort, och hjärnimplantat har gett
bra resultat för ungefär hälften av de patienter som hittills studerats. Men studierna har varit små, och för att gå vidare
Behovet av nya behandlingssätt
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Det är de etiska frågorna kring såda-

Jens Schouenborg. foto :
m
 ikael risedal

t

behövs nu stora försök med många
deltagare.
Patientgruppen som helhet har
allt intresse av sådana försök, men
frågan är vad som är i de enskilda
patienternas intresse. Det finns risker både med kirurgin i sig och med
att implantatet rubbas eller skadas.
Själva hjärnstimuleringen kan också
ge allvarliga biverkningar.
– Vissa Parkinsonpatienter har
fått bättre rörelseförmåga till priset
av försämrad talförmåga. Och vissa
depressionspatienter har fått en ny,
manisk personlighet, så att de till exempel blivit översexualiserade eller
spelat bort alla sina pengar, berättar
Veronica Johansson.
Här finns många etiska dilemman.

Hur ska man kunna förklara riskerna
med ett implantat för en patient som
ser detta som den sista möjligheten
att komma ur sitt kompakta mörker?
Vilket är bäst, att bli maniskt okontrollerbar eller att förbli i en djup depression? Och vem avgör vad som är
bäst – patienten kanske njuter av att
ha fått en lika hejdlös energi som en
Duracellkanin, men hans eller hennes familj kanske lider mer än förut? Är det i så fall patienten, familjen eller läkaren som bestämmer om
och när elektriciteten till implantatet ska slås av?

Utforskar
Blodet
Kan blod från avklippta navel
strängar användas för att bota pa
tienter med blodsjukdomar som
leukemi?
Det hoppas forskarna inom He
mato-Linné, en av Lunds universi
tets Linnémiljöer som har stora an
slag från Vetenskapsrådet.

I fokus för Hemato-Linné står den normala och sjukliga blodbildningen: dess
genetiska bakgrund, de molekylära mekanismerna, stamcellernas roll m.m.
Nätverket startade sin verksamhet i
januari 2007 och genomförde nyligen en
stor internationell konferens för att stimulera blodforskningen i Lund.
Hemato-Linné ingår också sedan något år i EU-projektet Stemexpand, som
koordineras av Linnémiljöns ledare Stefan Karlsson och anslagsadministratör
Jens Forsberg. Stemexpand har som mål
att öka tillgången på mänskliga blodstamceller. Många blodsjukdomar kan ju
numera botas genom att patientens egen
sjuka benmärg slås ut varpå han eller hon

får en transplantation av nya stamceller
från en frisk persons benmärg. Men då
gäller det att hitta en donator som stämmer med patienten.
– Ibland kan det vara en utmaning
att hitta rätt donator. Det finns fortfarande många fall där man aldrig hittar
en lämplig donator åt en viss patient. Ett
mål för Stemexpand är därför att lära sig
föröka blodstamceller, så att man från
mycket små prover kan få fram tillräckligt med stamceller för en transplantation, säger professor Stefan Karlsson.
skulle i så fall bli att bygga
upp biobanker med noga klassificerat navelsträngsblod från nyfödda. Då skulle
det finnas mycket större möjligheter att
hitta rätt givarblod och få fram de stamceller som den sjuka patienten behöver.
I USA kan nyblivna föräldrar numera
betala för att spara sin babys navelsträngs
blod för eventuellt framtida bruk. Det
Nästa steg

Veronica Johansson tycker för sin

del att försöken med hjärnimplantat
mot depression bör fortsätta, men
under extremt kontrollerade former
där patienterna är noga utvalda och
där alla biverkningar och felkällor
rapporteras i detalj.
– På medicinens område är ju alla
intresserade av att göra gott. Men patienten får inte utsättas för obefogade risker, och man får inte vara så
fäst vid sina favorithypoteser att man
blundar för deras eventuella nackdelar, menar hon.

Professor Stefan Karlsson
och anslagsadministratör Jens
Forsberg. foto :
ingela björck

INGEL A BJÖRCK
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Linnémiljöerna
tycker Stefan Karlsson däremot är
mindre meningsfullt.
– Sannolikheten för att just den
babyn skulle få leukemi är ju väldigt
liten. Här behövs inte privata utan
gemensamma lösningar, menar han.
Samarbetet inom Hemato-Linné omfattar tolv olika forskargrupper
från Lund, Oxford och Edinburgh.
En av deras inriktningar gäller åldrande blodstamceller, som beter sig annorlunda än unga blodstamceller: de
har med åren råkat ut för många förändringar som gör att de återhämtar
sig sämre efter stress i form av t.ex. en
infektion. En annan inriktning gäller
epigenetiska förändringar bakom olika blodsjukdomar – förändringar som
inte ändrar själva generna, men påverkar deras funktion. Genterapi är ett
tredje exempel på forskningsinriktning inom Hemato-Linné.
INGEL A BJÖRCK
Mer information om Hemato-Linné: 
www.med.lu.se/hemato_linne

Linnémiljöer utvärderade
Alla Linnémiljöer utvärderas tre
gånger under de tio år stödet pågår.
För de sex nyaste Linnémiljöerna i
Lund, som fick anslag år 2008, gav en
utvärdering i juni tre godkänt med
oförändrade anslag. En fick högsta
betyg och ökat anslag, medan två
fick kritik och minskade anslag.
Denna första utvärdering handlade inte
om forskningsresultat utan om organisation, samarbete och ledarskapsfrågor. Linnémiljön Bagadilico, som leds av
Patrik Brundin och handlar om hjärnforskning, fick högsta betyg i alla dessa
avseenden och en 20-procentig ökning
av sina anslag.
En 20-procentig minskning fick däremot Cognition, Communication and
Learning CCL, en Linnémiljö om hur
barn och vuxna lär sig begrepp och

språk. Här kritiserade bedömarna bristen på könsbalans, att man inte redovisat hur hållbarheten ska säkras när flera ledande forskare går i pension, samt
att Sven Strömqvist sitter på dubbla
stolar som både vicerektor för forskning och en av CCLs ledare.
Kritik fick också LCCC, Lund Center for Control of Complex Engineering
Systems, ett samarbete mellan institutionerna för reglerteknik och elektrooch informationsteknik. Här fann bedömarna bl.a. oklara beslutsprocesser
och brist på prioritering, och anslagen
minskas därför med 15 procent.
Positiva omdömen och oförändrade
anslag gick till LUs tre återstående Linnémiljöer från 2008: LUCID om social
och biologisk hållbarhet, LUCCI om kolcykeln och klimatet, och CAnMove om
fåglars och andra djurs flyttmönster.

TEGGERS STIPENDIUM FÖR
POSTDOKTORAL UTBILDNING
Härmed förklaras 3 stipendier à 350 000
kronor ur Teggerstiftelsen till ansökan
lediga.
Stipendierna är avsedda som lön för postdoktoral vetenskaplig utbildning i första
hand utomlands och utdelas till läkare/
forskare verksamma vid Medicinska
fakulteten, Lunds universitet och/eller
Skånes universitessjukhus i Lund och
Malmö. De som tidigare erhållit stipendium har möjlighet att söka ytterligare
förlängning. För stipendiat som erhåller
finansiering också från annat håll tillämpar Teggerstiftelsen regler om reducering
av tilldelat stipendium, vilket redovisas i
samband med beslut om stipendium.
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Stipendierna tillkännages den 19 november
2010, och kommer att vara disponibla från
den 1 januari 2011. Stipendiaterna förutsätts personligen ta emot stipendiet den 19
november och i samband därmed lämna en
kort presentation av sin forskning.
Ansökan, som ska ske på en speciell blankett, sänds i tre exemplar till:
Lars Jansson,
CRC, Ing 72, plan 11, SUS Malmö,
205 02 Malmö

För ytterligare information kontakta:
Professor Carl-David Agardh
Endokrinologiska kliniken
SUS Malmö
205 02 Malmö
carl-david.agardh@med.lu.se
Professor Claes-Henrik Florén
claes-henrik.floren@med.lu.se

och skall vara oss tillhanda senast
fredagen den 1 oktober 2010 kl. 12.00.
Blankett rekvireras via:
lars.jansson@med.lu.se
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Genom globaliseringen flätas
religioner och samhällen samman
på ett nytt sätt, vilket intresse
rar religionsvetarna i Lund. LUM
har träffat forskare som studerar
sikher i Europa och som under
söker hur buddhistiska begrepp
används i västerlandet.

asiatiska
religioner
i västerled

Gyllene Templet i Amritsar i
nordvästra Indien är sikhernas främsta helgedom, dit
många vallfärdar – männen
ibland iförda praktversionen
av sina religiösa symboler.
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Sikher i Europa – en heterogen grupp
Forskare på
konferensen
om sikher iEuropa: Eleanor
Nesbitt från
University of
Warwick, arrangören Kristina Myrvold
från Lund,
och Gurinder
Singh Mann
från University
of California i
Santa Barbara.

t

Ordet ”sikh” kan ge olika associationer. Det kan föra tankarna till en stolt
turbanförsedd man i långt skägg, eller
en militant separatist i kamp för en egen
sikhisk stat – eller kanske till en helt vanlig man eller kvinna?
Det senare är faktiskt den riktigaste
bilden, enligt sikhspecialisten Kristina
Myrvold, som understryker att inte alla
sikher är män i skägg och turban.
– De strängt religiösa sikherna som bär
alla symboler är faktiskt i minoritet, i varje
fall här i västvärlden. Och hälften av alla
sikher är ju dessutom kvinnor, säger hon.
De separatister som slåss för en egen
sikhisk delstat är en ännu mindre minoritet. Men krigar-imagen är trots allt inte
helt gripen ur luften: medan hinduism,
buddhism och jainism förespråkar totalt
icke-våld, så säger sikhismen att våld får

användas som en sista utväg under vissa omständigheter. Det är ett skäl till att
den brittiska kolonialmakten i Indien
förlitade sig mycket på sikher inom militären och polisen.
Det traditionella sikhiska idealet

är också att vara en blandning av helgon
och krigare, en ”saint-soldier”. Det avspeglas bl.a. i de symboler som religiösa
sikher bär (se faktaruta).
– Kniven är ju krigisk, och stålarmbandet var ursprungligen så brett att det kunde fungera som en sorts sköld. Hår och i
männens fall skägg är långt för att de är

Sikhism

Sikhism är en indisk religion som grundlades av tio på varandra följande guruer
under 15- och 1600-talen. Sikherna utgör ett par procent av Indiens befolkning
och bor framför allt i den nordvästra delstaten Punjab.
Sikhismen har en enda gud och ser det religiösa målet som befrielse från
återfödelsernas kretslopp. Den tar avstånd från asketism och betonar i stället
att människor inte bara ska arbeta för sin egen befrielse, utan också för att för
bättra samhället. Till principerna (om än inte alltid till praktiken) hör också jäm
likhet mellan kaster, klasser och kön, eftersom alla anses ha samma möjlighet
att utveckla hängivelse till det gudomliga.
De som initieras i khalsan, den traditionella religiösa gemenskapen, byter
namn så att kvinnor får tillnamnet Kaur (prinsessa) och män tillnamnet Singh
(lejon). De ska också följa vissa levnadsregler och bl.a. recitera böner flera gång
er om dagen. Både kvinnor och män ska bära oklippt hår, kam, dolk, stålarm
band och knälånga underbyxor.
Mer info www.sikh.se och www.sikhs-in-europe.org.
LUM nr 7 | 2010

en gåva av Gud och symboliserar livskraft.
Men de ska ansas med kam, och man ska
också bära rejäla underkläder. Målet är att
en sikh ska se värdig ut, inte som en tovig
och halvklädd hinduisk helig man eller
kvinna, förklarar Kristina Myrvold.
Hon skrev sin avhandling om hur sikherna i Varanasi uppfattar och använder
sikhismens heliga skrift Guru Granth.
Nu studerar hon ”katha”, den uttolkning
av läran som utförs av särskilt skolade
predikare. Hon leder också ett nordiskt
projekt om sikhisk identitet i Skandinavien, och organiserade i juni forskarkonferensen om sikher i Europa.
”Vi är som potatis, vi finns överallt!” säger sikherna själva enligt Kristina Myrvold. Migrationen började redan
under 1800-talet, då många sikher flyttade till Storbritannien eller följde med
britterna till någon av deras andra kolonier. Under 1900-talet spreds utflyttningen sedan till resten av världen.
i Lund
handlade därför om nutida sikhisk identitet i en lång rad europeiska länder, från
Norge till Spanien och från Irland till
Polen. Somliga sikhiska familjer i utlandet har hög utbildning och välbetalda arbeten, medan andra är hantverkare eller
har små företag.
Antalet sikher i Sverige går inte att
Föredragen vid konferensen
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Religionshistorikern Kristina
Myrvold är den enda svenska fors
kare som studerar sikher och sik
hism. Hon kände sig också mycket
ensam, tills hon upptäckte sina kol
legor utanför Sverige. Då tog hon
initiativet till det livaktiga forskar
nätverket ”Sikhs in Europe”, som
nyligen anordnat en tre dagar lång
konferens i Lund.

t

säga säkert, eftersom svensk statistik
inte anger religionstillhörighet. Men
Kristina Myrvold tror att det rör sig
om 3–4000 personer. Ekonomiskt är
nästan alla helt integrerade i det svenska samhället, medan den sociala integrationen varierar:
– Somliga har medvetet satsat på att
leva så svenskt som möjligt, andra vill
behålla sin punjabiska livsstil. Så finns
det de som ser fördelar med båda kulturerna, och t.ex. kan fira en födelsedag med både svenska flaggor, födelsedagstårtor, saris och Bollywood-dans!
Samma bredd finns det, menar
hon, när det gäller den sikhiska identiteten i Sverige. För många handlar det
helt enkelt om att vara född i en sikhisk familj, medan andra fäster större
vikt vid sin religion. En mindre andel, kanske 25–30 procent av de svenska sikherna, följer religionen fullt ut i
både klädsel och levnadsregler.
är från en
sikhisk familj, vilket gjort henne till en
del av den sikhiska gemenskapen och
gett henne värdefulla inblickar i tänkesätt och beteenden. Hon har också varit många gånger i Indien, och
fler lär det bli. Religionshistorikerna
i Lund förbereder nämligen ett samarbete med Göteborgs universitet och
tre universitet i norra Indien: i Varanasi, Kolkata och Patiala.
– Vi ska ordna en fältarbetskurs
nästa vårtermin, då studenter från
Lund och Göteborg får åka till Indien en längre period. Men vi hoppas
också få till gemensamma konferenser och forskningsprojekt, säger Kristina Myrvold.
Temat för samarbetet blir inte ”indiska religioner”, som hennes avdelning inom Centrum för teologi och
religionsvetenskap heter, utan ”sydasiatiska religioner”. Namnet är valt för
att det inkluderar inte bara de indiska
religionerna hinduism, buddhism, sikhism och jainism, utan också islam som
är Indiens största minoritetsreligion.
Kristina Myrvolds man

text & foto : INGEL A BJÖRCK
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Väst plockar russinen ur buddhismen

ny form av
kolonisation?
Ända från 1800-talet har buddhis
men utövat en lockelse i västvärl
den. Idag finns det både svenska
och internationella kändisar som
säger sig vara buddhister, och de
som marknadsför den nya tekni
ken ”mindfulness” framhäver gärna
dess buddhistiska rötter. Vad tycker
då traditionella buddhister om hur
deras religion tillämpas i väst?

Centrum för teologi och religionsvetenskap, CTR, har två forskare som studerar
buddhismen i väst. Katarina Plank skriver sin avhandling om en internationell
buddhistisk meditationsrörelse, medan Sumana Ratnayaka studerar ”mindfulness” i västerländsk version respektive hos munkar, nunnor och lekmän på
Sri Lanka.
Buddhismen är en växande religion i
Europa. Men det beror inte i huvudsak
på européer som blivit buddhister, utan
på globaliseringen: mer än två tredjedelar
av buddhisterna i Europa kommer från
Asien. Så är det även i Sverige, där thailändskor som gift sig med svenskar utgör
den största gruppen.
den ökande invandringen
har det också växt upp buddhistiska
tempel i Sverige. De finns i storstäder
som Stockholm och Göteborg, men också i mindre städer som Eslöv, Borlänge
och Karlstad. I templen tillämpas en
buddhism som inte fokuserar på meditation, utan mer på ritualer och en gemensam innerlighet i tron. Men den formen
I takt med

av buddhism kommer lätt i skymundan.
– Många i de asiatiska grupperna har
lägre utbildning och talar inte alltid så bra
svenska. De har svårare att synas i media än västerländska buddhister som till
exempel skådespelaren Claes Malmberg.
Därmed får bilden av buddhismen en
slagsida åt meditation, individuell utveckling och ett intellektuellt förhållningssätt,
vilket är typiskt för västerlänningarnas
buddhism, men inte för den traditionella
buddhismen, menar Katarina Plank.
Buddhismen har påverkat 1800-talsfilosofer som Schopenhauer och författare
som amerikanarna Walt Whitman och
Henry Thoreau. På 1900-talet intresserade sig beatgenerationen och hippierna för
zenbuddhism, och den tibetanska buddhismen har fått insteg hos många av dem
som engagerat sig för Tibets sak.
Ett av skälen till buddhismens genom-

slag är att den ses som en tilltalande religion som betonar fred och mänskliga värden – vilket inte är alltigenom sant. Även
den buddhistiska traditionen kan faktiskt
rättfärdiga våld, och väpnade konflikter
har präglat många av Asiens buddhistiska länder. Det gamla Tibet, med sitt hårda feodalvälde och sitt kvinnoförtryck, är
inte heller något demokratiskt ideal.
– När Dalai Lama vänder sig till västerlänningar talar han mycket om demokrati, jämlikhet och vetenskap. Men
sådana företeelser hade inte någon plats
alls i det gamla Tibet, påpekar Katarina Plank.
Den senaste varianten bland de budd-
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Den västerländska
må bra-marknaden slår inte sällan
mynt av buddhistiskt tankegods,
något som är främmande för traditionella buddhister. foto : i dream
stock / sasterfile /
scanpix

histiskt präglade rörelserna i västerlandet kallas mindfulness. Det är en teknik
sprungen ur buddhistisk meditationstradition, som går ut på att stärka sin förmåga till uppmärksamhet och koncentration på nuet.
Mindfulness ligger till grund för några nya behandlingar kallade dialektisk
beteendeterapi, DBT, och mindfulnessbased cognitive therapy, MBCT. Dessa
metoder ställer höga krav på den personal som vill tillämpa dem och har bevisligen gett goda resultat.
denna psykoterapeutiska
tillämpning finns också en bred flora av
mindfulness-kurser för alla som känner
sig stressade och vill lära sig att slappna
av, njuta av livet och lyssna till kroppens
signaler. Mindfulness har blivit ytterligare ett utbud på må bra-marknaden, som
det går att tjäna pengar på. På det här
området är bevisen för metodens effekter
inte lika starka, menar Katarina Plank.
– Det är möjligt att den ger bra resultat, men de studier som finns är inte
välgjorda. Och den kommersiella aspekVid sidan av
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ten är helt emot den buddhistiska traditionen. En lärare i ett buddhistiskt land
kan ta betalt för kost och logi, men aldrig någon ”kursavgift” för själva utbildningen, säger hon.
Enligt Katarina Plank är försöken att
indirekt slå mynt av buddhismen något
som traditionella buddhister i många länder nu vänder sig emot. Dharma, läran,
anses vara en så oersättlig gåva att den
alltid ska ges fritt, utan krav på ersättning. Buddhistiska traditioner ser också begär i olika former som ett mänskligt grundproblem, och betalning för en
meditationskurs leder till förväntningar
som kan ses som ett uttryck för begär.
I den västerländska tillämpningen

har mindfulness också lyfts ut ur sitt ursprungliga sammanhang, menar Samana Ratnayaka.
– Här ses mindfulness som en fristående meditationsteknik, men enligt traditionen är den bara en av flera sammanlänkade sätt att nå andlig utveckling. Dess
mål är inte heller bara att nå bättre hälsa
och välmående, utan att leda individen

mot ett mer moraliskt liv, säger han.
I den buddhistiska traditionen är
mindfulness kopplad till en strävan att
bli av med begär och andra drifter som
håller människan fängslad i cirkeln av
återfödelse. I västerländsk tappning
handlar tekniken snarare om ren uppmärksamhetsträning.
– Men buddhismen är öppen och inbjudande. Därför hindrar vi ingen att använda delar av vårt tänkande, så länge det
inte används för onda syften, framhåller
Samana Ratnayaka.
Katarina Plank håller med, men kan

inte låta bli att se de västerländska terapeutiska omtolkningarna av buddhismen som en sorts ny kolonisering.
– Man plockar ut det man är intresserad av och påstår sig ha valt det bästa, utan att veta särskilt mycket om det
man valt bort. Det västerländska synsättet, som tar sig rätten att definiera mindfulness utifrån sina egna behov, sätts över
allt annat. Det är ju en form av kolonialistiskt tänkande, menar hon.
INGEL A BJÖRCK
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Stipendier
ska mota effekterna av studieavgifter för utomeuropéer
I genomsnitt kommer
det att kosta 125.000
kronor per år för utom
europeiska studenter
att läsa i Lund från
nästa höst då avgifter
införs. Det här kommer
att kraftigt förändra
sammansättningen
av den internationella
studentgruppen.
Förmodligen blir det
fler européer och nord
amerikaner, färre från
framför allt Afrika och
Pakistan. Ett sätt att
dämpa avgiftseffekterna
är ett erbjuda stipendier.
Och nu ber Lunds uni
versitet sina gamla stu
denter, alumnerna, att
bidra till en ny global
stipendiefond.
Asiatiska studenter anländer till Lunds
universitet på Arrival Day i augusti. Ännu
slipper de betala, men nästa höst kom
mer det att tas ut avgifter av utomeuro
peiska studenter. foto : mikael risedal
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studieavgifter

Lunds avgifter blir bland de högre inom Sverige
Lunds universitet blev först med att
i juni spika nivån på studieavgifter
na som införs hösten 2011 för utom
europeiska studenter. Uppsala som
fastställde sina avgifter i juli ligger
i samma prisspann, men i regel nå
got under Lunds nivåer.
En konsekvens av avgifterna lär
bli ett rejält tapp av studenter från
Afrika och även från Pakistan.

– Lunds universitet har sneglat på avgifterna vid andra universitet som rankas
ungefär som vi, berättar Richard Stenelo
som arbetar med avgiftsfrågan vid Lunds
universitet.
– Vi har tittat på holländska, engelska, amerikanska och kanadensiska universitet. Med hänsyn till vad det kostar
att leva och bo i Sverige och att vi inte har
engelska som första språk, så har vi lagt
oss en bit, men inte allt för mycket, under deras nivåer.
Men inom Sverige kan alltså Lunds
universitet komma att hamna över de
flesta andra lärosäten.
med förberedelserna inför avgifterna. En ny hemsida lanseras inom kort. Den vänder sig
till alla internationella studenter men får
sidor med information för dem som ska
betala från nästa höst. En ny broschyr
blir samtidigt klar för den internationella målgruppen.
Avgifterna ger full kostnadstäckning,
med påslag för stipendier och 17 procent
extra till internationell marknadsföring.
– Vi ska arbeta med utbildningsagenter men också medverka på 25 internationella utbildningsmässor bara i höst, säger
Richard Stenelo.
Mässorna är i Kina, Indien, USA,
Turkiet och Gulfstaterna; ett system för
uppföljning och utvärdering av vad det
ger håller på att tas fram.
Avgifterna lär medföra ett tapp av internationella studenter, särskilt från utvecklingsländer i Afrika och från PaJust nu arbetas febrilt
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kistan. De statliga stipendierna blir en
droppe i havet och även om Lunds universitet får fram de åttio stipendier man
har som första mål (se artikel på nästa
uppslag), så lär den internationella studentgruppen förändras radikalt.
– Vi kommer att se färre från Latinamerika, Asien och Afrika. Studenter
från Nordamerika, Europa och kanske
Kina kommer att dominera – för de kan
betala, säger Christian Stråhlman, studentrepresentant i universitetsstyrelsen.
Snedvridningen är olycklig, menar
han; internationaliseringen av LU borde vara bred.
– Mitt hopp står till ett bra stipendiesystem, men det kommer att ta tid att
bygga upp, säger Christian Stråhlman.
blir genom avgifterna en spelare som andra på den internationella utbildningsmarknaden. Med
det strategiska målet att vara ett av Europas främsta universitet – med forskning
i världsklass och ett ”globalt klassrum”
– krävs en hög internationell profil och
många internationella studenter.
– Lunds universitet hör till de hundra bästa i världen, enligt Times Higher
Educations rankinglista 2009. Och vi
Lunds universitet

hamnar, enligt underhandsuppgifter,
där även i år, säger Richard Stenelo.
I dag åker tre miljoner studenter – globalt sett – utomlands för att plugga varje
år; 95 procent är betalande.
– Det är den gruppen vi ska slåss om.
De som läser här i dag tillhör de övriga
fem procenten som inte kan eller är beredda att betala, säger Richard Stenelo.
tycker
han att stipendierna till utvecklingsländer är alldeles för få. Men ju fler betalande studenter, desto bättre möjligheter att
styra in stipendierna till dem som saknar
egna resurser, menar han.
– Kan vi exempelvis få hit fler studenter från Gulfländerna är det en fördel eftersom i princip varje medborgare där,
som vill plugga utomlands, får ett nationellt stipendium. I dagsläget är Sverige inte godkänt för nationella stipendier från Gulfländerna, men en förändring
kan vara på gång. Och Saudiarabien har
nyligen beställt både ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar av Lunds universitet – en följd av att man dragit ner på beställningarna till australiska universitet.
Liksom Christian Stråhlman

BRITTA COLLBERG

Så blir studieavgifterna per år
för utomeuropeiska studenter
Humaniora och teologi
Juridik			
Naturvetenskap 		
Samhällsvetenskap		
LTH			
			
Medicin			
			
Ekonomihögskolan
Konst			
Internationella
miljöinstitutet IIIEE		
Trafikflygarutbildningen

100.000 kr
130.000 kr
140.000 kr
100.000 (master) och 90.000 (grundnivå)
140.000 kr (dock 200.000 kr för arkitektutbildning
och master i hållbar stadsutveckling)
130 000 (vård) 170.000 kr (medicin)
(dock 230 000 för en hel läkarutbildning)
90 000–110 000 kr beroende på inriktning
190.000 (musik), 280.000 (konst), 400.000 (teater)
150 000 kr
Drygt 1 miljon kr
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Alumner kan hjälpa fram

globala talanger
Nu ber Lunds universitet sina gam
la studenter om hjälp att skapa sti
pendier för talangfulla internatio
nella studenter som inte har egna
ekonomiska resurser.
– Alla vars hjärtan klappar för ut
bildning, och särskilt för Lunds uni
versitet, har möjlighet att efter för
måga ge nya generationer chansen
att också läsa i Lund, säger Ulri
ka Nilsson, chef för universitetets
fundraisingavdelning.

”Investera i global talang!” Det är rubriken på uppropet som Lunds universitet går ut med till före detta studenter
(alumner) och andra intresserade. Både
privatpersoner, organisationer och företag inbjuds att bidra till den nya stipendiefonden för utomeuropeiska studenter: Lund University Global Scholarship
Fund.
Internationaliseringen är en av universitetets hjärtefrågor. Med fler än 80
internationella masterprogram lockar
Lund också flest internationella studen-

ter i Sverige men bilden kan förändras
drastiskt när avgifter införs för utomeuropeiska studenter nästa höst.
– Stipendier är ett sätt att motverka ett alltför stort avbräck. Men medan många universitet världen över, inte
minst i USA, sedan länge arbetar med
stipendiefonder, är detta en ny och stor
utmaning för oss, säger Ulrika Nilsson.
Hon menar dock att förutsättningarna är goda för att bygga upp en global
stipendiefond.
– Ja, för det finns en vilja att dela med
sig och att ge en annan människa samma
chans att utbilda sig och växa, som man
kanske själv haft. Inte minst hos universitetets tidigare studenter, alumnerna.
En bra utbildning rustar unga talanger
från hela världen att bidra till utvecklingen i sina hemländer. Men stipendierna
behövs också för universitetets egen utveckling. De internationella studenterna
bidrar till universitetets internationaliseringsprocess och till att upprätthålla internationella perspektiv i utbildningen.

Lunds universitets fundraiser Ulrika Nilsson
vill uppmuntra alumner att bidra till stipendier för utomeuropeiska studenter.

– Det är viktigt att vi kan ta emot de
bästa studenterna oavsett varifrån de
kommer och vilka ekonomiska resurser
de själva har. Det är den enskilda individen som är viktig för att åstadkomma
den kvalitet universitetet vill uppnå. Vi
vill absolut inte hamna i den situationen
att vi tar emot enbart dem som kan beta-

Stor eller liten gåva – alla bidrag är välkomna!
Alla bidrag till den globala stipen
diefonden tas tacksamt emot– oav
sett om det handlar om stora sum
mor eller en femtiolapp i månaden,
säger fundraisern UIrika Nilsson.
Målet är att till hösten 2011 få
ihop minst åttio stipendier, utöver
dem som Lunds universitet räknar
med att få genom statliga anslag.
Ett masterprogram löper på ett eller två år och uppskattas kosta i snitt
125.000 kronor per år i studieavgift.
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Donatorer till den nya globala stipendiefonden kan bidra på olika sätt,
till exempel genom en större gåva, där
avkastningen blir stipendier som delas
ut årligen eller täcker utbildningsavgiften under ett eller två år.
Det är möjligt att rikta sin gåva till
en viss geografisk region eller utbildning. Och den som vill kan få ett stipendium uppkallat efter sig eller sitt företag. Stipendiet kan också kombineras
med ömsesidigt kunskapsutbyte i form
av t.ex. praktikplats eller mentorskap.

Även små bidrag är alltså välkomna:
– Om många före detta studenter – alumner – donerar exempelvis 50
kronor per månad, så kommer det att
kunna finansiera utbildningen för en
mängd talangfulla studenter som saknar egna ekonomiska resurser, säger
Ulrika Nilsson.
BRITTA COLLBERG
Mer info: www.lu.se/fundraising
eller 046-222 30 68
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kan universitetet
finansiera hela eller delar av utbildningen för utomeuropeiska studenter. Det är framför allt masterutbildningarna som i dag är populära.
– En del utomeuropeiska studenter stannar och börjar forska i Sverige, andra återvänder hem och bäddar för samarbeten inom forskning
och utbildning eller kanske startar
handel med Sverige, säger Ulrika
Nilsson.
Internationella alumner är en
grupp som universitetets fundraisers kommer att arbeta allt mer med.
– Ja, för genom dem når vi också
deras landsmän. Det är ofta genom
nätverk och personliga kontakter
med före detta studenter som lusten
att komma till Lund väcks.
Med stipendier

och har
haft många kinesiska studenter och
bland annat dem vill vi knyta tätare band med, berättar Ulrika Nilsson. Ett tillfälle ges i slutet av oktober då den relativt nya kinesiska
alumniföreningen träffas i Shanghai på Fudan-universitetet – som
Lunds universitet har nära samarbete med sedan många år. Träffen
sker i samband med den pågående
världsutställningen och svenska och
kinesiska studenter som har koppling till Lunds universitet kommer
att bjudas in.
– Det här är ett tillfälle att knyta kontakter för alla parter och för
Lunds universitet att – förhoppningsvis - hitta blivande donatorer,
säger Ulrika Nilsson.
– Kina är inget lätt fält att arbeta
med, men jag tror att det kan vara
intressant för en kinesisk f.d. student vars hjärta klappar för Lund,
att hjälpa en yngre landsman att
också läsa här.
Lunds universitet har

BRITTA COLLBERG
LUM nr 7 | 2010

Populär folkhälsomaster
räds inte studieavgifterna
Varför dör så många kvinnor i sam
band med förlossningar i lågin
komstländer? Och kan jag som
svensk läkare göra något åt det? Så
dana frågor liksom personliga vitt
nesmål från de värst drabbade län
derna, möter studenter som just
börjat läsa medicin vid Lunds uni
versitet.
– Med rätt pedagogik erbjuder
det globala klassrummet möten
som inte lämnar någon oberörd, sä
ger Anette Agardh, lärare och fors
kare i folkhälsovetenskap.

Anette Agardh är barnmorska i botten,
men arbetar sedan 1999 på avdelningen
Socialmedicin och global hälsa. Hon håller i ett forskningsprojekt i Uganda, inriktat på ungdomar och sexualitet. Hon
är programdirektör för det populära internationella masterprogrammet Public
Health och är också sedan många år aktiv som lärare i Sida-finansierade uppdragsutbildningar i Afrika och Indien.
Hennes egen arbetsfördelning speglar väl hur hon tycker att ett internationellt universitet bör fungera. Det behövs
ett engagemang i både forskning och utbildning, liksom i utåtriktade samverkansprojekt t.ex. uppdragsutbildning,
för att helheten ska bli dynamisk.
– Genom utbildning, forskning och
samverkan med omvärlden utvecklas vi
och bygger nätverk som blir till glädje för
alla parter, menar hon.
Just för att hennes egen avdelning står
stabilt på dessa tre ben så oroar hon sig
inte för framtiden eller till exempel för
vad studieavgifter kommer att betyda för
masterutbildningen i Public health. I dag
har man varje år över tusen sökande till
fyrtio platser.
– Det säger förstås inget om hur det
blir hösten 2011 när avgifter ska införas.

Anette Agardh är programdirektör för det
populära internationella masterprogrammet
Public Health.

”Genom utbildning,
forskning och samverkan
med omvärlden utvecklas
vi och bygger nätverk
som blir till glädje för alla
parter.”

Men vi har varit igång sedan 2001, har
ett bra rykte och kvalificerade sökande
från hela världen.
Genom den nära kopplingen till forsk-

ningen och med samarbetspartners i olika länder, så kan Public Health erbjuda
spännande uppsatsprojekt och attraktiva
praktikplatser.
– Att kunna praktisera på t.ex. ambassaden i Indien eller på WHO i Genève väger tungt för våra studenter, menar Anette Agardh.
Det spelar också stor roll hur själva
utbildningen läggs upp. De flesta lärarna har gedigen utlandserfarenhet och
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la. Att ha stipendier är en kvalitetsgaranti, säger Ulrika Nilsson.

t
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k änner till villkoren i de internationella
mastersstudenternas hemländer.
– Det märks direkt i kursutvärderingarna när en lärare inte har den konkreta
erfarenheten av att ha arbetat i ett låginkomstland.
Därför är det också angeläget att
svenska lärare åker ut i större utsträckning, menar Anette Agardh. Hon håller
själv i valbara kurser i global hälsa som
inkluderar två veckors fältstudier i Uganda, Indonesien eller Indien och som erbjuds svenska studenter vid medicinska
fakulteten. Det är en erfarenhet som i
grunden ändrar perspektiven för dem
som går kursen, menar hon.
på utbildning vid medicinska fakulteten konfronteras studenterna alltså med utvecklingsländernas folkhälsoproblem. FNs
millenniemål presenteras under introduktionsdagen.
– Vi har som internationellt univerMen redan som nybörjare

sitet fantastiska möjligheter att erbjuda våra studenter tillgång till hela världen och skapa det globala klassrummet.
Utmaningen är pedagogisk – hur man
åstadkommer verkliga möten mellan studenter från olika kulturer. Här tycker jag
vi lyckats i vår introduktion där vi i presentationen av millenniemålen låter en
panel från mastersprogrammet koppla dessa till sin egen verklighet och erfarenhet – vi brukar ha med en student
från varje världsdel i panelen. Det är en
interaktiv presentation, de svenska studenterna deltar och reagerar genom att
trycka på mentometerknappar. Det blir
starka upplevelser, alla är delaktiga. Det
krävs en sådan winwin-situation för att
betygsstressade svenskar ska engagera sig
och knyta kontakter med studenter från
andra länder.
goda förhoppningar om att Public Health-utbildningen kommer att förbli attraktiv även
Anette Agardh har alltså

sedan avgifterna införs. Det krävs dock
insatser, t.ex. ett bra stipendiesystem, för
att också studenter från fattiga länder ska
kunna gå utbildningen. Hon efterlyser
samtidigt en större tydlighet från Lunds
universitets sida när det gäller samarbete
med låg- och mellaninkomstländer. Är
universitetet bara intresserat av prestigefulla relationer med tillväxtekonomier?
Hur vill man utveckla relationerna till
låg- och mellaninkomstländerna i exempelvis Afrika, undrar hon.
– Här är vi många engagerade forskare som vill ha besked var Lunds universitet står!
känner
hon dock att denna tydlighet finns:
– Det internationella arbetet är under
stark utveckling och vi har en ny internationell avdelning. Jag känner också engagemang och stöd från ledningen, säger
Anette Agardh.
Inom Medicinska fakulteten

BRITTA COLLBERG

Samarbete med Afrika ännu i uppstartsfasen
– Lunds universitet vill arbeta mer
med Afrika, men upplägget mås
te växa fram i en diskussion mel
lan alla universitetets områden. Vi
vill bygga vidare på de relationer
med Afrika som redan finns. Så har
vi gjort med Kina och så gör vi även
med Indien. Det har gett god utdel
ning, men tar tid, säger prorektor
Eva Åkesson, som har särskilt an
svar för frågor som rör grund- och
avancerad utbildning samt interna
tionalisering.
– Vi lyfter fram Afrika i det arbete som på
börjats med att ta fram en handlingsplan
utifrån universitetets internationella policy.
Vi har ännu inte preciserat vilka afrikanska
länder vi ska satsa på – här gäller att lära
sig mer och anpassa sig till hur man arbe
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Prorektor Eva Åkesson. foto : kennet ruona

tar i respektive region. Vi befinner oss i en
uppbyggnadsfas, men delar av Afrika om
fattas av vår internationella strategi, säger
Eva Åkesson.
Lunds universitet ingår i SANORD – ett
nätverk bestående av universitet i Norden
och Södra Afrika. Idag rör nätverket främst

forskning, men det finns planer på att ut
vidga samarbetet till att omfatta även ut
bildning.
Lunds universitet ingår också i några av
EUs globala samarbetsprogram – Erasmus
Mundus – som partner och bygger i dem
relationer med utvecklingsländer, bland
annat i Afrika. Lund är partner i ett sam
arbetsprojekt med Egypten och i ett sam
arbete som heter ACP och som omfat
tar utbyte med många utvecklingsländer i
både Afrika, Karibien och delar av Asien.
Genom detta har Lunds universitet kun
nat ta emot 40 masterstudenter på Eras
mus Mundus-stipendier. I den senaste ut
lysningen har dock ACP-samarbetet gått
till ett annat konsortium där Lunds univer
sitet inte ingår.
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Studenter tas emot av en
mentor på Arrival Day.
foto : mikael risedal

Nya samarbeten
med Asien, Sydafrika och Gulfländerna
Lunds universitet har för fjärde året
i rad fått förtroendet att koordine
ra det europeiska samarbetet med
universitet i Mellanösternländer
na Jordanien, Syrien och Libanon.
Samtidigt får Lund ansvaret för ett
av EUs nya Asienprogram som om
fattar samarbete med universitet i
Kina, Indien, Bangladesh, Nepal och
Pakistan.
Nytt för i år är också att LU ingår
i ett samarbetsprogram med Gulfländerna.

– Vi är glada att få EUs förtroende att
sköta de här stora Erasmus Mundus-programmen, säger Elisabeth Axell, på Avdelningen för internationella relationer.
Vi har hållit på några år nu och skaffat
oss erfarenhet och rutin.
De två stora samarbetsprogram för Indien och Kina som LU redan driver förnyas inte. I gengäld får Lund alltså koorLUM nr 7 | 2010

dinera ett av de nya Asien-programmen,
Asia Regional. LU ska organisera utbytet med fem kinesiska och fyra indiska
universitet – samtliga samarbetspartners
till LU sedan tidigare – och ett i vardera Bangladesh, Nepal och Pakistan. Programmet omfattar inresande från Asien
till Europa – européer kan inte få stipendier för att resa ut den här gången.
– Från LU-institutionernas sida gäller alltså att ansöka om ta emot stipendiater– gästlärare, post docs, doktorander,
master- eller grundstudenter – från de
asiatiska länderna, säger Elisabeth Axell.
i flera andra
samarbetsprogram, dock inte som koordinator, utan som partner. Sedan tidigare ingår LU i samarbetet med Iran, Irak
och Jemen. Men nytt för i år är alltså att
Lunds universitet är partner i Erasmus
Mundus program med dels Sydafrika,
dels Gulf-länderna.
Lunds universitet ingår

Sydafrika-programmet omfattar liksom det nya Asien-programmet stipendier enbart för inresande till Europa, medan Gulf-programmet också ger en chans
att resa till länderna som ingår, dvs. Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. LUs
engagemang i Gulf-programmet sköts
via Centrum för Mellanösternstudier.
– I Erasmus Mundus-stipendier räknat – framför allt för utresande européer
– har vi färre än tidigare år. Samtidigt är
det roligt att vi får chans att knyta kontakter och sätta LU på kartan i nya samarbetsländer, säger Elisabeth Axell.
23–24 september blir det kick off för
det nya Asienprogrammet. Då kommer
både rektorer och höga tjänstemän från de
asiatiska deltagaruniversiteten till Lund.
BRITTA COLLBERG
Mer info: www.lu.se/internationellt
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Ilskan över dåliga resurser inom grundutbildningen fick Christoffer Ivarsson att
engagera sig i studentkåren. Nu är han ordförande i LUS och betonar vikten av
samarbete mellan högskola och studenter. ”Det är ett konstruktivt samarbete som
inte alltid innebär att vi är överens, men där vi alltid har samma mål för ögonen”.

Ta tillvara på innovationskraften
i samarbetet med studenterna!

A

tt jag började engagera mig i studentkåren
kom faktiskt inte av en slump, även om jag
aldrig tidigare varit engagerad i någon ideell eller politisk organisation. Mitt engagemang i kåren kom sig av en mycket enkel anledning:
jag var arg.
Jag var framförallt arg på att det ämne jag studerade
då (historia) hade så fruktansvärt lite resurser att jag
faktiskt spenderade längre tid på tåg till och från föreläsningarna än på själva föreläsningarna under min
första tid i Lund.

Jag fick en möjlighet genom

studentkåren att arbeta konstruktivt för att försöka förbättra situationen för
studenterna, och snart hade min ursprungliga frustration och ilska ersatts av en mer positiv känsla av att det
går att förändra.
Visst, vårt lilla studieråd på Historiska institutionen kanske inte kunde påverka regeringen att höja studentpengen för HSTEJ ämnena, men vi kunde göra
andra saker. Framförallt kunde vi föra en bra dialog
med institutionen om hur man kunde utveckla densamma och förbättra utbildningen här och nu.
Efter att ha suttit som ordförande för Lunds humanistkår, och speciellt nu när jag blivit ordförande för
Lunds universitets studentkårer och har privilegiet att
få sitta med i universitetets ledningsgrupp så är jag än
mer på det klara med att en av högskolesveriges och
Lunds universitets största styrkor är just det fruktbara
samarbetet mellan högskola och studenter.
Det finns en god anledning till

att universitetet
hjälper kårerna finansiellt med ett omställningsstöd
efter kårobligatoriets fall, och det är just för att man
vill trygga detta fruktbara samarbete.
Universitetet kommer framöver att behöva hantera strategiska frågor såsom studieavgifter, ett nytt
kvalitetsvärderingsystem, nya organisatoriska förutsättningar på grund av autonomipropositionen, utLUM nr 7 | 2010

vecklingsprojektet EQ11 och ändrade resursfördelningsmodeller. Och i alla dessa frågor är studenternas
representanter involverade.
Det är ett konstruktivt samarbete som inte alltid
innebär att vi är överens, men där vi alltid har samma
mål för ögonen. Studenterna ser hur verkligheten är
längst ut i läro- och laborationssalarna, och vi har möjligheten att
komma med
”Ett universitet ska vara en plats, en
förslag som
institution, eller ett fenomen som
kanske inte
skulle komma
banar vägen för nya lösningar och
inifrån organinya idéer. Ett universitet ska vara
sationen, men
en
smältdegel av människornas
som absolut
gynnar den.
vildaste och bästa idéer.”
Mitt råd
som också kan
ses som en uppmaning till alla på och kring universitetet, anställda såväl som studenter måste förbli detta:
Ta tillvara på den innovationskraft som står att finna
genom ett starkt studentinflytande. Och utveckla det.
Jag skrev ned följande

lilla stycke efter ett möte med
ett studentråd förra hösten när vi pratade om vad vi
studenter egentligen ville med vårt engagemang för
Lunds universitet:
”Ett universitet ska vara en plats, en institution, eller
ett fenomen som banar vägen för nya lösningar och nya
idéer. Ett universitet ska vara en smältdegel av människornas vildaste och bästa idéer. Ett universitet ska ge
oss vad vi behöver för att skapa en bättre framtid.”
Vi studenter gör vad vi kan för att förverkliga det,
och jag hoppas att vårt samarbete med universitetet
ska bli lika framgångsrikt kommande år som det varit tidigare.
Christoffer Ivarsson
Ordförande
Lunds universitets studentkårer
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dr med. vet. och universitetslektor, institutionen för häl
och samhälle, avdelningen för arbetsterapi och geronto

Uppdragsutbildning vid Lunds universitet –

gränslösa
möjligheter
Leverantör
Vi har genomfört flera utbildningar med LUCE. Tack vare ett välfungerande samarbete har jag kunnat fokusera helt på deltagarna och
undervisningen. LUCE var ett stort stöd i marknadsföring, framtagning
av undervisningsmaterial och ekonomisk kalkyl.
Lena-Karin Erlandsson, dr med. vet. och universitetslektor, institutionen för hälsa, vård och
samhälle, avdelningen för arbetsterapi och gerontologi.

Deltagare
Från fördjupning till smörgåsbord. När Tetra Paks anställda påverkade kursen om nanoteknik blev resultatet optimalt. Jag skulle absolut rekommendera
andra att gå utbildningen.
Mattias Lennartsson, utvecklingsingenjör på Tetra Pak Processing Systems AB.

Utbildningsorganisatör
Det handlar om att vara närvarande under hela processen. Vi lyssnar, får
återkoppling och känner av så att allt fungerar. Vi har en ständig dialog med
våra kunder.
Per Malmberg, försäljningsansvarig för Lunds universitets uppdragsutbildningar.

Lund University Commissioned Education (LUCE) är avdelningen vid Lunds universitet som marknadsför,
säljer och administrerar uppdragsutbildning. LUCE är kontraktspart och fakturerar kund. Universitetets
institutioner ansvarar för innehållet i utbildningarna.
Bland våra uppdragsgivare finns Sida, Försvarsmakten, ett stort antal kommuner, Region Skåne,
Försäkringskassan, fackföreningar och företag som exempelvis Ericsson, IKEA och E.ON.
Kontakta oss så berättar vi mer – välkommen!
www.education.lu.se

tfn 046-222 07 07

info@education.lu.se
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Boken
Sex och religion

Körfestivalen lockar tusentals medverkande till Lund. foto : anders karlsson

LU medarrangör av
Sveriges största körfestival
musik. Konserter, workshops, sym

posier och en internationell mäs
tarkurs i fortsatt samarbete mellan
Lunds körfestival och Lunds univer
sitet.

Den 11–17 oktober arrangeras för tredje gången Lunds körfestival, nu större
än någonsin. Med sina över 30 konserter och tusentals medverkande, workshops, symposier och en internationell

mästarkurs kan den räkna sig som Sveriges största körfestival. I samarbete med
Lunds universitet ges det internationella
tvärvetenskapliga körforskningssymposiet ”Choir in Focus” med offentliga seminarier under två eftermiddagar, samt
den veckolånga mästarkursen Lund International Choral Academy under ledning av världsdirigenten Tonu Kaljuste,
som samlar dirigentelever från hela världen. Info: www.lundchoralfestival.org

Genmodifierade grödor
– fiffel med maten eller bot mot världssvälten?
populärvetenskap. Är du rädd för

genmaten? Eller tror du att den kan
stoppa svälten i världen? Nästa upp
laga av debattforumet Debatt i Lund
den 16 september handlar om GMO
– genmodifierade grödor.

Kom och få nya infallsvinklar och kräv
svar från forskare och andra experter i en
fråga som trots flera års het debatt inte utmynnat i några entydiga svar. Tvärtom
verkar positionerna för och emot mer låsta än någonsin. Så infekterad är frågan
att EU efter tiotals år av utredningar har
gett upp försöken att hitta en gemensam
linje. Nu föreslår Bryssel att det ska bli
upp till de olika medlemsstaterna att säga
ja eller nej till GMO. Var står forskningen? Vet vi om genmodifierade grödor är
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räddningen från världssvält eller om de
utgör ett hot mot klimatet och den biologiska mångfalden? Jämnar GMO vägen
för en mer brutal marknadsanpassning
av jordbruket som förvärrar klimatförändringarna? Eller är GMO planetens
enda chans att mätta en snabbt växande
befolkning? Den 16 september kl 19 möts
Lasse Hellander från Biodynamiska yrkesodlare, Tina D’Hertefeldt, ledamot
i Gentekniknämnden och forskare vid
LU, vetenskapsjournalisten Peter Sylwan
samt Kristofer Vamling, förespråkare av
kommersiell GMO-odling från Svalöv
Plant Science Sweden i AF-borgen. Moderator är Andreas Ekström, journalist
på Sydsvenskan.
Stora Salen 16 september kl 19.00. Baren öppnar kl 18.

Den vanliga synen på sex och erotik
som något världsligt, helt åtskilt från
den religiösa sfären, är alltför förenk
lad. Världens religioner rymmer myck
et passionerad poesi – Höga visan är
bara ett exempel. Det påpekar Anton
Geels och Lena Roos från CTR, huvud
författare till boken Sex – för guds
skull (Studentlitteratur). I boken disku
teras olika religioners syn på kroppen
och sexualiteten.

En varmare jord
Hur kan Sverige minska sina utsläpp
av växthusgaser och samtidigt göra
samhället mindre sårbart för klimat
förändringarnas följder? Det är temat
för Sverige i nytt klimat (Formas),
en antologi med bidrag från många
lundaforskare: Svante Björck, Mark
ku Rummukainen, Martin Sykes, Arne
Elmroth, Bengt Holmberg, Bengt Jo
hansson, Lars J Nilsson och Jamil Khan.

Birger Sjöbergs kriser
Hur gick det till när Birger Sjöberg för
ändrades från idylldiktaren som skrev
om Frida och kvartetten-som-spräng
des, till den plågade modernistiska dik
tare som skrev Kriser och kransar? Lit
teraturvetaren Eva Haettner Aurelius
har gått igenom tusentals efterlämnade
manuskript och analyserar dikterna och
Sjöbergs utveckling i boken Vägen till
Kriser och kransar (Makadam).

Islamiska rörelser
Om de olika formerna av islam som
politik snarare än som religion skri
ver Jan Hjärpe i Islamismer. Politiskreligiösa rörelser i den muslimska
världen (Gleerup). Boken tar bl.a. upp
den religiösa traditionen och det po
litiska språket inom wahhabismen,
Hamas, Hizbollah, Muslimska brö
draskapet, khomeiniismen och maw
dudismen.
ingel a björck
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foto : mikael risedal

Idékonferens om
anställningsbarhet
Den 18 november anordnar Lunds uni
versitet en idékonferens med fokus på ar
betslivsanknytning i utbildningen, generel
la kompetenser (lärandemål, undervisning
och examination) och hur dessa kan un
derstödja ämneslärandet.
Goda exempel från projektet om stu
denters anställningsbarhet och bildning
kommer bland annat att diskuteras.
Du som ansvarar för utbildning och ut
veckling: Boka 18 november 2010 för idé
konferensen på Lunds universitet. Pro
gram kommer.

Mexiko tar plats
på Skissernas

En heldag med
utvecklingsforskning

Den 10 oktober öppnar Beyond Borders –
Mexican Publik Art, en högst internationell
och politiskt aktuell utställning på Skisser
nas museum. Museets unika och omfat
tande samling av skisser till mexikansk of
fentlig konst kommer att visas i ett nytt
sammanhang och med nya förutsättning
ar. Fler verk plockas fram från arkiven och
de äldre verken hängs om i de nya rymliga
utställningssalarna, ihop med verk av sam
tida mexikanska konstnärer. Utställningen
pågår till den 23 januari 2011.

Den 14 oktober är det dags för den ti
onde upplagan av Utvecklingsforsk
ningens dag.
Temat för i år är Strukturomvand
ling i jordbruksekonomier. Under dagen
kommer bland andra Göran Djurfeldt
att presentera nya rön från forsknings
projektet Afrint vars huvudsakliga mål
är att bättre förstå de bakomliggande
orsakerna till Afrikas matkris och hur
man kan avhjälpa den.
Såväl forskare som studenter är väl
komna att presentera sina arbeten i de
parallella sessioner som pågår under
dagen.
Skicka abstract och intresseanmä
lan senast den 30 september till ek
h09wen@student.lu.se.
Utvecklingsforskningens dag håller i
år till i Geocentrum på Sölvegatan 10.

Innovation in Mind
och Q-day
Dem 10–12 november är det dags för att
följa upp förra årets succé med 2010 års
Q-day och Innovation in Mind. Årets tema
är the Human Interface och på talarlistan
finns bl.a. Amory Bloch Lovins och Jonat
han K.C. Knowles.
Info: www.innovationinmind.se och
http://qday.se.

LU SERVICE
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På gång
10–11 september Språk- och litteraturcen
trum, Lund, i samarbete med The Birgitta Rau
sing Language Program arrangerar konferen
sen: ”Humanities of the Lesser-Known:
new directions in the description, docu
mentation and typology of endangered
languages and musics”. Konferensens över
gripande syfte är att fokusera på nya forsk
ningsområden och att finna vägar att integrera
dem i ett mera komplett och sammanhäng
ande program för beskrivning och dokumen
tation. Fyra fält utgör konferensens teman:
grammatik, prosodi, semantik och musik. Info:
http://conference.sol.lu.se/hlk-2010
10–11 september ASAE10: Architectu
re and Beauty – A Troubled Relationship.
Symposium som diskuterar arkitektur och ar
kitektutbildning. Medverkande: Yaël Reisner
och en lång rad internationellt kända arkitek
ter. Öppet för alla intresserade. Info: http://
asae2010.blogspot.com
10 september CIRCLE seminarium med
professor J. Rogers Hollingsworth, Wisconsin
University: ”The rise and decline of hege
monic systems of science”. Kl 10.15–12.00
Sölvegatan 16, Lund. Info: www.circle.lu.se/
10 september QWORK – rekryteringsoch bemanningsföretag på besöker Lunds
universitet för att hitta kompetenser inom fler
talet områden. Kl 11.00–14.00 Valvet, Allhelgo
na Kyrkogata, Lund. Info: www.qwork.se/
14 september Test och personprofil vid
anställning och urval. Karriärservice Ar
betslivscenters seminarium ger dig informa
tion om vanliga tester och urvalsmetoder som
komplement till intervjuer. Du får även pröva
på ett mindre test. Dessutom en del kring teo
rier bakom testerna. Kl 8.15–10.00 Tornrum
met, översta vån. Gamla kirurgen, Sandgatan
3, Lund. Anmälan till career@stu.lu.se Info:
Christer Ekdahl, 046-222 7580.
14 september Öppet seminarium om
Ryssland och stormaktspolitik i en semina
rieserie med fokus på Ryssland. Föredrags
hållare är Andrei Makarychev som kommer
att tala på temat ”Russia, EU, and NATO:
Any prospects for great power manage
ment?”. Kl 16.15 i stora konferensrummet,
Statsvetenskapliga institutionen, Lund. Info:
mi.lennhag@svet.lu.se.
14 september Filosoficirkeln. Professor
Lars Lönnroth: Minnets dörrar till främman
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de rum. Terminens tema: Kan vi lita på min
net? Kl 19.30 i Palaestra, Lund.
15 september Att skriva bra CV och an
sökningsbrev. Anmäl dig till Karriärservice
Arbetslivscenters seminarium. Du får konkreta
exempel på säljande CV och ansökningsbrev,
liksom metoder du kan använda för att få just
dina styrkor belysta. Kl 15.15–17.00 Tornrum
met, Gamla kirurgen, Sandgatan 3, Lund. An
mäl dig till career@stu.lu.se
17 september-27 november Utställ
ning. Med anledning av Frans G. Bengts
son-sällskapets 25-års jubileum kommer
en utställning om författaren att äga rum på
Universitetsbiblioteket. Under samma tid och
på samma plats pågår en föreläsningsserie där
bl.a. professorerna Svante Nordin, Lars Lönn
roth och bokförläggare Jonas Ellerström med
verkar. Info: www.ub.lu.se
21 september Filosoficirkeln. Profes
sor Arne Ardeberg föreläser över ämnet: ”Hur
universum minns sig självt”. Terminens
tema: Kan vi lita på minnet? Kl 19.30 i Edens
hörsal, Lund.
22 september Lunchkonsert på Pu
fendorfinstitutet. ”Stråkkvartetten – en
musikhistorisk resa”. Detta är den första i
en serie öppna lunchkonserter på Pufendorf
institutet. Ta med en macka och kom och lyss
na på Ardentekvartetten som framför Haydn
op.1 nr 1 i B-dur & op.2 nr 1 i A-dur. Alla är
välkomna men de första 40 är de som får
plats i vår lokal. Kl 12.00–13.00 Biskopsga
tan 3 (hörnet Sölvegatan), Lund. Info: www.
pi.lu.se/
23 september Anställningsintervjun –
Träna och förbered dig! Karriärservice Ar
betslivscenters seminarium ger dig konkreta
tips om vad du bör tänka på inför och under
intervjun. Ta gärna med en för dig intressant
platsannons. Nyttig övning ingår där du får in
tervjuas eller bli intervjuad. Kl 8.15-10.00 Torn
rummet, översta vån. Gamla kirurgen, Sand
gatan 3, Lund. Info: career@stu.lu.se
23 september Introduction for new
PostDoc´s. LU Postdoc Society have an after
noon with ”Introduction meeting for postdocs
at LU. Also information about Career Services.
Kl 14.00–17.00 Palaestra, Universitetsplatsen,
Lund. Info: http://sites.google.com/site/post
docsoclu/
28 september Filosoficirkeln. Professor
Birger Schmitz: ”Hur jorden minns sin egen
historia”. Terminens tema: Kan vi lite på min
net? Kl 19.30 Palaestra, Lund.

29 september Man & Sound Environme
nt 2010 – Internordic conference. Sound
Environment Centre at Lund University, in co
operation with The Swedish Noise Research
Network arranges an internordic and inter
disciplinary symposium/conference. Kl 9.00,
Kulturanatomen, Biskopsgatan 7, Lund. Info:
www.ljudcentrum.lu.se/
30 september Working in Sweden – In
formation about work permit and study
permit from the Swedish Migration Board.
Also information about how to look for jobs
and where to find them. Kl 15.00-17.00 Edens
hörsal, Paradisgatan 5, hus H, Lund.
4 oktober Vårdutbildningar – arbets
marknadsdag. Tar du snart examen? Söker
du det bästa sommarjobbet? Vill du få tips om
hur du skriver ditt CV? Vi har bjudit in ett stort
antal sjukhus, företag och organisationer som
kommer till HSC för att träffa dig. Undervis
ning kommer att äga rum som vanligt under
dagen, men ta chansen att besöka utställarna
när du har paus, lunchrast eller innan du går
hem för dagen. Karriärservice Arbetslivscen
ter deltager också. Kl 10.00–16.30 vid entrén,
HSC, Baravägen 3, Lund.
5 oktober Filosoficirkeln. Neuropsykolo
gen, fil dr Susanna Vestberg föreläser över äm
net: ”När vi inte litar på minnet”. Terminens
tema: Kan vi lita på minnet? Kl 19.30 på Pa
laestra, Lund.
6 oktober Det mediehistoriska semina
riet vid Lunds universitet. Kl 17.15 – 19.00
Fakultetsklubben, SOL-husetLund. Info: www.
kom.lu.se/forskning/pressvetenskap/det-med
iehistoriska-seminariet

disputationer
10 september
Magnus Anderberg i klinisk medicin med
inriktning barnkirurgi: ”Computer-assisted
surgery in children” Kl 9.00 i Segerfalksalen,
BMC, Lund.
Frederico Tasca i kemi, inriktning ana
lytisk kemi: ”Development of second and
third generation bioelectronics”. Kl 13.30 på
Kemicentrum, hörsal C, Lund.
Mikael Bauer i fysikalisk kemi: ”Explo
ring the interactome of EF-hand proteins”. Kl
10.15 i hörsal B, Kemicentrum, Lund.

11 september
Carl Nordlund i humanekologi: ”Social eco
graphy; International trade, network analysis,
45

and an Emmanuelian conceptualization of eco
logical unequal exchange”. Kl 10.00, Världen,
Geocentrum 1, Sölvegatan 10, Lund.

13 september
Shabnam Kharazi i biomedicin med in
riktning stamcellsbiologi: ”FLT3 receptor in
normal and malignant hematopoiesis”. Kl 9.00
Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum,
BMC, Lund.

17 september
Harald Kirsebom i bioteknik: ”Preparation
and characterization of macroporous cryo
structured materials”. Kl 10.30 i hörsal C, Ke
micentrum, Sölvegatan 39, Lund.
Anna Andersson i polymerteknologi:
”Fire and free volume – chemical and physical
aspects of porous polymers”. Kl 13.00 i hörsal
B, Kemicentrum, Getingevägen 60, Lund.
Daniella Rylander i biomedicin med
inriktning neurobiologi: ”Involvement of
non-dopaminerigic system in L-dopa-induced
dyskinesia”. Kl 13.00 Segerfalksalen, Wallen
berg Neuroscience Center, Lund.
Anna Hedtjärn Wester i historia: ”Män i
kostym. Prinsar, konstnärer och tegelbärare vid
sekelskiftet 1900”. Kl 10.00 i sal MA624, Sö
dertörns högskola.
Cristina Isvoranu i fysik: ”Metal-organic

FL Ä K

Forskarskolan i LÄKemedelsvetenskap vid Lunds universitet.
Projektanslag (650 000 kr/år) respektive doktorandtjänster i fyra år har
tilldelats sex forskare vid den naturvetenskapliga och medicinska
fakulteten vid Lunds universitet.

Projektledarna söker nu
doktorander till projekten.
För mer information se FLÄKs
hemsida www.flak.lu.se eller
kontakta professor Per Kjellbom:
Per.Kjellbom@biochemistry.lu.se

FLÄK

complexes at surfaces”. Kl 10.15 Fysiska insti
tutionen, hörsal B, Sölvegatan 14 A, Lund.

18 september
Ingrid Åslund i fysikalisk kemi: ”Measur
ing material properties through gradient based
NMR: diffusion and imaging”. Kl 10.15 Kemi
centrum, hörsal B, Lund.

21 september
Nele Boelaert i fysik: ”Dijet angular distribu
tions in proton – proton collisions at root s=7
TeV and root s = 14 TeV”. Kl 15.15 på Fysiska
institutionen, hörsal B, Sölvegatan 14 A, Lund.

24 september
Linda-Maria Mårtensson i ekologi, inrikt
ning växtekologi och systematik: ”The
influence of soil pH on plant and microbial
communities in sandy grasslands”. Kl 10.00
i Ekologihuset, Blå hallen, Sölvegatan 37, Lund.
Åsa Trulsson i religionshistoria, allmän
inriktning: ”Cultivating the sacred. Ritual cre
ativity and prectice among women in contem
porary europé”. Kl 13.15 i sal 118, Centrum för
teologi och religionsvetenskap, Allhelgona kyr
kogata 8, Lund
Disputationer som ägt rum:
Magnus Löndahl i endokrinologi: ”Hyper
baric Oxygen Therapy as adjunctive treatment
of chronic diabetic foot ulcers”.
Ellen Andersson i experimentell kirur
gi: ”Crosstalk between inflammation and coa
gulation in acute pancreatitis – experimental
and clinical studies”.

Tjänster
Doktorand i matematik. Ref nr NPA
2010/177, ans 10 september. Info: 0462228558.
Postdoktorsforskare i praktisk filo
sofi. Ref nr 1666, ans 15 september. Info:
046-2223251.
Biträdande universitetslektor i ma
tematisk statistik med inriktning mot
statistiska metoder och modeller inom
biologi och medicin. Ref nr 1148, ans 18
november. Info 046-2224953.

Sök stipendier
och projektbidrag från
Lars Salvius-föreningen!
Har du författat vetenskapliga texter som ko
pieras för undervisningsändamål på högsko
lenivå? Då kan du ansöka om stipendium på
30.000 kronor. Planerar du att genomföra nå
got projekt som i vid mening kan underlätta
eller stimulera kommunikationen mellan fors
kare och allmänhet? Då kan du ansöka om
projektbidrag på 25.000–75.000 kronor.
Sista ansökningsdag 30 september 2010.
För mer information och ansökningsblanket
ter: www.bonuspresskopia.se

Sök stöd för forskningsoch kongressresor
Bidrag till forsknings- och kongressresor. En
dast sökande som åberopar medverkan med
egen forskarrapport kan komma i fråga om
stöd. Berättigande att söka anslag är: Fors
kare inom humaniora och angränsande disci
pliner verksamma vid Lunds universitet, vilka
har avlagt doktorsexamen och ej uppnått 55
års ålder. Senast den 18 oktober ska ansök
ningarna, max 1 sida inkl ekonomisk kalkyl
samt 12 kopior, vara inkomna till Vetenskaps
societetens sekreterare, Mats Jönsson, Språkoch litteraturcentrum, Box 201, 221 00 Lund
(HS 20).

Nominera
pedagogiska pristagare!
Lunds universitet utdelar varje läsår pedago
giska priser för framstående insatser i utbild
ningen. Lärare och andra anställda vid Lunds
universitet kan på detta sätt få ett erkännande
för utvecklingsarbete, som bidragit till att stär
ka utbildningens kvalitet inom såväl grund-,
avancerad som forskarnivå. Prissumman är
25.000 kronor och kan användas för studiere
sor i tjänsten. Förslagen skickas senast månda
gen den 20 september 2010 till Planering och
utvärdering, Lunds universitet, Box 117, 221
00 Lund, internpost HS 31. För mer informa
tion, http://www5.lu.se/anstaelld/forskningundervisning/kvalitetsarbete

Förtydligande om redovisningsmodellen
Intervjun med rektor Per Eriksson i juninumret av LUM fick tyvärr en olycklig rub
riksättning.
– Lunds universitet arbetar med att ta fram en ny affärsmodell som ska öka
forskarnas chanser att ta hem externa anslag i konkurrens, säger Per Eriksson.
Den modell för redovisning av indirekta kostnader som i dag tillämpas kommer
att fortsätta användas vid LU.

The Research School in Pharmaceutical Sciences
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hänt!
NY KANSLER. Reger
ingen har utsett Lars
Haikola till ny univer
sitetskansler. Han har
en bred erfarenhet från
högskolesektorn och
kommer närmast från
tjänsten som rektor för
Campus Helsingborg
vid Lunds universitet.
Lars Haikola.
Christer Eldh, prefekt
vid Institutionen för Ser
vice Management tar över efter Lars Haikola
tills vidare medan rekrytering pågår.
STIPENDIUM. Nationalekonom Therese
Nilsson har fått ett av årets tio Wallander
stipendier för sin framstående avhandling om
globaliseringseffekter på hälsa och inkomst
fördelning. Stipendiet ger henne möjlighet till
fortsatt heltidsforskning under tre år.
PRIS. Professor Leif Bjermer får i år HjärtLungfondens stora forskningsanslag på 15 mil
joner kronor. Han forskar kring inflammation i
lungorna hos patienter med astma och KOL.
NY DIREKTÖR. Raoul Wallenberg institutets
styrelse har utsett Marie Tuma till ny direk
tör för institutet. Hon tjänstgör för närvarande
som internationell domare vid Statsdomstolen
i Bosnien-Hercegovina i Sarajevo och har även
varit åklagare vid den internationella krigsför
brytartribunalen för forna Jugoslavien i Haag.
Marie Tuma tillträder tjänsten den 1 novem
ber.
BÄSTA ARTIKEL I. Tre forskare på LTH pri
sas av det internationella ingenjörsvetenskaps
organet IEEE för att ha skrivet fjolårets bäs
ta artikel om antennteknik. Det är forskarna
Mats Gustafsson, Christian Sohl och Ger
hard Kristensson – vid institutionen för Elek
tro- och informationsteknik på LTH – som nu
får ta emot 2010 års ”A Schelkunoff Prize Pa
per Award”.
BÄSTA ARTIKEL II. Professor Anders Grubb
har fått det första Lorentz Eldjarn-priset. Pri
set delas ut till bästa artikeln under de senaste
fem åren i tidskriften Scandinavian Journal of
Clinical and Laboratory Investigation. Anders
Grubb leder en grupp som forskar om cystati
nernas biologi.
FÄKTMÄSTARE. Rektor har utsett Michael
Erenius, mångårig tränare i Lugi fäktförening,
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till fäktmästare vid Lunds universitet. Fäktmäs
tartjänsten har, med några få uppehåll, varit
besatt sedan den inrättades 1672. Den senaste
fäktmästaren Rolf Edling hade tjänsten från
1976 till sin pensionering 2008. Fäktmästare
vid Lunds universitet är en hederstitel och för
den utgår ingen ersättning.
SÅNGPRIS. Lunds studentsångare har bli

vit världsmästare i körsång, kategorin mans
kör. Tävlingen avgjordes i Kina och sångarna
från Lund tog också ”silver” i kategorin nu
tida musik.
RACING. Med en egenbyggd hybridracer, en
bil med både bensin- och elmotor, kamma
de 36 studenter hem den största framgång
en hittills för LTH i tävlingen Formula Student
– en silverplats. Projektledare var studenten
Eldan Kajevic och huvudlärare Christer Ols
son.
PRESTIGEPRIS. Docent
Olle Melander vid CRC
har tilldelats det presti
gefyllda Peter Sleight
Award 2010. Priset, som
delas ut av European
Society of Hypertension
består förutom äran
också av 10.000 euro.
Peter Sleight Award till Olle Melander.
delas en ung forska
re som under året gjort
synnerligen värdefulla insatser inom forskning
en om högt blodtryck och förebyggande arbe
te mot hjärt-kärlsjukdomar.
EU-anslag. EU satsar 35 miljoner kronor på

ett omfattande forskningsprogram om jäst
svampar. Syftet är att få fram nya produkter
inom livsmedelsbranschen, såväl vad gäller nya
smaker som hälsofrämjande matprodukter, så
kallade probiotika. Molekylärbiologen Jure
Piskur i Lund koordinerar hela forskningssats
ningen.

MEDIESTIPENDIUM. Fil dr Ing-Marie

Nilsson, historisk arkeologi, har fått ett
av Wahlgrenska stiftelsens stipendium på
75.000 kronor för sitt projekt ”Massmedi
ala möten i gränslandet mellan vetenskap
och fiktion”.
VISPRIS. Författa
ren Björn Larsson,
professor i franska
vid Lunds universi
tet, får årets Sjösa
lapris som delas ut
av Evert Taubestif
telsen. Han får priset
för ”sina på gedigna
kunskaper baserade, Björn Larsson.
fascinerande skild
ringar där sjön, män
niskorna och deras frihet samt båten bildar
en innerlig enhet” enligt motiveringen.
Framstående innovationsforskning. ”Outstanding, at the forefront of in

ternational research”, det förnämliga bety
get fick CIRCLE då VINNOVA skulle avsätta
pengar för forskning om innovationer, en
treprenörskap och forskningspolitik. Av nio
forskargrupper runt om i Sverige som ansökt
om sexåriga basanslag på 18 miljoner kronor
placerades CIRCLE på första plats. Övriga lä
rosäten som får anslag är KTH, Jönköping
och Luleå tekniska högskola.
Ny vicedekan. Professor Karl Obrant
har utsetts till vicedekanus vid Medicin
ska fakulteten från och med den 1 augus
ti 2010. Karl Obrant är professor i ortope
di vid Institutionen för kliniska vetenskaper
i Malmö (IKVM). Han var tidigare prefekt
vid IKVM och blev 2006 forskningschef vid
Universitetssjukhuset i Lund och sedan 1 ja
nuari 2010 är Karl Obrant forskningschef
för SUS, en befattning som han kommer att
behålla.
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Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

hallå Lovisa Fhager Havdelin...
… biståndssamordnare i New York och den 15.000e
registrerade alumnen vid Lunds universitet.

Varför vill du
hålla kontakten
med universitetet?
– Jag fick en förfrågan från Statsvetenskapliga institutionen
och kände direkt att jag jättegärna vill fortsätta vara en del
Lunds universitet. Det handlar kanske mest om ett känslomässigt återknytande till en mycket positiv tid i mitt liv.
– Jag skulle också vilja ställa upp som mentor och inspirera studenter som inte riktigt vet vad de vill göra efter
studierna.
Vad har du själv gjort efter studierna?

– Jag blev färdig med min pol mag-utbildning 2008. Jag
hade skrivit min magisteruppsats om hjälparbete i Afghanistan och intervjuat flera olika människorättsorganisationer, försvaret och SIDA. I samband med uppsatsskrivandet
blev jag kontaktad av Läkare utan gränser och erbjuden att
göra en analys åt dem.
– Nu arbetar jag för en organisation i New York som jag
kom i kontakt med när jag gjorde praktik på den svenska ambassaden i Kanada. Den heter Peace Dividend Trust
och deras mål är att skapa långvarig fred och göra bistånd
mer effektivt.
– Detta passar mig mycket bättre än att jobba på ambassad. Där kändes det som om jag mest satt och skrev rapporter som ingen läste. Här gör jag något verkligt konkret.
På vilket sätt?

– En av våra huvuduppgifter är att se till att biståndsprojekt, som exempelvis byggen av vägar och broar utförs av
inhemska företag så att det skapas arbetstillfällen i landet.
Vi sammanställer och förser biståndsprojekt med informa-

tion så att de lätt kan anlita lokala leverantörer till de tjänster som de behöver. Genom att hjälpa länder som exempelvis Afghanistan att skapa välstånd så tror vi att incitamenten
till krig minskar.
Vad var det bästa med utbildningen i Lund?

– Sista delen av utbildningen, det vill säga kandidat- och
magisternivån, när vi fick möjlighet till fördjupning, var det
som gav mig mest. Då fick man även bättre kontakt med
lärarna. Praktiken på ambassaden i Kanada var också oerhört värdefull.
Fanns det något som du tycker var mindre bra?

– Första delen av utbildningen var lite väl tyngd av teori
och metod. Jag kan förstå att de momenten har betydelse för dem som vill stanna kvar vid universitetet, men om
man som jag inte planerat för det, så tillför det inte särskilt
mycket ute i arbetslivet. Sedan tycker jag att praktik inom
utbildningen ska vara ett naturligt moment. Idag kan man
få praktik om man själv söker det, men det är inte precis något som ”faller över en”. Institutionen borde marknadsföra
och lobba bättre för möjligheten.
Hur länge stannar du i New York?

– Till och med oktober. Sedan ska jag göra verklighet av
min dröm – att ut och jobba i fält. Antingen för den organisation jag jobbar inom nu eller för någon annan. Helst i
Afghanistan. Gärna med New York som bas.
Ulrik a Oredsson

