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Du behövs! Men du måste häva dig 
ur det hemtamt trygga, vara beredd 
att samarbeta med människor olika 
dig själv. Och inse att kartor inte 
finns. Inte om du vill upptäcka nå-
got nytt eller ”bara” rädda världen.

Så kan man sammanfatta några 
centrala budskap vid årets upplaga 
av konferensen Innovation in Mind.

I september samlades entreprenörer, fors-
kare, studenter, politiker med flera i ett 
jättetält framför Universitetshuset. Uni-
versitetet och Region Skåne i samarbete 
med Vinnova och Lunds kommun bjöd 
in till den tredje innovationskonferensen, 
nu med temat ”Är innovation vad du tror 
att det är?” .

Innovation handlar i hög grad om 
människor och samarbete – det var de 
flesta eniga om. Konferensen satsade ock-
så mer än tidigare år på mänskliga möten. 
Vid sidan om föreläsningarna hölls en rad 
rundabordskonferenser, workshops och 
öppna fora. 

Vikten av en hållbar utveckling var 
också en röd tråd. Så fick exempelvis tolv 
lundastudenter från olika ämnen under 
ett dygn tävla om att spåna fram aktivite-
ter som kan främja Lunds utveckling till 
en hållbar stad. Bakom utmaningen stod 
kommunen, universitetet och forsknings-
anläggningen ESS som ska byggas i nord-
östra delen av Lund. 

I anslutning till konferensen ordna-
des som vanligt Q-day, en inspirations-
kväll med udda gäster – i år filmstjärnan 
och miljöaktivisten Daryl Hannah – och 
underhållning. Konferensdagarna avslu-
tades med Debatt i Lund med rubriken 
”Kan man lita på forskarna?”

TexT: BRITTA COLLBeRG

FOTO: GunnAR MenAnDeR

fotNot: Referat och intervjuer från konferen
sen Innovation in Mind på www.lu.se/nyheter 
och på www.youtube.com/lunduniversity
Debatt i Lund på webben: www.kongress
centrum.lu.se/play

 

 

     Uppsnappat
”Innovation handlar ofta om att 
kombinera. utmaningen är att 
kombinera kunskap om hur vi 
behärskar världen, med kunskap 
om hur vi samarbetar bäst. Vi 
behöver bryta oss ur system-
tänkandet och förena det med 
empati för andra människor; 
skapa systempathy”

Charles Leadbeater, 
auktoritet inom innovation och 

kreativitet, f.d. rådgivare åt Tony Blair

“Det ensamma geniets era måste 
ta slut. Och det samarbetande 
geniets era måste börja.”

Guy Lafranchi, 
innovatör inom design 

och arkitektur, Bern

”Allt handlar om människor, 
om kommunikation mellan 
människor.”

Larry Leifer, 
professor, Stanford

”I framtiden kommer alltmer att 
produceras med hjälp av infor-
mationsteknologi också inom 
traditionell tillverkningsindustri. 
Världen kommer att se mycket 
annorlunda ut – allt vi bryr oss 
om kommer att påverkas.”

ray Kurzweil, 
framstående innovatör, som bl.a. var 

först med att översätta text till ljud

”Vi behöver suddiga hybrid-
nätverk som drivs av samhällets 
och kundernas behov”.

Christina Johannesson, 
innovationskonsult

”Designprocesser spelar egent-
ligen ingen roll. Allt handlar om 
teamet, vilka människorna är 
och hur de samarbetar”.

Sofia Svantesson, 
prisvinnande svensk designer 

och vd för Ocean observations

tInnovationskonferens
om mänskliga möten

Tvärvetenskaplig workshop. Stu
denter från olika ämnen gestalta
de ”innovativa rum” i universitets
husets atrium (se även sidan 22).
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     Innovationsvimlare

Hina Hauck, masterstudent 
i entreprenörskap vid Lu. 
Från San Diego, Kalifornien:
– Det har varit mycket givan-
de och väckt många nya tan-
kar. Den stora utmaningen är 
hur vi ska lyckas lägga om eko-
nomi och produktion så vi får 
en hållbar utveckling. Det krä-
ver samarbete mellan samhällsvetare, tekniker, af-
färsmänniskor. Själv är jag kemist, men försöker nu 
– inom ramen för entreprenörsprogrammet - hitta 
biokemiska forskningsrön här i Lund – rön som kan 
få en kommersiell tillämpning.

ulf Hannelius, genetik-
forskare som berättade 
om sin dataspelspraktik i 
Silicon Valley:
– Jag forskar på bröstcancer 
på KI, men akademin är inte 
tillräckligt kreativ. I somras tog 
jag chansen att göra en må-
nads praktik i Silicon Valley ge-
nom ett Vinnova-program som ska främja kontak-
ter med Sverige och svenska universitet. Jag kom 
till ett litet företag som gör workshops och data-
spel för marknadsanalys. Jag hade aldrig fått chan-
sen att pröva något sådant här hemma! Och fast 
det inte var mitt fält, så erbjöds jag jobb; de gilla-
de mig som person, sa de. Jag ska fortsätta jobba 
med dem på deltid. För inspirationen inte minst. I 
Sverige är vi lite paranoida och håller hårt på våra 
idéer – där flödade idéerna fritt. 

Jonas Josefsson, praktisk 
filosof och ansvarig för Lu-
humanisternas projektled-
nings- och entreprenörs-
kurs:
– Jag har varit på konferensen 
med sju av mina arton studen-
ter. Inslaget av studenter från 
olika nivåer och ämnen var 
stort på årets konferens – det bidrog till den goda 
stämningen! Också spännvidden i programmet var 
väldigt bra. Vi fick höra många engagerande ex-
empel på socialt entreprenörskap, vid sidan om 
mer traditionella start up-berättelser. Sammanta-
get kändes konferensen inkluderande och relevant 
för många kategorier också inom universitetet och 
med olika bakgrund. 

t

Täta skyfall gjorde konferensen till en bitvis blöt tillställning.

Larry Leifer – Stanford
forskare och surfare.

Charles Leadbeater efterlyste 
”systempathy”.

Sofia Svantesson, 
Ocean Observations.

Ovan: Daryl Hannah – hängiven miljöaktivist.
Nedan: Mingel i tältet.

Lärandegurun Roy Leighton fick 
publiken på fötter.
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Ur innehåLLet

6 Snabba innovationsprofessorer
Lunds universitets innovationsforskningscentrum Circle växer så 
det knakar. Och tillsättningarna av tjänster har gått ovanligt fort.  
Tre nya professorer tillsattes på bara några månader i våras se-
dan de sakkunniga utlovats extra arvode för att jobba snabbt. 

8 test förutspår cancerrisk
Årligen riskerar drygt 2.000 av 7.000 bröstcancerdrabbade kvin-
nor i Sverige att få återfall. Ett nytt enkelt test framtaget av fors-
kare vid Lunds universitet kan snart ge en tydlig indikation på vil-
ka som har högst risk att drabbas.

18 forskare skriver kokbok
nu får LU sin egen kokbok. Forskare från hela universitetet bidrar 
med recept och texter med anknytning till sitt ämnesområde. 
Idén bakom kokboken är att visa att universitetets alla ämnen 
har anknytning till mat och matkultur. 

20 Campus får ny knutpunkt i plan
Snart ligger ett utkast till campusutvecklingsplan för Lunds uni-
versitet klart. Planen är en vision för hur campus ska utvecklas 
fram till 2025 och innehåller bland annat skisser på ett förstärkt 
kunskapsstråk från söder till norr och ett nytt kompletterande 
universitetscentrum där Sölvegatan korsar Tornavägen.

28 fokus på framtidens grödor
Plant Link är ett nytt samarbetsprojekt mellan Lunds universitet 
och SLU i Alnarp. Med gemensamma krafter och med stark nä-
ringslivsanknytning ska forskarna i projektet hitta nya grödor, 
produkter och tekniska lösningar för att bl.a. möta framtidens 
jordbruk och klimatutmaningar.
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Circles nya professorer

rEkrytErINg. Det senaste halvåret 
har Lus innovationsforskningscen-
trum Circle växt med rekordfart 
– inte bara när det gäller antalet 
nya anställda, utan också i hur 
fort tillsättningarna gått. Tre nya 
professorer tillsattes på bara några 
månader i våras.

– Alla inblandade arbetade väldigt 
snabbt, säger professor Charles Edquist 
på Circle. Han vill särskilt berömma 
rektor Per Eriksson och Samhällsveten-
skapliga fakultetens dekanus Ann-Ka-
trin Bäcklund, som mitt under jullovet 
tog sig tid att utse sakkunniga.

– Jag talade till och med om detta med 
Per Eriksson på själva juldagen!

dEt är tIo NyA tjäNStEr som tillkom-
mit på Circle – tre professurer, tre lek-
torstjänster och fyra forskarassistent-
tjänster. Ansökningstiderna gick ut före 
jul, och redan den 10 januari var de sak-
kunniga utsedda. Dessa arbetade också 

CrIStINA ChAmINAdE, 
som kom till Circle som 
forskarassistent för sju 
år sedan och senare ut-
nämndes till lektor. Hon 
leder flera internationel-
la projekt om globalise-
rad innovation och del-
tar 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 regio-
nala innovationssystem.

snabbt och var klara redan i mitten av 
mars.

– Jag hade ett litet knep där – jag utlo-
vade ett extra arvode om de kunde bli fär-

diga före ett visst datum, berättar Char-
les Edquist. 

Även om inte alla enheter vid LU kan 
betala extrapengar till sakkunniga för 

rekordsnabb tillsättning 
av Circle-professorer
Sakkunniga fick extra arvode för att jobba fortare

ÅSA LINdhoLm 

dAhLStrANd, som 
kommer från Högsko-
lan i Halmstad. Hon är 
inriktad på de små och 
nya teknikföretagens 
roll i den ekonomiska 
utvecklingen. Hon har 
bland annat studerat 
teknikbaserade företag som knoppats av 
från universitet och större företag, och hur 
teknikparker och andra inkubatorer kan bi-
dra till innovation och tillväxt.

mArtIN ANdErSSoN, 
som kommer från In-
ternationella handels-
högskolan i Jönkö-
ping och KTH. Han 
leder bl.a. ett projekt 
om innovation, entre-
prenörskap och lands-
bygdsutveckling som 
finansieras av forskningsrådet Formas. Han 
forskar också om sambanden mellan å ena 
sidan rörlighet inom regioner och å andra 
sidan produktivitet och regional utveckling.

Charles Edquist på LUs snabbväxande innovationsforskningscentrum Circle är nöjd över att 
man lyckats tillsätta tre professorer på rekordfart.
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snabbt arbete, så tycker han att alla 
skulle vara betjänta av en ”lots” vid till-
sättningen av högre tjänster – någon 
som följer ärendena och ligger på så att 
ingen tid förloras. I det här fallet fung-
erade han själv som lots, men den rollen 
skulle lika gärna kunna intas av någon 
tjänsteman på personalsektionen eller 
på respektive fakultet.

– Det är viktigt av flera skäl att inte 
tillsättningar drar ut för mycket på ti-
den. Inte minst för att hindra attrak-
tiva internationella forskare från att 
försvinna till andra lärosäten om det 
tar för lång tid i Lund, menar Char-
les Edquist.

I tvÅ Av ärENdENA – två av lektors-
tjänsterna – hakade dock processen 
upp sig. De två utsedda personer-
na kom utifrån och hade inte någon 
svensk högskolekurs i universitets-
pedagogik, och ingen motsvaran-
de utbildning från hemlandet heller. 
Detta har krävts enligt högskole-
förordningen och krävs fortfarande i 
Fronesis-projektets förslag till ny an-
ställningsordning.

Lösningen blev att provanställa 
de två forskarna på en begränsad tid, 
med löfte om en tillsvidareanställ-
ning när de genomgått den obligato-
riska fempoängskursen. Men arbets-
rättsjuristen Kristine Widlund tycker 
inte att det är någon bra lösning för 
framtiden.

– Provanställning är ju tänkt för an-
dra syften, för att just prova om en per-
son behärskar uppgifterna och passar 
in i gruppen. Den är inte tänkt som 
en tid när man ska meritera sig, me-
nar hon.

I StäLLEt tyCkEr hoN att universitetet 
bör klargöra kraven på högskolepeda-
gogisk utbildning. Anställningsord-
ningen säger nu att minst fem veckors 
sådan utbildning krävs för en profes-
sor, ”om inte personen i fråga på annat 
sätt inhämtat motsvarande kunskap” 
eller ”om inte särskilda skäl förelig-
ger”. Den första formuleringen syftar 
på att den sökande kan ha genomgått 
en motsvarande kurs utomlands. Men 

den andra, om ”särskilda skäl”, är inte 
helt lätt att tolka enligt Kristine Wid-
lund.

– Behöver det inte vara samma krav 
för en gästprofessor som är i Lund en 
kortare tid? undrar hon. Kanske ska 
det vara den anställdes arbetsuppgifter 
som avgör om det föreligger särskilda 
skäl eller inte? 

Hon tycker det är bekymmersamt 
med svårtolkade gummiparagrafer 
som kan skapa problem för både den 
handläggande personalen och de sö-
kande. Ett alternativ kunde kanske 
vara en formulering om att personer 
från länder som saknar högskolepeda-
gogiska kurser ska genomgå en sådan 
kurs i Lund inom till exempel två år.

dEN tANkEN vINNEr gEhör hos 
Circles Charles Edquist. Han tyck-
er att ett sådant alternativ är myck-
et bättre än dagens modell, och lär 
kunna accepteras av de allra flesta sö-
kande. Men han tror samtidigt att det 
måste finnas en möjlighet att i särskil-
da fall helt släppa kravet på högskole-
pedagogisk utbildning.

– De forskare vi vill rekrytera är de 
bästa som finns på den globala kun-
skapsmarknaden, och de kan alltid 
välja var de ska vara verksamma. Vi 
behöver dem i mycket högre grad än 
vad de behöver Lunds universitet. Om 
det då finns någon enstaka framståen-
de forskare med lång utbildningserfa-
renhet, som ogillar kravet på att läsa 
högskolepedagogik i Lund, så bör vi 
inte vara så stelbenta att vi låter det-
ta krav bromsa en viktig rekrytering, 
tycker han.

EftErSom LU vILL bLI allt mer interna-
tionellt lär de här frågorna komma upp 
allt oftare. 

– Det är därför viktigt för alla parter 
att få tydlighet, tycker Kristine Wid-
lund. Hon hoppas dock att handlägg-
ningsordningen, som det nu arbetas 
med för fullt, kommer att kunna ge 
stöd i dessa och liknande frågor.

TexT & FOTO: 

InGeLA BJÖRCK 

oklarheter om 
gemensam examen
INtErNAtIoNELLt SAmArbEtE. Se-
dan januari 2010 kan svenska hög-
skolor ge gemensamma master- och 
doktorsexamina tillsammans med 
utländska lärosäten. Men det finns 
många oklarheter, visade en natio-
nell konferens i Lund i september.

– Flera fakulteter inom LU håller på att för-
handla om samarbeten som kommer att 
leda till gemensamma examina. Då mås-
te vi i tid ha utrett frågorna kring antag-
ning, studieplaner med mera. Detta är nå-
got som många högskolor i Sverige brottas 
med just nu, säger Pär Svensson på Inter-
nationella relationer. 

Han var en av initiativtagarna till konfe-
rensen i Lund. Där redovisade deltagarna 
sina erfarenheter av de första stegen mot 
gemensamma doktorsexamina och de frå-
gor man mött.

Dessa frågor gäller alla skeden av pro-
cessen. Vem är det t.ex. som antar en ny 
doktorand – både LU och den utländska 
högskolan, eller bara endera stället? när 
doktoranden väl är antagen, ska hon för-
sörjas av anställning eller stipendier, el-
ler både-och? Hur ser man till att examen 
uppfyller kraven både vid LU och den ut-
ländska högskolan, som kanske inte är helt 
lika?

Än så länge har frågorna inte ställt på 
sin spets, eftersom inga konkreta fall dykt 
upp. Men LU har redan upprättat ett Me-
morandum of Understanding med 15 
medlemmar av Universitas 21, och ett lik-
nande dokument förbereds inom det eu-
ropeiska universitetssamarbetet LErU. Ef-
tersom intresset finns är det därför bara en 
tidsfråga innan den första gemensamma 
examen blir aktuell.

– Vi har tagit fram ett dokument med 
råd och riktlinjer inom LU. Men alla delta-
gare vid konferensen ansåg att det finns 
oklarheter i högskolelagen som enskil-
da högskolor inte kan lösa på egen hand. 
Dessa frågor måste föras upp antingen till 
SUHF eller till departementet, förklarar Pär 
Svensson.

InGeLA BJÖRCK
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mEdICINtEkNIk. Av de 7.000 svens-
ka kvinnor som årligen drabbas av 
bröstcancer riskerar drygt 2.000 att 
drabbas av återfall, alltså metas-
taser. Idag vet man på förhand 
inte vilka dessa patienter är, men 
ett nytt test kan snart ge en tydlig 
fingervisning. nyligen publicera-
des de vetenskapliga rönen i den 
amerikanska vetenskapsakademins 
tidskrift, PnAS.

– Denna typ av information är 
mycket eftersökt, eftersom den 
låter läkaren blicka in i framtiden, 
säger Anders Carlsson, doktor i im-
munteknologi vid LTH, och artikelns 
huvudförfattare. 

Bättre diagnos gör det lättare att tidigt sät-
ta in rätt behandling. Och även att und-
vika vissa behandlingar, för den delen: för 
att ta det säkra före det osäkra får många 
kvinnor idag kraftig medicinering med 
svåra biverkningar som följd – helt i onö-
dan. Upp till sju av tio kvinnor som får 
strålning har ingen nytta av behandling-
en. Och cellgifter har endast effekt på en 
av tio kvinnor. Sådana behandlingar är 
dessutom rejält kostsamma för samhället. 
Och plågsamma för kvinnorna. 

– Ingen har tidigare lyckats utveckla 
ett sådant enkelt, men ändå omfattande 
test som detta. Det finns andra metoder, 
men de fungerar inte på alla patienter och 
kräver dessutom tumörvävnad. Vår tek-
nik fungerar med ett enkelt blodprov, sä-
ger Anders Carlsson.

EftErSom tEStEt är SmIdIgt att använ-
da skulle det kunna förenkla efterkon-
trollerna.

– Först efter tio år kan man vara någor-
lunda säker på att en tumör inte har spridit 
sig till andra delar av kroppen, säger han. 

Forskningen bygger på det arbete som 
Carl Borrebaeck, professor i immuntek-
nologi, initierade för drygt tio år sedan, 
och som idag leds av doktor Christer 
Wingren vid samma avdelning. Långt 
utvecklade, besläktade tillämpningar ba-
serade på samma teknologi finns på gång 
inom pankreascancer och den reumatis-
ka sjukdomen SLE.  

I PNAS-artikeln visar Anders Carlsson 
och hans kollegor att forskningen gick att 
upprepa i nytt, oberoende patientmaterial 
– det vill säga att den fungerar i praktiken. 

Forskarlaget har följt 64 kvinnor och stu-
derat deras halter av 21 utvalda proteiner, 
eller biomarkörer, och jämfört nivåerna 
vid operationstillfället med en tidpunkt 
på tre till sex månader senare. Förändring-
en av proteinernas kombinationsmönster 
har visat sig särskilt avgörande för ett till-
förlitligt resultat. I slutändan får man en 
siffra som avslöjar om patienterna tillhör 
en låg- eller högriskgrupp. 

mEtodEN INNEbär ett nytt sätt att an-
vända biomarkörer för att påvisa sjuk-
dom. Vanligtvis inriktar sig forskare an-
nars på att mäta en enda biomarkör och 
jämför halten av den med en tänkt nor-
malnivå. Exempelvis tar man förekomst 
av en viss mängd PSA-molekyler som in-
täkt på att en patient håller på att utveck-
la prostatacancer. 

– Vi menar att det behövs kombina-
tioner av flera markörer och, som vi gjort 
här, låta patienten vara sin egen kontroll. 
Det blir både säkrare och enklare då. Nå-
gon normalnivå finns inte alltid, säger 
Anders Carlsson.

TexT & FOTO: KRISTInA LInDGäRDe

    

Återfallsrisk i bröstcancer
förutspås genom enkelt test
LU-forskares rön kan leda till minskad felbehandling av patienter

t     Så fungerar testet
Själva testet består av en liten platta, 
mindre än en lillfingernagel, där forskar-
na skapat ett rutmönster av särskilt ut-
valda antikroppar. Antikropparna fung-
erar som ”ångarmolekyler”. Genom att 
droppa ett blodprov på plattan binder 
antikropparna de proteiner, eller biomar-
körer, som finns i kroppen. På så sätt får 
man ett unikt fingeravtryck för varje pa-
tient. 

Om testet klarar alla nödvändiga re-
gulatoriska prövningar räknar forskar-
na med att tekniken ska kunna användas 
ute på sjukhusen om några år. 

Anders Carlsson är en av forskarna bak
om testet som kan visa hur stor risken är för 
återfall i bröstcancer.
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tvärvEtENSkAP. Samhällsveten-
skapliga och humanistiska perspek-
tiv på jätteanläggningen eSS, hur 
man lär robotar tolka människors 
avsikter och hur vi minskar det 
farliga sotet i stadsmiljön. Detta 
handlar det om på tvärvetenskapli-
ga Pufendorfinstitutet det här året.

I september drog de tre nya större tvär-
vetenskapliga projekten i gång. 

Ett handlar alltså om ESS – den stora 
internationella forskningsanläggningen 
som ska byggas norr om Lund. Idéhisto-
rikerna Thomas Kaiserfeld och Gustav 
Holmberg samt genusvetaren Kerstin 
Sandell leder ESS-temat med rubriken 
”Legitimizing ESS: Big Science as colla-
boration across boundaries.” 

Ett tIotAL LU-forSkArE inom humani-
ora, samhällsvetenskap och ekonomi ska 
diskutera olika aspekter av ESS. De ska 
försöka förstå hur ESS kom till, de kom-
plicerade nätverk, processer och allianser 
som ledde fram till beslutet. De ska ock-
så formulera delteman som blir utgångs-
punkter för fortsatt forskning. Förhopp-
ningen är att detta kan bli ett långsiktigt 
projekt där man följer ESS hela vägen 
tills jätteanläggningen är klar, men också 

därefter för att se vad som händer sedan.
Intressant är vilka effekter ESS får – 

eller inte får – på universitetet, Lund och 
regionen. Förväntningarna är stora. Men 
hur undviker man att ESS blir ett ho-
tell för tillfälliga gästforskare? Hur ska-
pas nätverk som säkrar varaktiga effek-
ter på forskningskvalitet och resultat vid 
Lunds universitet?

När ESS avslutas som tema på Pufen-
dorf i vår – med bland annat en konferens 
och en bok – hoppas man ha en skiss för 
hur man går vidare. Ambitionen är att då 
ska också deltagare från naturvetenskap, 
medicin och teknikområdena ha inklu-
derats i projektet för att ytterligare bred-
da forskningsperspektiven. 

Ett ANNAt Nytt PUfENdorftEmA för-
enar hjärn- och robotforskning. Kog-
nitionsforskarna Peter Gärdenfors och 
Christian Balkenius leder ”The Mea-
ning of Actions” som engagerar ett tio-
tal forskare från ämnen som engelska och 
lingvistik, neurofysiologi och neuropsy-
kologi, datalogi och teknisk rehabilite-
ringsforskning. Ytterligare ett tiotal in-
ternationella forskare kommer att knytas 
till projektet på olika sätt.

– Vi vill se om vi kan lära robotar att 
tolka mänskliga avsikter. Redan små 

eSS, robotar och sot
nya teman på Pufendorfinstitutet:

barn är bra på att avläsa avsikter, men 
vi vet inte hur det går till. Det blir lite 
hjärnforskning och mycket robotforsk-
ning. Lyckas vi modellera detta så att ro-
botar också ”förstår” vad människor har 
för avsikter, så finns en mängd tillämp-
ningar, till exempel förarlösa automatis-
ka bilar och handikapphjälpmedel av oli-
ka slag, berättar Peter Gärdenfors.

dEt trEdjE NyA tEmAt på Pufendorf-
institutet handlar om sot – ett stort folk-
hälsoproblem i världens allt större städer. 
Sot är dessutom en viktig orsak till kli-
matförändringarna. Fram till och med 
april kommer forskare från LTH, natur-
vetenskapliga, medicinska och samhälls-
vetenskapliga fakulteterna att samarbeta 
kring att lägga upp ett mera långsiktigt 
tvärvetenskapligt forskningsprogram. 
Det ska fokusera på sot som bildas ge-
nom ofullständiga förbränningsproces-
ser förorsakade av människan, t.ex. i die-
selmotorer eller vid matlagning. Genom 
att föra samman forskare från olika disci-
pliner hoppas man få fram vetenskapliga 
resultat som kan ligga till grund för poli-
tiska åtgärder mot problemet. Projektle-
dare är professor Erik Swietlicki, avdel-
ningen för kärnfysik, LTH.

BRITTA COLLBeRG

Vidgade perspektiv på ESS, ”inkännande” robotar och farligt sot i stadsmiljö är nya fokusområden på Pufendorfinstitutet. ill: ess och shutterstock
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orgANISAtIoN. De flesta remiss-
instanser är försiktigt positiva till 
förslaget till ny ”grundlag” för 
Lunds universitet. Med det finns 
två viktiga undantag. Medicinarna 
tycker universitetet missar en histo-
risk chans att skapa färre och större 
fakulteter och också att förändra ett 
”djupt odemokratiskt” system. De 
tvärvetenskapliga fristående cen-
trumbildningarna protesterar mot 
vad de upplever som omotiverat 
inflytande från fakulteternas sida.

Förslaget till ny ”grundlag” eller arbets-
ordning gick ut på remiss i slutet av au-
gusti. Det beskrevs i korthet i förra num-
ret av LUM (se även faktaruta). De flesta 
remissvaren är alltså positiva till försla-
get i stora drag. Det gäller t.ex. Konst-
närliga fakulteten, LTH, Ekonomihög-
skolan, Naturvetenskapliga fakulteten, 
Humaniora-teologi, och i väsentliga de-
lar även juristerna.

Ändå kan man se några tydliga skil-
jelinjer.

• En knäckfråga är hur man ska or-
ganisera universitetets särskilda verk-
samheter – USV. Här finns de stora 

tvärvetenskapliga centrumbildningarna, 
fri stående från fakulteterna, exempel-
vis synkrotronljusanläggningen MAX-
lab, innovationsforskarna på CIRCLE, 
Internationella Miljöinstitutet och Cen-
trum för Mellanösternstudier. 

• En annan fråga där svaren skiljer sig 
är hur fakulteterna ska representeras i de 
flesta universitetsgemensamma organ.
Ska man ha en representant per fakultet 
eller anpassa representationen efter stor-
lek (dvs. hur stor budget fakulteten har)?

• En tredje knäckfråga är hur man slår 
vakt om det kollegiala inflytandet för ve-
tenskapligt kompetenta forskare och lä-
rare. 

• En fjärde gäller om och hur adminis-
trationen kommer att växa med den nya 
organisationen.

Rektor Per Eriksson var från början 
tydlig med att en förutsättning för ar-
betet med den nya arbetsordningen var 
att man inte skulle ändra antalet fakul-
teter. De flesta uppskattar alltså också att 
förslaget behåller fakultetsstrukturen in-
takt. Ett viktigt undantag är Medicin-
ska fakulteten som efterlyser en radikal 
omorganisation och ett inflytande som 
matchar Medicinska fakultetens storlek. 

– Lunds universitet har missat en his-
torisk chans att skapa färre och större 
fakulteter som kunnat underlätta styr-
ningen och minska de administrativa 
kostnaderna, menar medicinarna. 

Fem fakulteter istället för dagens åtta 
hade gett medicinarna ett inflytande 
jämbördigt med fakultetens (ekonomis-
ka) storlek. Det är djupt odemokratiskt 
att alla fakulteter i dag oavsett storlek 
har en representant var i gemensamma 
nämnder och råd, menar medicinarna. 
Det speglar dåligt verkligheten och ger 
Medicinska fakulteten mindre inflytan-
de än andra i förhållande till den omfat-
tande utbildning och forskning man be-
driver, hävdas i remissvaret.

CENtrUmbILdNINgArNA inom USV, 
universitetets särskilda verksamheter el-
ler tionde området som det också kallas, 
är en het potatis. Förslaget går ut på att 
centrumbildningarna får en samlande 
styrelse med tre USV-representanter och 
lika många från fakulteterna. Fakultets-
representanterna ska kontinuerligt utvär-
dera om de tvärvetenskapliga verksam-
heterna ska få fortsätta, läggas ner eller 
inordnas i någon fakultet.

remissvaren inne om förslaget till ny ”grundlag”för universitetet

Centrumbildningarnas
organisation en knäckfråga

Internationella Miljöinstitutet och Centrum för Mellanösternstudier tillhör universitetets särskilda verksamheter, vars organisation många har 
synpunkter på. foto: mikael riesedal
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LTH är inte nöjd med skrivningen om 
USV. Man vill att det ska framgå att verk-
samheterna här måste vara tillfälliga och 
all grundutbildning ska ske inom fakul-
teterna. Studentkårerna, LUS, ser USV 
som ett problemområde, där ingen ut-
bildning alls bör bedrivas utan insyn från 
fakulteterna. Samtidigt vill de att USV 
ska vara representerade i den universitets-
gemensamma utbildningsnämnden.

Humaniora och teologi vill att USVs 
uppdrag förtydligas. 

Ekonomihögskolan EHL är rädd att 
modellen med en formell överstyrelse 
för alla centrumbildningarna i realite-
ten innebär att USV blir en fakultet och 
verksamheten permanentas. 

Det är värdefullt och förmodligen 
nödvändigt med en ”inkubator” för tvär-
vetenskapliga initiativ, menar EHL. Men 
det borde sättas en bortre gräns, förslags-
vis fyra år, för hur länge de här miljöer-
na ska få fortsätta utan att inlemmas i 
en fakultet. 

USv hAr drAgIt hEm mycket forsknings-
medel – som ibland ställer krav på motfi-
nansiering från universitetet, pengar som 
kan behöva tas från den gemensamma 
kassan. Det skapar en obalans som upp-
levs som hotfull bland fakulteterna, kan 
man utläsa av remissvaren. 

Att USV just nu har mycket gott om 
resurser ”skadar samarbetsklimatet inom 
LU vilket på sikt urholkar fakulteternas 
innovationsdynamik”, menar EHL i sitt 
remissvar.

Medicinska fakulteten för fram lik-
nande argument. Förslaget innebär att 
USV i realiteten blir en fakultet, menar 
medicinarna. Det stärker USV som ris-
kerar att locka över missnöjda verksam-
heter till sig, från fakulteterna. 

– Sidolösningar som USV riskerar att 
förstärka förhandlingskulturen, splitt-
ra ämnen och skapa intern konkurrens 
om lärare och därmed bidra till löneglid-
ning m.m.

USVs eget remissvar är lika kritiskt 
till grundlagsförslaget, men av helt an-
dra skäl. Centrumbildningarna inom 
USV har varit lyckosamma med att dra 
till sig forskningsanslag och USVs om-
sättning är den fjärde största inom LU 

• Dekanrådet ersätts med rektors led-
ningsråd (rL) där också rektorerna, för-
valtningschefen och två studenter ingår.

• Den hörandeförsamling som hittills före-
slagit vem som ska bli rektor och prorek-
tor ersätts av ett universitetskollegium. 
Alla anställda får chans att påverka valet.

• Dekaner ska kunna rekryteras utifrån.
• Det kollegiala ledarskapet balanseras 

med ett bredare medarbetarinflytande 
i vissa processer. ”Övriga anställda” får 
plats i fakultetsstyrelserna och kan på-
verka dekanvalen.

     förslaget till ny arbetsordning i korthet
• Studentinflytandet ligger fast och alla or-

gan ska eftersträva jämn könsfördelning. 
• Begreppet ”område” slopas och ersätts 

rakt över av ”fakultet”. 
• USV – universitetets särskilda verksam-

heter – delas i två: en för centrumbild-
ningarna och en för museerna. Cen-
trumbildningarna får en övergripande 
styrelse.

•   En forsknings- och en utbildnings-
nämnd med tydliga uppdrag ersätter de 
många olika organ som finns i dag på 
universitetsgemensam nivå.

t

sitiva, t.ex. medicinarna och LTH. Men 
både samhällsvetare och jurister menar 
att ökat inflytande för ”övriga anställda” 
inte tydligt stödjer universitetets strävan 
mot vetenskaplig excellens. Vill univer-
sitetet premiera annat än vetenskapliga 
meriter när man väljer ledare, exempel-
vis administrativ skicklighet, så bör det 
sägas rent ut, liksom vad som ska väga 
tyngst, anser juristerna.

förSLAgEN tILL tvÅ universitetsgemen-
samma nämnder – en för forskning och 
en för utbildning – väcker både för-
hoppningar och farhågor. Naturvetar-
na är positiva, och menar att de kommer 
att stärka tilliten och samarbetet mellan 
verksamheten och ledningen.

Humaniora och teologi är rädda att de 
kommer att generera mer central admi-
nistration, långt från själva verksamhe-
ten. Avdelningen för forskningsservice 
befarar att forskarutbildningen – som en-
ligt förslaget ska hanteras i utbildnings-
nämnden – kommer att drabbas negativt 
av att skiljas från forskningsfrågorna. 

Förslaget till arbetsordning ska nu be-
arbetas och efter MBL förhandling sedan 
lämnas till universitetsstyrelsen för be-
slut i november. Den nya arbetsordning-
en ska gälla från årsskiftet.

BRITTA COLLBeRG

Läs alla remissvaren på www.lu.se/fronesis
Se även debattinlägget på sidan 44 om USV.

efter Naturvetenskapliga fakulteten.
Här bedrivs unika och genuint tvär-

vetenskapligt integrerade verksamheter 
som Lunds universitet borde stödja, me-
nar man i remissvaret. Istället innebär 
förslaget att den gemensamma USV-sty-
relsen ska utvärdera miljöerna med syf-
te att ”integrera dem i fakulteterna” om 
inte särskilda skäl föreligger. 

– Vi vill inte utvärderas på annat sätt 
än andra inom LU, menar USV. Vi är 
en plattform för gränsöverskridande, 
nyskapande forskning som komplette-
rar fakulteternas samverkansmöjlighe-
ter. Därmed ska inte placeringen inom 
USV ses som temporär.

USV tycker också att kopplingen till 
rektor och övriga universitetet blir för svag 
eftersom USV inte får någon representant 
i rektors ledningsråd eller i utbildnings-
nämnden på universitetsgemensam nivå.

EN rEmISSINStANS Som yPPAr oro över 
stödet för gränsöverskridande samarbete 
och tvärvetenskap är den gemensamma 
universitetsförvaltningen. Man ställer 
frågan om grundlagsförslaget i det avse-
endet tillräckligt stödjer målen i strate-
giska planen.

Förvaltningen uppskattar förslaget 
att alla personalkategorier, inte bara ve-
tenskapligt kompetenta, ska kunna del-
ta i valen av rektor, prorektor och deka-
ner. Men hur det blir med den saken är 
inte säkert. Flera remissinstanser är po-
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PErSoNALPoLItIk. Det var kanske en 
och annan som generat skruvade på 
sig då problemet med att sätta ner 
foten mot en kollega iscensattes. 
Men mest var det skratt och upp-
skattande applåder i aulan när det 
personalpolitiska projektet Pupa 
höll temadag om medarbetarskap, 
ledarskap och chefskap med hjälp 
av inhyrda skådespelare.

Det var Anna Arvidsson, lärare på Mu-
sikhögskolan och regissör, som tagit med 
sig två skådespelare för så kallade forum-
spel som är en typ av rollspel som syftar 
till att bearbeta orättvisor och konflikter 
mellan individer. 

Tre typer av vanliga konflikter vid LU 
framfördes. Med skådespelarnas hjälp 
blev problemen med otydliga gränser, 
kollegial hänsyn och brist på samsyn än 
mer uppenbar. 

De 120 deltagarna fördelade på 19 grup-
per fick komma med förslag till lösningar 

på de olika konflikterna, och skådespelar-
na improviserade efter förslagen och tog 
om scenerna tills man löst problemen. 

Tanken bakom forumspelen var att 
svara på de huvudfrågor som Pupa-pro-
jektets andra temadag handlade om. Hur 
ser det ut med medarbetar-, ledar-, och 
chefskapet vid Lunds universitet? Och 
hur skulle vi vilja att det såg ut?

INgALILL rAhm-hALLbErg som leder 
projektet inledde med att ta upp vikten 
av en god personalpolitik ur många syn-
vinklar.  

– Personalkostnaden är ju dessutom 
universitetets största utgiftspost – så nog 
är det viktigt att ta väl hand om sin per-
sonal.

Den första temadagen tidigare i höst, 
handlade om det kollegiala ledarskapet 
och nästa temadag hålls den 28 oktober 
och tar upp vad som belönas och vad man 
får beröm för vid Lunds universitet.

TexT & FOTO: MARIA LInDH

Skådespelarna Jens Olsson och Viktoria Flodström iscensätter ett medarbetarsamtal 
som just havererat… 

Lekfullt på temadag 
om medarbetarskap

Inga överraskningar 
i budgeten
bUdgEt. Budgeten, som presentera-
des av statssekreterare Peter Honeth, 
innehöll inga större överraskningar. 
Fler platser till läkare, lärare och sjuk-
sköterskor var känt och LTH får också 
50 nya platser till civilingenjörsutbild-
ningen.    

Studentbostäder 
i nytt samarbete
boStädEr. LKF (Lunds kommuns 
Fastighets AB) och Lunds universitet 
har skrivit under en avsiktsförklaring 
om 200 nya studentbostäder. Det-
ta för att råda bot på bostadsbristen 
i Lund, och parterna menar att de nu 
har ett gott samarbete som kommer 
att ge resultat.  

Nya ministrar från 
Lunds universitet
mAktALUmNEr. Såväl Centerpar-
tiets nya ledare Annie Lööf, tillika nä-
ringsminister, som nya miljöministern 
Lena Ek har juristexamen från Lunds 
universitet. Den senare är också he-
dersdoktor vid LTH sedan i våras.

Annie Lööf – 
Center ledare, 
närings-
minister och 
LU-alumn.

Lena Ek – 
miljö minister, 
LU-alumn 
och heders-
doktor vid 
LTH.fo
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PEdAgogIk. Doktoranderna behövs 
i undervisningen. Och erfarenhet av 
att stå framför en klass är guld värd 
för framtida anställningar. ändå 
påbörjar de allra flesta doktorander 
sin bana som lärare utan en minuts 
pedagogisk utbildning. 

I ett nytt grepp bjöd kommuni-
kationsprofessorn Gunilla Jarlbro in 
institutionens doktorander till fika 
med undervisningssnack.

– Detta är ingen pedagogisk kurs, påpeka-
de Gunilla Jarlbro för det tiotal doktoran-
der och nya lärare som anslutit till ”under-
visningsfikan”. Bra pedagogiska kurser 
finns det gott om i universitetets regi. Vi 
är bara här för att utbyta erfarenheter. 

En del av de inbjudna har undervi-
sat några år, medan andra ännu inte hål-
lit sin jungfruföreläsning. En sak har de 
alla gemensamt: prestationsångest. För 
avhandlingen, för undervisningen, eller 
för både och. 

– Den åttonde november mellan ett 
och tre ska jag stå framför 120 nybörjar-
studenter och undervisa om teori och 
metod. Därför är jag här idag, sa den 
nyblivna doktoranden Maria Rosén när 
hon presenterade sig för gruppen. Hon 
suckade och skrattade lite uppgivet åt sin 
egen nervositet.

Flera av doktoranderna höll med hen-
ne om att det är en press att ställa sig 
framför 120 studenter. 

– En powerpoint-presentation kan 
vara som en nallebjörn att hålla i handen 
när man är nervös, tipsade Mia Marie 
Hammarlin, som är den enda i gruppen 
som redan har disputerat. Det minskar 
nervositeten om studenterna har fokus på 
skärmen istället för på dig.

– Se till att du har en ”bra-hår-dag”, 
tipsade en annan; känner man sig snygg 
och bekväm blir man tryggare. 

Några doktorander undrade hur nära 
kursmaterialet de egentligen ska hålla sin 

föreläsning. En gång i tiden var det tabu 
att föreläsa om det som stod i boken, be-
rättade Gunilla Jarlbro. Undervisningen 
skulle ge fördjupande insikter om saker 
som inte gick att läsa sig till. Men den 
ambitionen behöver man inte ha som ny 
och oerfaren lärare. 

– Ju säkrare jag blir desto mer vågar 
jag brodera, sa Susanna Magnusson och 
berättade att hon i början brukade hop-
pas att hon skulle slippa frågor. Mina 
kunskaper omfattade bara exakt det jag 
skulle föreläsa om. 

fLErA I grUPPEN tyckte att var svårt att 
kombinera undervisning med forskning. 
Avhandlingsarbetet skjuts på framtiden 
och blir lidande eftersom undervisning-
en inte går att skjuta på. 

– Efter ett undervisningspass får jag 
en sån adrenalinkick att jag omöjligt kan 
gå direkt och sätta mig vid mitt skriv-
bord, sa Joanna Doona.

Gunilla Jarlbro uppmanade dem att 
tala med studierektorn för att slippa 
spridda undervisningstider. 

– Man bör se till att få hela veckor på 
sig till forskningen. Ingen kan ägna sig 
åt undervisning på förmiddagen och för-
djupa sig i forskningen på eftermidda-
gen, menade hon. Hon varnade också för 
att många, framför allt kvinnor, fastna-
de i ”undervisningsträsket på A-nivån”. 
För att meritera sig inom akademin mås-
te man se till att ha undervisat på alla ni-
våer, handlett studenter, examinerat och 
ägnat sig åt pedagogisk utveckling.

StäNdIgt NyA UtmANINgAr verkar allt-
så vara melodin för den som vill merite-
ra sig. En av doktoranderna berättade att 
hon nyligen avböjt ett erbjudande om att 
få handleda masterstudenter. Hon tyck-
te att hon redan hade antagit tillräck-
ligt många utmaningar i sin doktorand-
tjänstgöring den senaste tiden.

– Det var rätt gjort, menade Gunilla 
Jarlbro. Man måste känna efter vad man 
orkar med och våga säga nej. Det kan 
vara svårt att kliva upp i sadeln igen ef-
ter trista kursutvärderingar.

TexT & FOTO: uLRIKA OReDSSOn

fikasnack om powerpoints
och prestationsångest

Kommunikationsprofessorn Gunilla Jarlbro bjöd in institutionens doktorander till fika med 
undervisningssnack.
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Ett globalt nätverk av 23 framstående 
forskningsintensiva, fullskaliga universitet 
i 15 länder. Lunds universitet är medlem 
sedan 2000.

SyftE. Att underlätta samarbete inom 
utbildning, forskning och administration 
i en omfattning långt över vad en-
skilda universitet kan med traditionella 
bilaterala avtal. Samarbete kring global 
hållbar utveckling och pedagogiska 
framsteg är prioriterat.

detta är Universitas 21

ÅrLIgA StUdENtEvENtS. U21 arrangerar 
varje år sommarskola för 100 studenter 
och tjugo lärare, en tvärvetenskaplig 
Undergraduate research Conference för 
studenter och lärare, samt en forsknings-
konferens för doktorander. Lunds universi-
tet täcker konferensavgifter och ger bidrag 
till resor och uppehälle.

gEmENSAmmA UtbILdNINgAr. Sex U21-
universitet, däribland Lund, ger det tvär-
vetenskapliga Global Issues Programme; 

studenter kan välja bland 70 ämnen, varav 
15 kan läsas online. 2011 undertecknade 
Lund en intensionsförklaring som öppnar 
dörren för en gemensam doktorandutbild-
ning inom U21, Joint PhD.

SAmArbEtSgrUPPEr. Finns för att 
exempelvis förbättra studentmobilitet, för 
att stötta unga forskare i karriären eller 
arbeta med nya lärandemiljöer. Det finns 
flera professionella nätverk för exempelvis 
rektorer, förvaltningschefer, utbildningsan-

NätvErk. Lundadoktoranderna 
Rong Cao och ulrika Gunnerud 
forskar på olika aspekter av mat 
och näring. Men det var först när 
de hamnade på en u21-konferens 
på andra sidan jordklotet som de 
möttes och insåg att de hade något 
gemensamt. 

– u21-nätverket för samman 
studenter, lärare, forskare och admi-
nistratörer över kultur- och ämnes-
gränser. Ta chansen att lära känna 
kolleger över hela världen, uppma-
nar Jane usherwood, u21s general-
sekreterare, nyss på besök i Lund.

Trots att Lunds universitet varit med i 
det globala nätverket U21 i tio år, så är 
det ganska okänt bland studenter och an-
ställda. Men i början av terminen hölls 
en välbesökt workshop som man hop-
pas leder till att fler får upp ögonen för 
nätverket. Kanske blir också 2012 ett ge-
nombrottsår – i maj arrangeras nämligen 
U21:s årsmöte i Lund.

Doktoranderna Rong Cao, teknisk 
mikrobiologi, och Ulrika Gunnerud, 
industriell näringslära och livsmedelske-

U21-nätverket
– givande global mötesplats

Lundadoktoran
derna Rong Cao 
och Ulrika Gun
nerud som fors
kar på mat lärde 
känna varandra 
på en U21konfe
rens i Kuala Lum
pur. I Lund hade 
de  aldrig träffats 
tidigare.

mi, möttes på konferensen som handla-
de om ”Food security” i Kuala Lumpur.

– Som forskarstuderande är du ex-
tremt fokuserad på ditt eget ämnesområ-
de, men i Kuala Lumpur träffade vi kolle-
ger från andra ämnen och från tio andra 
länder. Och så lärde vi ju känna varan-
dra, berättar de för LUM. 

dEt vAr NyttIgt att lyfta blicken när det 
gäller forskning om mat, menar de. 

– Eftersom det bara var ett fyrtiotal 
deltagare fick vi chans att diskutera gan-

ska ingående med varandra, säger Ulri-
ka Gunnerud.

U21 ordnar flera olika sammankoms-
ter för studenter, forskare/lärare och ad-
ministratörer varje år. Sara Goodman, 
lärare i genusvetenskap, reste i somras 
till Fudan-universitetet i Shanghai till-
sammans med studenterna Linn Aleni-
us och Louise Lorentzon till konferensen 
om forskning på grundnivå. Linn Aleni-
us hade erövrat en plats med sin uppsats 
i ”gender mainstreaming”. 

– Jag är inte van att prata för större 
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grupper och än mindre på engelska. 
Det var bra träning, säger hon.

Kvaliteten var hög på konferen-
sen, berättar Sara Goodman, och 
den konkreta erfarenheten gav ett 
grepp om vad U21 är. 

fLErA LUNdAStUdENtEr har under 
årens lopp deltagit i U21s årliga som-
marskola. 2005 hölls den i Lund och 
nu senast i Dublin där det handla-
de om konfliktlösning, med exem-
pel från Nordirland. Flera lundastu-
denter vittnade på workshopen om 
en engagerande upplevelse.

– I början var U21 lite av en mid-
dagsklubb för rektorerna, säger ge-
neralsekreteraren Jane Usherwood 
utan omsvep. Men efterhand har 
nätverket fått mer substans och om-
fattar fler grupper, ämnen och nivå-
er. 

LUNdS UNIvErSItEt betalar årligen 
en medlemsavgift på 44.800 US 
dollar till U21. En hel del av U21s 
budget har gått till studentmobili-
tet, men nu satsas mer på ”collabo-
rative groups” inte minst för unga 
forskare, och på utökat stöd till oli-
ka forskningsnätverk. Får man fart 
på dessa ökar chansen att expande-
ra U21s gemensamma forskarutbild-
ning – Joint PhD – som Lunds uni-
versitet nyligen anslöt sig till. 

TexT & FOTO: BRITTA COLLBeRG

UPPdrAgSUtbILdNINg. nu i oktober 
avslutas en ettårig uppdragsut-
bildning på plats i Vietnam med 
lärare från FPI, Forskningspolitiska 
institutet. Beställare är den vietna-
mesiska regeringen. De nära fyrtio 
studenterna har handplockats för 
att bli ”morgondagens ledare”. Så 
snart de är klara ska de ut till sina 
hemprovinser för att organisera 
utbildning, forskning och teknik-
utveckling och därmed snabba på 
övergången till en marknadseko-
nomi. Fast dessförinnan fick studen-
terna chansen att uppleva Lunds 
universitet på riktigt.

Höstterminen hade just börjat när de 
vietnamesiska studenterna kom till Lund 
för att under en månad lägga sista han-
den vid sina masteruppsatser och samti-
digt lära känna Lunds universitet. Här-
ifrån kommer alla deras lärare på den 
ettåriga masterkursen Science and Tech-
nology Management.

– Kursen ingår i regeringens, dvs. 
det vietnamesiska kommunistpartiets 
”165-projekt” som syftar till att höja kom-
petensen inom landet och stimulera ut-
vecklingen, berättar Dao Thanh Tru-
ong, från University of Social Sciences 

and Humanities i huvudstaden Hanoi. 
Dao Thanh Truong är vietnamesisk 

koordinator för masterutbildningen – 
från Lunds universitets sida är det na-
tionalekonomen Bo Göransson från FPI 
som koordinerar.

Vietnameserna betalar två miljoner 
kronor för utbildningen som engagerat 
elva av FPIs forskare i sammanlagt sju 
delkurser. Lundaforskare har föreläst på 
plats i Vietnam, men en del kontakt har 
också skett via videolänk.

– Det är väldigt roligt för oss, både att 
kunna ge den här utbildningen och att 
universitetet i Hanoi valde ut just oss – i 
global konkurrens. Utbildningen ska bi-
dra till att förbättra innovationssystemet 
och öka kunskapsöverföringen både till 
den privata industrin och till den offent-
liga sektorn, säger Bo Göransson. 

Det avslutande månadslånga besöket 
i Lund var inte planerat från början och 
heller inte budgeterat för.

– Men man samlade ihop extra peng-
ar för att ge studenterna chansen att lära 
känna det universitet varifrån de får sin 
examen. Under tiden här arbetar de med 
sina uppsatser. Och i oktober examine-
ras de av oss, på plats i Vietnam, säger 
Bo Göransson.

TexT & FOTO: BRITTA COLLBeRG

De vietnamesis
ka masterstuden
terna fick testa 
svensk mat, bland 
annat köttbullar, 
när de för första 
gången besökte 
Lund och Forsk
ningspolitiska in
stitutet där deras 
lärare finns.

Vietnamesisk
uppdragsutbildning 
avslutas i Lund

svariga akademiska ledare, internatio-
nella chefer, personalchefer etc.

forSkNINgSSAmArbEtEN. nätverk 
finns inom exempelvis Digital humanities 
– en workshop kommer att hållas i Lund 
i maj 2012 – och inom Health Science 
där Medicinska fakulteten deltar i flera 
projekt. Ett större tvärvetenskapligt 
forskningsprojekt där Lund är aktiv part 
är Water Futures for Sustainable Cities. 

Mer info: www.lu.se/u21
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PÅvErkAN. ”Koll på klimatet – från 
energi och ekologi till ekonomi” var 
titeln på ett seminarium som gick 
av stapeln i Lund i början av sep-
tember där universitetets klimat-
forskare fick möjlighet att berätta 
om sin forskning för Riksdagens 
utredningstjänst. Samtidigt fick de 
höra mer om hur utredningstjäns-
ten arbetar och vad man ska tänka 
på om man vill lyckas med att för-
medla sitt budskap till vår högsta 
beslutande församling. 

Seminariet arrangerades inom ramen 
för det så kallade Klimatinitiativet, som 
är en intern satsning för att lyfta fram 
universitetets klimatforskning. Henrik 
Smith är prefekt vid Centrum för miljö- 
och klimatforskning och ansvarig för kli-
matinitiativets verksamhet.

– Vi försöker hela tiden skapa län-
kar, både formella och personliga, mel-
lan forskarna och avnämarna, säger han. 

Det arbetet handlar naturligtvis om 
att visa upp vad Lunds universitet gör, 
men också, i minst lika hög grad, om att 
diskutera med myndigheter och andra 
relevanta aktörer om vilka deras behov 
av forskning och syntes är.

Totalt fanns sex gäster från utrednings-
tjänsten och en kommunalpolitiker från 
Lund på plats. Dessutom nio forskare och 
sex kommunikatörer från universitetet. 
Dagen bjöd på föredrag om allt från hur 
klimatförändringen påverkar ekosystem-
tjänsterna till de oändliga möjligheterna 
med förnybar energi och hur man bör in-
vestera för framtidens samhälle baserat på 
ekonomisk-historiska erfarenheter. Prak-
tiskt taget alla föredragshållare lyfte fram 
de tvärvetenskapliga perspektiven, något 
som karaktäriserar klimatforskningen vid 
universitetet. 

forSkArE frÅN mAX-LAb och ESS berät-
tade också om hur synkrotron- och neu-
tronljus kan bidra till teknikutveckling, 
och därmed till omställningen till ett mer 
hållbart samhälle. Det sista var något av 
en nyhet även för flera av lundaforskarna.

– Föredragen gav mig en helt ny in-
blick i vilken roll som ESS och MAX IV 
kan spela inom miljöforskningsområdet, 
säger Henrik Smith.

Helene Limén, som arbetar med forsk-
nings- och framtidsfrågor på uppdrag av 
riksdagsutskotten, berättade om hur ut-
redningstjänsten väljer forskare till sina 
seminarier och utredningar. Som på de 

flesta andra håll är ambitionen en jämn 
fördelning vad gäller kön, ålder och geo-
grafisk spridning. Men det finns en an-
nan faktor som också har stor betydelse.

– För oss är det minst lika viktigt att 
forskaren är en god kommunikatör som att 
han eller hon har spännande forsknings-
resultat. Riksdagsledamöterna har mycket 
skiftande bakgrund och man måste kun-
na förklara sin forskning så att alla förstår.

För att träna forskarnas kommuni-
kativa förmåga har utredningstjänsten 
nyligen inrättat ett stipendium som ger 
forskarstuderande möjlighet att under 
tre månader arbeta tillsammans med ut-
redningstjänsten. Just nu är det lunda-
forskaren David Lindelöw, som arbetar 
med hållbara transporter i staden, som 
finns på plats i Stockholm.

Ett SPäCkAt SChEmA till trots var Hen-
rik Smith nöjd med dagen. Att besöket 
var viktigt är han övertygad om.

– Det ökar helt klart sannolikheten att 
den forskning som bedrivs vid universite-
tet inom miljö- och klimatområdet kom-
mer att användas som kunskapsunderlag 
i riksdagen.

TexT: uLRIKA JÖnSSOn BeLyAzID
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klimatforskare knöt kontakter 
med riksdagens utredare

Henrik Smith 
i samspråk 
med Bo Ny
ström från 
Riksdagens 
utrednings
tjänst. 

Linda Tufvesson, klimatforskare vid Lunds universitet, höll ett föredrag om hur klimat 
och miljövänliga gröna kemikalier egentligen är.

Helene  Limén 
från Riks
dagens ut
rednings
tjänst letar 
efter forska
re som också 
är goda kom
munikatörer.
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     riksdagens 
     utredningstjänst
riksdagens utredningstjänst (rUT) har 
drygt 40 medarbetare som på upp-
drag av riksdagens ledamöter, par-
tikanslier, utskott, övriga organ och 
utländska parlament genomför ut-
redningar inom olika ämnesområ-
den. Den information som utredarna 
tar fram är objektiv, partipolitiskt neu-
tral och satt i ett sammanhang. Utre-
darna har i huvudsak nationalekono-
misk, statsvetenskaplig och juridisk 
bakgrund, men det finns även några 
naturvetare inom utredningstjänsten. 
Ofta genomförs utredningarna internt 
inom utredningstjänsten, men ibland 
anlitas externa krafter såsom forskare 
från olika universitet. Forskare används 
även som kvalitetsgranskare av de rap-
porter som tas fram. Utredningstjäns-
ten bedriver även seminarieverksam-
het.

Källa: riksdagens utredningstjänst

     klimatforskning
     vid LU
Klimatforskning bedrivs vid åtta av 
universitetets fakulteter och vid när-
mare 30 olika institutioner och cen-
trum. Forskningen spänner över en 
rad ämnesområden – från naturveten-
skap, medicin och teknik till samhälls-
vetenskap, humaniora, ekonomi och 
juridik. Det som framförallt karaktä-
riserar universitetets klimatforskning 
är de tvärvetenskapliga perspektiven 
och flera av universitetets strategiska 
forskningsområden och Linnémiljöer 
handlar om klimatet, till exempel ”Bio-
diversity and ecosystem services in a 
changing climate” (BECC), ”Modelling 
the regional and global earth system” 
(MErGE), ”Lund university centre of 
excellence for integration of social and 
natural dimensions of sustainability” 
(LUCID) och ”Lund centre for studies 
of carbon cycle and climate interac-
tion (LUCCI). Läs mer om universitetets 
klimatforskning på www.lu.se/klimat-
portalen.

UtvECkLINgSforSkNINg. Det finns 
länder som utvecklas och så finns 
det länder som avvecklas. På ut-
vecklingsforskningens dag föreläste 
Christine Sylvester, ny gästprofes-
sor på Statsvetenskapliga institutio-
nen, om zimbabwe. Där har många 
av de framsteg som gjordes på 
80-talet nu avvecklats.

Christine Sylvester menar att president 
Robert Mugabe medvetet eller omedve-
tet använder sig av bestraffningar och 
nedrustningar av välfärden som strate-
gi. Detta för att kunna bita sig kvar vid 
makten.

Ett exempel på detta var när han 2007 
lät schakta bort bostäder och en stor och 
populär marknadsplats i huvudstaden 
Harare med motiveringen den såg sjab-
big ut. Den inofficiella och mer sannolika 
versionen går ut på att det var ett sätt att 
straffa huvudstadsbefolkningen som se-
dan länge har försökt att rösta bort Mu-
gabe vid allmänna val.

– Resultatet blev att 700.000 män-
niskor, framför allt kvinnor, har blivit 
bostads- och arbetslösa, säger Christine 
Sylvester. Andra exempel på att utveck-
lingen i Zimbabwe går bakåt är att kvin-
nor inte längre har någon arvsrätt och att 
undervisningen nu är avgiftsbelagd, vil-
ket också slår hårt mot kvinnorna.

mEN trotS dEN NEgAtIvA utvecklingen 
vill Christine Sylvester inte kalla Zim-
babwe för en ”failed state” och placera 
landet i samma kategori som exempelvis 
Somalia och Haiti.

– Zimbabwe håller regelbundna val 
och har ganska stabila institutioner, sä-
ger hon. Det som händer i Zimbabwe 
är ett annat fenomen som jag tycker att 
även andra utvecklingsforskare borde tit-
ta närmare på. 

Christine Sylvester har skrivit flera 
böcker om Zimbabwe och i många olika 
omgångar bott i landet sedan hon besök-

te det för första gången 1982. För att kun-
na skriva en bok om kvinnors syn på det 
nya Zimbabwe tog hon arbete som lant-
arbetare på ett storjordbruk.

– Det var det enda sättet att komma 
nära de kvinnor som jag ville intervjua, 
säger hon. Som forskare finns annars ris-
ken att man bara få tillrättalagda svar. 

Christine Sylvester kommer ur-
sprungligen från USA, men har de senas-
te snart tjugo åren bott i Storbritannien, 
Holland, Australien och Zimbabwe. Se-
nast kommer hon från Göteborgs uni-
versitet där hon hade Kerstin Hesselgren-
professuren.

– Att bo på många ställen i världen 
är ganska naturligt om man arbetar som 
professor i internationella relationer, sä-
ger hon.

Förutom utvecklingsstudier så fors-
kar Christine Sylvester om internatio-
nella relationer ur ett feministiskt per-
spektiv. Hon intresserar sig också för den 
roll som konst och museer spelar för in-
ternationella relationer.  

Just nu har statsvetarna två gästpro-
fessorer. Förutom Christine Sylvester är 
det Richard Ned Lebow som innehar den 
så kallade Olof Palme-professuren som 
finansieras av Vetenskapsrådet.

TexT & FOTO: uLRIKA OReDSSOn

underutveckling 
som regeringsstrategi

t
t

Christine Sylvester är ny gästprofessor 
på Statsvetenskapliga institutionen.
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Glass på grönt te med blåbärssås! 
Det är en dessert med god inverkan 
på hjärnfunktionerna, och ett ex-
klusivt recept för Lunds universitets 
kokbok – en inspirationskälla för 
alla med intresse för mat, veten-
skap och nämnda universitet.

Upphovsmannen till desserten är Patrik 
Brundin, professor i nervcellsöverlev-
nad (så ingen fara…). Han har sällskap 
av ett 30-tal andra forskare och universi-
tetsanknutna skribenter i den 220 sidor 
rikt illustrerade boken som släpps i slutet 
av november. Redaktör är Johan Sten-
ström, professor i litteraturvetenskap, 
och fotograf är Per Lindström, som fli-
tigt har dokumenterat Lund och univer-
sitetet under många år, och även är ad-

jungerad professor i bildjournalistik vid 
Mitthögskolan. 

En viktig roll har även lundakrögaren 
Nils-Bertil Hansson, som provlagat alla 
mer eller mindre fantasifulla recept. Jo-
han Stenström har provsmakat en del av 
rätterna och utser livsmedelsprofessorn 
Inger Björcks stekta vitling med korn-
gryn till en av sina absoluta favoriter (se 
recept på nästa sida).

– Idén bakom kokboken är att visa att 
universitetets alla ämnen har anknytning 
till mat och matkultur, och ”forskning 
och föda” är en av bokens tre grundpela-
re, berättar Johan Stenström. De övriga 
två är ”det akademiska måltidsåret” och 
maten bakom ”studentlivet”.

Som redaktör har han sett till att skri-
benterna har en jämn spridning fakul-

tetsvis och även verksamheterna bortom 
Lund är representerade. Varje text avslu-
tas med ett recept och inte helt otippat bi-
drar Trafikflyghögskolans Viveka Lund 

LU-forskare skriver egen kokbok

sMart oM Mat

Glass på grönt te 
med blåbärssås är 
bra för hjärnfunk
tionerna, menar 
Patrik Brundin som 
är upphovsman till 
denna dessert.

Litteraturprofessorn Johan Stenström är 
 redaktör för LUkokboken.
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Stekt vitling à la Inger björck
4 vittlingar i portionsstorlek. 
3 msk vetemjöl
1 ägg
1-2 dl ströbröd
salt
Ättika till servering. Späd den så att den blir lagom stark.

rensa och fjälla fiskarna. Skär bort huvudet. Gnid in fisken 
med salt. Ifall man föredrar att köpa färdiga fileer räcker det 
att bara panera dem med ströbröd.
Dubbelpanera fiskarna, dvs vänd dem i mjöl, doppa dem i 
uppvispat ägg och vänd dem i ströbröd. 
Stek fisken vackert guldbrun runt om på ganska svag värme.

Korngryn med örter
2 dl korngryn
1 tärning grönsaksbuljong
6 dl vatten
1 knippa dill
1 knippa persilja
1 knippa gräslök
1 krm salt
1 msk olivolja
citronsaft efter behag

Lös buljongen i vattnet under uppkokning. Tillsätt salt.
Tillsätt korngryn. Sjud under lock på svag värme i 35-40 mi-
nuter.
Dra kastrullen från plattan och låt stå några minuter.
Blanda i olivolja, finklippt dill, persilja och gräslök.
Smaka av med citron.

Servera fisken nystekt med korngryn och en citronklyfta. Var 
och en droppar utspädd ättika över sin fisk efter behag.

med 70-talsklassikern ”Flygande Jacob”. Juridi-
cums dekanus Christina Moëll skriver om EUs 
konventioner kring import och export apropå 
sin fruktsallad. Och Thomas Laurell, professor 
i elektrisk mätteknik, berättar om de fysiska re-
aktionerna i laxen när den gravas. Läsaren får 
även veta en del om emulsioner och såser. 

– Det är populärvetenskapliga mycket in-
tressanta texter, tycker Johan Stenström och 
berättar att ingen som ombetts att skriva har 
tackat nej.

om brödbAk oCh brödEtS fySIk berättar Na-
turvetenskapliga fakultetens prodekanus, pro-
fessor Stacey Ristimaa-Sörensen, som även 
avslöjar vad som händer inuti ett popcorn. Hu-
ruvida man blir snäll av pepparkakor eller inte, 
reder psykiatrikern Sofie Westling ut medan et-
nologen Håkan Jönsson redogör för den gastro-
nomiska revolution som drabbat Sverige de se-
naste decennierna. 

Nils Dahlgren skildrar promotionsfestlig-
heterna och Fredrik Tersmeden skriver om 
1600-talet mathållning vid universitetet och 
om studentserveringen Konviktoriet. I boken 
kan man också läsa om det stora matarbetet 
bakom studentevenemang som karnevalen och 
liknande.

NU hoPPAS johAN StENStröm att intresset för 
att läsa boken ska vara lika stort som det varit 
att skriva i den. En förhoppning som han delar 
med Peter Luthersson på Atlantis förlag som ger 
ut den. Kokboken kommer att säljas i bokhan-
deln och Lunds universitet har köpt in ett antal 
exemplar för representation. Boken släpps vid 
en releaselunch i Pelarsalen den 24 november. 

TexT: MARIA LInDH
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”Idén bakom kokboken är att 
visa att universitetets alla ämnen 
har anknytning till mat och 
matkultur.”

redaktörens 
favoritrecept

LUM nr 7 | 2011     19



20                          LUM nr 7 | 2011

Förstärkt kunskapsstråk från söder 
till norr och ett nytt kompletteran-
de universitetscentrum där Sölvega-
tan korsar Tornavägen.

Bättre koppling mellan universi-
tetet, staden och sjukhusområdet.

en ny stadspark vid LTH. Och mer 
bostäder, service och mötesplatser 
som lockar in andra än studenter 
och forskare på akademiskt ”revir”.

Det är några bärande tankar i det utkast 
till ny campusutvecklingsplan för Lunds 
universitet som blir klart i oktober. 

– Campusplanen sträcker sig fram till 
2025. Den spikar inte detaljerna utan är 
en vision som anger färdriktningen. Det 
är inte minst viktigt med tanke på att allt 
vi gör sker i nära samarbete med Lunds 
kommun och Region Skåne liksom med 

privata fastighetsägare, Akademiska hus 
och Statens fastighetsverk, berättar Åsa 
Bergenudd, lokalförsörjningschef vid 
Lunds universitet.

Syftet är att stärka universitetets kon-
kurrenskraft och förmågan att dra till sig 
och behålla studenter och medarbetare 
genom attraktiva akademiska miljöer i 
en region som just nu utvecklas i en ra-
sande fart.

dAgENS CAmPUS sträcker sig från uni-
versitetsområdet i söder, med Kungshu-
set och Universitetshuset i den medeltida 
stadskärnan, och norrut till LTH. Cam-
pus hålls ihop av idén om Kunskapsstrå-
ket som går från söder till norr, genom 
kvarteret Paradis, förbi Universitetsbib-
lioteket, längs Sölvegatan till LTH och 
forskningsbyn Ideon. Det fortsätter mot 

det nya bostadsområdet Brunnshög och 
forskningsanläggningarna MAX IV och 
ESS som byggs här de kommande åren.

I visionsutkastet förstärks Kunskaps-
stråket hela vägen och befolkas genom 
förtätning och korsande nya cykelstigar 
och gator. I den gamla campusdelen från 
Lundagård och upp till Tornavägen för-
tätas med stor försiktighet. Söder om All-

ny knUtpUnkt
Lokalförsörj
ningschef Åsa 
Bergenudd har 
varit ansva
rig för fram
tagandet av 
förslaget till 
campusut
vecklingsplan. 
foto: britta 
collberg

i vision för framtidens campus

Universitetsplatån där Sölvegatan korsar Tornavägen är en av de viktigaste noderna utmed Kunskapsstråket. En upphöjd gångzon över Torna
vägen föreslås för att binda samman stråket och ett öst–västligt stråk skapas från BMC till LTH som fortsätter mot Ideon och Astra Zeneca. Vid 
BMC förstärks Sölvegatans gatulinje genom nya byggnader längs den norra sidan av gatan. ill: frost/juul
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helgona kyrkogata i kvarteret Paradis och 
även runt Universitetsplatsen vill man 
gärna ha mer undervisning eller läsplat-
ser, dvs. studenter som ger liv åt området 
och stärker kopplingen till stadskärnan. 

I kvArtErEt PArAdIS blir samhällsve-
tarna ännu mer dominerande än i dag, 
genom ett nytt studiecentrum och de 
övertar många av den universitetsge-
mensamma förvaltningens lokaler när 
den flyttar norrut. 

Norr om kvarteret Paradis föreslås 
att man öppnar den låga byggnad som 
sträcker sig längs Allhelgona kyrkogata, 
fram till valvet och UB-parken. Då bil-
das en slags arkad som leder in på lasa-
rettsområdet bakom Allhelgonakyrkan, 
där man tänker sig en ny byggnad.

Tvärs över UB-parken går Kunskaps-
stråket vidare mot Gerdaplatsen, kors-
ningen Helgonavägen/Sölvegatan. 

– Sölvegatan är central i Kunskaps-
stråket och vi vill nu ta de sista stegen till 
att göra den till en välintegrerad stadsga-
ta, full av människor, möjligheter, mö-
tesplatser och lite av en livlig boulevard.

En ny byggnad föreslås väster om nu-
varande Zoologen, vilken för övrigt blir 
humanisters och teologers nya hemvist 
om ett par år. Ovanför Zoologen, söder 
om Biomedicinskt centrum BMC, pla-
nerar Region Skåne en ny stor laborato-
riebyggnad. Tanken är att den ska öppna 
sig mot Sölvegatan och att det samtidigt 
ska skapas en ny tvärgående gata från la-
sarettsområdet, vilket ytterligare skulle 
befolka den livliga boulevarden. På andra 

En ny byggnad strax norr om samhällsvetarnas planerade studiecentrum stärker Kunskapsstrå
ket från kvarteret Paradis över Allhelgona kyrkogata och upp till UBparken. obs! Alla gröna 
och orangea byggnader är bara skisser, dvs. inga beslutade byggnader. ill: frost/juul

     Campusutvecklingsplanen
Arbetet har pågått sedan 2009. Två arkitektbyråer – White arkitekter och dans-
ka Frost/Juul – har lagt förslag på hur campus och Kunskapsstråket kan utveck-
las och förbättras, utan att äventyra det som är unikt för Lund. Universitetets 
styrgrupp har fastnat för en kombination av förslagen. Den kompletteras med 
”grönt helhetstänk” av landskapsarkitektbyrån Sydväst som syr ihop en hel-
hetslösning. Förslaget ska diskuteras vid öppna seminarier och workshops se-
nare i höst för att sedan infogas i universitetets förnyade strategiska plan.

”korsningen Sölvegatan-
tornavägen är en av de 
viktigaste noderna i 
campusplanen. här på 
universitetsplatån, campus 
högsta punkt, finns den 
största potentialen när det 
gäller att rumsligt knyta ihop 
universitetets olika delar.”

t

t

White arkitekter föreslår en rejäl förtätning av norra området och Tornavägen kompletteras 
med nya byggnader som tar ner vägens skala till stadsgatunivå. Det täta gatutemat förlängs 
i nya gator vid sjukhustvätten och Smörlyckan. Det i dag öppna området mellan Getinge
vägen och Kemicentrum kompletteras med nya, täta kvarter med bland annat bostäder. 
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Vad behövs för att forskningsmiljö-
er ska bli dynamiska mötesplatser 
för aktörer från många olika håll?

Detta diskuteras i en ny kartlägg-
ning som jämför Lund med tio fram-
gångsrika forskningscentra runt om 
i världen. 

Den fysiska planeringen och hur 
husen utformas har betydelse, visar 
rapporten. Det måste finnas rum 
både för att ”tänka, tala och testa”. 

Syftet med rapporten ”CoLAB city” är 
att ge Lunds kommun, universitetet, re-
gionen, ja, hela södra Sverige inspiration 
och hjälp att få maximal utväxling och 
glädje av de stora forskningsanläggning-
ar som framöver byggs i Lund: MAX IV 
och ESS. 

Uppdraget kommer från det regiona-
la TITA-projektet. Rapporten försöker se 
om det finns gemensamma nämnare el-
ler framgångsrecept för hur man utformar 
den fysiska miljön, om man vill stärka inn-
ovationsstrukturen, tillgängligheten och 
attraktionskraften i Skåne och Blekinge.

Lunds förutsättningar jämförs alltså 
med tio framgångsrika forskningsmiljö-
er i Sverige och övriga Europa, USA och 
Asien, bland annat Stanford Research 
Park, Berkeley, Cambridge Science Park, 
Cern och Paju Book City i Sydkorea.

Vad utmärker dem? Först och främst 
ett varierat utbud av mötesplatser. Ca-
féer, servicebutiker, hörsalar, sport- 

och rekreationsanläggningar hör dit.
Men forskningsmiljöerna är olika 

mycket integrerade med omvärlden – 
mest integrerad i staden är Berkeley, som 
också har det största och mest varierade 
utbudet av mötesplatser. 

för Att kUNNA UtvECkLAS till ”rum för 
innovation och idéer” behövs lokaler och 
platser som är både oordnade och tillå-
tande. Det måste finnas utrymmen där 
man kan vara ifred och tänka i lugn och 
ro, vid sidan om platser där man kan mö-
tas och prata, liksom ställen där man kan 
pröva sina idéer, dvs. verkstäder av nå-
got slag. ”Think, talk, test” sammanfat-
tar dessa rumsliga behov. Det räcker inte 
att bara tillgodose ett eller två av behoven 
– det måste finnas fysiska rum för alla tre.

Ser man till forskningslandskapet 
som helhet finns en strävan efter en ur-
ban karaktär hos de här framgångsrika 
miljöerna. De som är mest isolerade ver-
kar sträva mot en mer stadsmässig, arki-
tektonisk täthet, men också med plats för 
parker och rekreation.

TexT: BRITTA COLLBeRG

fotNot: TITA-projektet – är en gemensam 
satsning av en mängd aktörer i Skåne och 
Blekinge och medfinansierad av Europeiska 
regionala utvecklingsfonden. 
     CoLAB CITy – en jämförande studie av 
forskningsmiljöer. Kartläggningen har gjorts 
av arkitekterna Caroline Dahl, PerJohan 
Dahl och Christophe Cornubert på uppdrag 
av TITAprojektet.

sidan Sölvegatan tänker man sig fors-
kar- och studentbostäder på Fysicums 
stora parkering, med första våningen 
reserverad för affärer, restauranger och 
annan service.

Den universitetsgemensamma för-
valtningen planeras att om några år flyt-
ta till en ny byggnad i nordöstra hörnet 
av Sölvegatan-Tornavägen.

– Korsningen Sölvegatan-Tornavä-
gen är en av de viktigaste noderna i cam-
pusplanen. Här på universitetsplatån, 
campus högsta punkt, finns den störs-
ta potentialen när det gäller att rums-
ligt knyta ihop universitetets olika de-
lar. I dag är det ett slags ingenmansland 
runt platån och ovanför korsningen bor 
i stort sett ingen, menar Åsa Bergenudd.

Tornavägen har ett formspråk som 
mest liknar en trafikled. Det speglar illa 
det faktum att här passerar färre bilar 
per dygn än på Allhelgona kyrkogata.

– Vi vill omvandla Tornavägen till 
stadsgata, genom ny bebyggelse längs 
med gatan, på LTH-sidan. Det ska vara 
bostäder, för studenter och forskare men 
även andra lundabor. Det ökar underla-
get för restauranger, mindre butiker och 
annan service, säger Åsa Bergenudd.

PÅ UNIvErSItEtSPLAtÅN håller man i 
visionen öppet för ett större konferens-
centrum. Men man avvaktar Lunds 
kommuns utredning om att bygga en 
stor konferensanläggning intill Cen-
tralstationen. Läget innebär att den 
skulle kunna utnyttjas brett i regionen 
och Malmö är med och diskuterar.

– I och med förbindelsen Lundalän-
ken så fungerar läget utmärkt också för 
universitet, säger Åsa Bergenudd.

På LTH-området vill man förtä-
ta med bostäder utmed kanterna, men 
också ytterligare förstärka grönskan och 
skapa ett sammanhängande grönt stråk, 
en ny stadspark som sträcker sig från norr 
utmed Klas Anshelms LTH-byggnader i 
öster och söderut mot Tunaparken.

– Det blir en ruffare typ av park, 
men stor och generös. Den kan bli en 
lunga och mötesplats, kanske till och 
med platsen för festivaler och kultur-
arrangemang under bar himmel, säger 
Åsa Bergenudd.

BRITTA COLLBeRG

t PerJohan Dahl, med
författare till rappor
ten CoLAB CITY, var en 
av ledarna för en tvär
disciplinär workshop 
under konferensen Inn
ovation in Mind (se ar
tikel sid 3). Studenter 
gestaltade ”innovati
va rum” och fyllde Uni
versitetshusets atrium 
med alster gjorda av 
plaströr. foto: gunnar 
menander

Viktigt med lokaler för att
tänka, tala och testa
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ett topprankat eu-projekt tar sikte 
på en ny typ av kamera som kan ge 
detaljerade bilder på tumörsökande 
molekyler i kroppen. Kameran kan 
användas för att beräkna stråldos 
vid cancerbehandling. Strålnings-
fysiker vid Lunds universitet driver 
forskningsprojektet tillsammans 
med aktörer i näringslivet.

Professor Sven-Erik Strand sätter bok-
stavligen fingret på problemet när han 
lutar sig fram och pekar på en mörk fläck 
på fotot. I datorn framför honom syns en 
bild av en patient, tagen med en så kall-
lad gammakamera. Den mörka fläcken 
är en tumör.

– Problemet är att vi inte vet exakt hur 
radioaktiviteten i tumören ser ut i patien-
ten. Nackdelen med dagens mätinstru-

ment är att det är svårt att se små detal-
jer, säger han.

Gränsen för gammakamerans upplös-
ning går vid 1–1,5 centimeter. Sven-Erik 
Strand förklarar att en bättre detaljrike-
dom i bilden skulle vara till stor hjälp för 
planeringen av patientens behandling. I 
en tumör får man nämligen inte någon 
alltigenom jämn fördelning av radioak-
tivitet i cancercellerna. Istället är olika 
delar av tumören mer eller mindre ak-
tiva. Det gäller att beräkna en lämplig 
stråldos som ger största möjliga effekt, 
och därför behövs en teknik som tydli-
gare visar, på mindre än millimeternivå, 
hur tumören ser ut.

Sven-Erik Strand är verksam vid av-
delningen för medicinsk strålningsfy-
sik i Lund. Hans forskargrupp har un-
der många år arbetat med att utveckla 

och utvärdera olika detektorsystem som 
ger digitala bilder med högre upplösning. 
I projektet samarbetar de med Lunda-
företaget BioInvent samt det norska fö-
retaget Biomolex.

– De i Oslo bygger själva systemet, 
och BioInvent tillverkar molekylerna 
som vi i min forskargrupp sedan testar i 
olika cancermodeller för att kunna stu-
dera detektorsystemets egenskaper, säger 
Sven-Erik Strand.

Förra året blev samarbetstrion topp-
rankad av Eurostars-programmet. De-
ras forskningsprojekt valdes ut av en 
internationell jury i Eurostars tredje ut-
lysningsomgång. Eurostars är ett EU-
program som stödjer små och mellan-
stora företags samarbete med akademin 
inom olika forskningssatsningar. Med 
trions topplacering följde också 3,5 mil-

SvenErik Strands fors
kargrupp, Systematisk 
strålterapi, samarbe
tar med bland annat 
Lundaföretaget BioIn
vent kring satsningen 
på en ny typ av hög
upplösande detektor. 
På bilden ses SvenEr
ik Strand med dokto
randen Anders Örbom 
samt Bo Jansson från 
BioInvent.

effektivare 
cancerbehandLing
med ny kamera som förfinar beräkning av stråldoser

t
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joner kronor till det treåriga projektet.
Sven-Erik Strands forskargrupp arbe-

tar inte bara med forskning kring strål-
doser utan i lika hög grad handlar det om 
att först göra själva diagnosen, alltså ste-
get före behandling. Radioaktiva ämnen 
kan nämligen användas både vid diag-
nos och vid behandling. Genom att inji-
cera ett radioaktivt ämne i patienten kan 
man hitta var tumörer sitter med hjälp 
av PET- eller SPECT-tomografiska me-
toder, som ger tredimensionella bilder av 
det radioaktiva ämnets fördelning i krop-
pen.

forSkArgrUPPEN StUdErAr, tillsam-
mans med BioInvent, flera olika radio-
aktiva ämnen kopplade till antikroppar 
för att se hur väl de fungerar som tu-
mörsökare. De radioaktivt märkta anti-
kropparna har olika förmåga att söka sig 
till områden i kroppen där cancerceller 

finns. Sven-Erik Strand lutar sig på nytt 
fram mot datorskärmen och pekar på en 
närbild av två olika tumörer.

– Här ser man tydligt hur olika dessa 
bägge ämnen fäster på tumören, förkla-
rar han.

Sven-Erik Strands forskargrupp sam-
arbetar inte bara med näringslivet utan 
även med andra aktörer inom Lunds uni-
versitet, exempelvis kärnfysikforskare på 
Fysiska institutionen, samt utgör en del 
av Lund University Bioimaging Centre, 
ett bildcentrum som är en av universi-
tetets stora satsningar på att tillgänglig-
göra avancerad forskningsutrustning för 
användare inom hela Sverige.

– Vårt detektorsystem är en av de olika 
typer av utrustning som ska finnas till-
gängligt vid Bioimaging Centre, säger 
Sven-Erik Strand. 

TexT: LenA BJÖRK BLIxT

FOTO: GunnAR MenAnDeR

     Lund University 
  bioimaging Centre  

Lund University Bioimaging Centre är ett 
medicinskt bildcentrum vid Lunds uni-
versitet, under ledning av professor Fred-
dy Ståhlberg. Centrumet kommer att 
vara en nationell resurs för biomedicinsk 
forskning som kräver avancerade kame-
ror och ska även utgöra en tvärveten-
skaplig resurs där forskargrupper natio-
nellt såväl som internationellt ska kunna 
genomföra sina försök. För ett år sedan 
fattade Vetenskapsrådet beslut om en 
större satsning på en toppmodern och 
kraftfull MrI-kamera som ska användas 
till att exempelvis studera hjärnan med 
mycket hög upplösning, bland annat för 
forskning på degenerativa sjukdomar i 
hjärnan och cancer. Den nya kameran 
kommer att installeras vid Lund Universi-
ty Bioimaging Centre under 2012.

tt
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kyLa dödade
dinosaUrierna
Vad var det egentligen som hände för 80 miljoner år 
sedan i nordöstra Skåne? Tidigare teorier om att det 
var ett vulkanutbrott eller en meteorit som drastiskt 
ändrade faunan och bland annat orsakade dinosau-
riernas och de större hajarnas utdöende överges nu. 
Lundageologen elisabeth einarsson forskning pekar 
på att det snarare var en klimatförändring som låg 
bakom faunaförändringen. LuM följde med till Sveri-
ges enda förhistoriska utgrävning.

Det unika fingerbenet från dino
saurien Leptoceratops. Dinosau
riefynd är ovanliga i Sverige och 
fyndet väckte därför stor upp
märksamhet i media. 
foto: elisabeth  einarsson

Full fart på Åsen. utan frivilligmed-
hjälparna skulle utgrävningen ha varit 
näst intill omöjlig att genomföra. Till 
höger syns siktdammen och till vän-
ster sorteras siktrester. foto: ulrika 
jönsson belyazid.
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bilen har puttrat mer än en tim-
me från Lund när skylten dyker 
upp vid vägkanten: ”Välkom-
men till Åsens avfallsanlägg-

ning”. En gigantisk hög trädgårdsavfall 
på vänster sida, en lakvattendamm på  
höger och så där, rakt fram, en bit upp, ett 
gäng människor som släpar och drar någ-
ra välfyllda hinkar och en vinglig skott-
kärra över något som närmast kan liknas 
vid en extremt brant leråker. Här – på 
en soptipp nära Näsum i nordöstra Skå-
ne – ligger Sveriges enda paleontologis-
ka, det vill säga förhistoriska, utgrävning.

Den som tror att en paleontologisk 
utgrävning är jämförbar med en arkeo-
logisk kan glömma det. Här grävs inte 
någon meter ner i marken, snarare tju-
go. Och medan en arkeologisk utgräv-
ning får klassas som ganska prydlig, är 
en paleontologisk utgrävning blöt, lerig 
och helt i avsaknad av finlir. Här finns 
inga penslar. Istället är det grävmaskin, 
spadar och spannar som gäller. 

ELISAbEth EINArSSoN, doktorand vid In-
stitutionen för geo- och ekosystemveten-
skaper vid Lunds universitet, är ansvarig 
för utgrävningen. Hennes avhandlings-
arbete handlar om hur ryggradsdjurens 
sammansättning har förändrats över tid, 
och vad den faunaomvälvning som sked-
de i Kristianstadstrakten för 80 miljoner 
år sedan, under den senare delen av den 
geologiska perioden Krita, beror på. Då 
var området dinosauriernas, reptilernas 
och hajarnas förlovade land. Här levde 
de i ett varmt medelhavsklimat, i en ar-
kipelag – ett spännande och livfullt skär-
gårdslandskap.

– Den klippiga havsbotten var täckt av 
musslor och sjöborrar och i vattnet sim-
made bläckfiskar, hajar, havssköldpaddor 
och svanhalsödlor. På öarna växte mos-
sor och ormbunkar och i luften seglade 
olika typer av flygödlor, berättar Elisa-
beth Einarsson.

Men sedan hände något. Många av 
de större arterna av marina reptiler dog 
plötsligt ut, och ersattes av andra min-
dre arter. Det kan Elisabeth Einarsson 

se genom att hon i ett sedimentlager hit-
tar rikligt med fossil från hajar och rep-
tiler, medan hon i ett annat, yngre lager 
knappt finner någonting alls.

– Tidigare har det funnits teorier om 
att både vulkanutbrott och meteoriter 
kan ligga bakom omvälvningen men vår 
forskning visar att några sådana samti-
da händelser aldrig har registrerats, sä-
ger hon och fortsätter:

– Däremot har det skett ett omslag i 
klimatet, där vi har gått från ett varm-
tempererat hav till ett betydligt kallare 
under en relativt kort tidsperiod. 

Att tIttA bAkÅt I tIdEN på det här viset 
kan hjälpa oss förstå den klimatföränd-
ring som sker idag menar Elisabeth Ei-
narsson.

– Det finns olika klimatcykler i jor-
dens historia och jag tror att det är oer-
hört viktigt att hitta och förstå de me-
kanismer som styr dessa cykler. Först då 
kan vi förstå hur jorden fungerade inn-
an människan fanns. Förstår vi det kan 

vi också bättre förstå hur människan på-
verkar och då ökar chanserna att kunna 
göra något åt dagens klimatförändring, 
säger hon.

AroN PrASzkIEr, en av Elisabeth Ei-
narssons medhjälpare och examensar-
betare som går igenom siktrester en bit 
bort, hojtar plötsligt till. Han har hittat 
en benbit som han tycker ser intressant 
ut. Elisabeth Einarsson studerar den en 
kort sekund och säger sedan:

– Det här är ett djur som har blivit at-
tackerat. Det finns tydliga bitmärken här 
på benet. Ser ni? Jag skulle tippa att det är 
en bit av ett käkben från en sköldpadda.

Förutom sköldpaddsben har utgräv-
ningen resulterat i fynd av tusentals 
hajtänder, bläckfiskar, benbitar från 
svanödlor och krossade flygödleben. Det 
mest anmärkningsvärda fyndet hittills är 
ett fingerben från en dinosaurie, något 
som uppmärksammades mycket i svensk 
media i fjol sommar.

– Dinosauriebenet är det enda i sitt 

Elsa Nordén, en av Elisabeth Einarssons medhjälpare, sorterar siktrester. En första grovsortering 
av materialet görs i fält, men allt material sparas och bearbetas vidare på labb. 
foto: ulrika jönsson belyazid



LUM nr 7 | 2011     27

vill göra geologi 
mer synligt i skolan 
elisabeth einarssons intresse 
för geologi har inte bara 
resulterat i fossilfynd och 
forskningsresultat, utan även 
i ett arbetsmaterial för lärare 
med syfte att få mer plats för 
geologiundervisning i grund-
skolan och gymnasiet.

Förutom att vara doktorand vid 
Lunds universitet är Elisabeth Einars-
son behörig gymnasielärare. Hon har 
under flera år arbetat med att försö-
ka få in geologiämnet på olika sätt i 
skolan, bland annat har hon utveck-
lat pedagogiskt material till skolor 
inom främst Kristianstads kommun. 
Hon har också arbetat med olika 
barnaktiviteter under Geologins dag 
samt utvecklat en geologishow till 
Lunds universitet.

nu har hon tagit steget vidare i 
ambitionerna att öka geologikun-
skaperna bland skolungdomar. Till-
sammans med styrelsen för Geo-
logins dag har hon producerat ett 
lärarmaterial som på ett konkret sätt 
visar hur man med utgångspunkt 
från den nya läroplanen, Lgr 11, kan 
väva in geologiämnet i skolundervis-
ningen.

Materialet riktar sig än så länge 
till årskurs 7–9, men ska framö-
ver utvecklas för att kunna utgö-
ra underlag för både låg- och mel-
lanstadiet samt gymnasiet, berättar 
Elisabeth Einarsson i en intervju i tid-
skriften Geologiskt Forum.

LenA BJÖRK BLIxT

slag som har hittats i Sverige. Det är väl-
digt sällsynt att man hittar benrester av 
dinosaurier, men här var förutsättning-
arna de rätta, säger Elisabeth Einarsson.

I oCh mEd Att ÅSEN ligger vid det som 
då var kustlinjen kan nämligen resterna 
från landlevande djur som spolats ut till 
havs av närliggande floder hittas som fos-
silfynd på platsen.

Dinosaurie i all ära, det är knappast nå-
gon T-rex i höghusformat som vi talar om. 

– Nej, det handlar inte alls om någon 
sådan. Den här dinosaurien gick på fyra 
ben, var ungefär lika stor som en mindre 
häst och hade en halskrage av ben, säger 
Elisabeth Einarsson.

Vegetarian som den var knipsade den 
av växterna med hjälp av en näbbliknan-
de papegojmun.

– Visst var det roligt med medieupp-
märksamheten kring fingerbensfyndet. 
Men för mig är det kartläggningen av fau-
nan och vad som har lett till den stora för-
ändring som vi kan se som är det viktiga. 

Till sin hjälp under sommarens ut-
grävning har Elisabeth Einarsson haft 
fyra trogna medarbetare. Utan frivillig-
arbetarna, ingen av dem får någon eko-
nomisk ersättning, skulle utgrävningen 
ha varit näst intill omöjlig att genomföra. 
Samtidigt är det ett sätt att föra ut forsk-
ningen till allmänheten. 

– Jag anser att forskning är till för alla, 
så alla som vill är välkomna hit för att se 
hur det går till och, om man känner för 
det, hjälpa till, säger Elisabeth Einarsson.

I höSt fortSättEr ArbEtEt på labbet i 
Lund. Då väntar ytterligare sortering av 
fossilfynden. Allt ska dokumenteras, un-
dersökas, beskrivas och artbestämmas. 
Förutom ryggradsdjur ska även ryggrads-
lösa djur som ostron, sjöborrar, krabbor 
och koraller inkluderas i kartläggningen. 
Vilka nya spännande upptäckter som vän-
tar vet inte Elisabeth Einarsson.

– Det är ju ingen som har tittat här på 
80 miljoner år.

uLRIKA JÖnSSOn BeLyAzID

En tand från en broskfisk. Hajtänder är det 
vanligaste fyndet när det gäller broskfiskar. 
foto: elisabeth einarsson

Att komma 80 miljoner år ned i sedimenten krä
ver sin kvinna. Den första biten ned grävs med 
grävmaskin. foto: elisabeth einarsson

En käkdel från en 80 miljoner år gammal reptil. 
De stora tänderna är borta och man kan endast 
se runda igenfyllda hål där tänderna en gång har 
suttit. foto: elisabeth einarsson

Elisabeth Einarsson undersöker hur rygg
radsdjurens sammansättning har förändrats 
över tid. foto: stefan persson
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Tillbaka till naturen – det skulle 
kunna vara Leif Bülovs paroll. Han 
försöker skapa nya tekniker som för 
oss tillbaka till den tiden då skogen 
försedde oss med naturprodukter 
som oljan sedan ersatte. nu är det 
dock jordbrukets tur att leverera 
råvarorna.

– Man har ju länge forskat på 
att skapa etanol för bilbränsle, och 
även till plaster. Och det är bara 
början, säger professorn i tillämpad 
biokemi vid LTH.

Leif Bülow är verksamhetsledare för en ny 
satsning kallad Plant Link (se faktaruta). 
Bakom den står SLU och LU samt Regi-
on Skåne. De två universiteten satsar år-
ligen varsin miljon och regionen två med 
målet att etablera ett nytt centrum inom 
tio år. Summorna ska dock bara ses som 
”seed-money”, så att verksamheten och 
några projekt kommer igång. Sedan får 
varje projekt söka egna forskningsprojekt. 

–  Vi ska överbrygga murar och utby-
ta personal och forskningsprojekt, säger 
Leif Bülow. En forskare från vardera uni-

versitet ska ansluta till fem nya projekt. 
SLU i Alnarp är ju bra på odling medan 
vi tänker mer molekylärt. Tillsammans 
kompletterar vi varandra utmärkt.

I enlighet med den hyllade lean-filo-
sofin ska varje enhet se syftet med helhe-
ten och inte tävla mot de andra med sitt 
eget lilla projekt, säger Leif Bülow. Så blir 
det annars ofta i den akademiska miljön.

– Inte heller är akademiker i regel så 
bra på att odla kontakter med företag. 
Här ska ett speciellt forskningsföretag 
hjälpa till att driva patent och industri-
ell utveckling. Det vore också spännan-
de att få in kemi- och förpackningsföre-
tag på ett tidigt stadium.

– Till skillnad från det traditionel-
la forskningsprojektet ska man här ha 
marknaden, inkomst möjligheterna, i fo-
kus. Alltså tänka affärsmässigt

Ett Av ProjEktEN i Plant Link handlar 
om Leif Bülows specialintresse – hemo-
globin.

– Det proteinet finns i alla levande cel-
ler, inte bara i blod. Det spelar en viktig 
roll för sådant som tålighet för stress hos 

växterna. Vi tror att vi kan förbättra sy-
reförsörjningen i raps så att den produ-
cerar mycket mer olja.

PÅ Ett LIkNANdE Sätt hoppas man kun-
na öka stärkelseproduktionen i potatis, 
som nu bara sker i det yttersta ytlagret.

Hemoglobin finns också i en form 
som kallas neuroglobin och spelar en vik-
tig roll för våra nerver.

Sedan tidigare forskas på Bülows 
avdelning om att tillverka blodersätt-
ningsmedel i växter och man har kom-

jordbrUk 
för fraMtiden

Leif Bülow är verksamhetsledare för den nya 
satsningen Plant Link. foto: mats nygren

Inom projektet Plank Link hop-
pas man bland annat kunna för-

bättra syreförsörjningen i raps 
så att den producerar mycket 
mer olja. foto: mikael risedal
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mit ganska långt. Men en svårighet är att 
hemoglobin är fruktansvärt giftigt. Om 
de röda blodkropparna spricker och äm-
net kommer ut fritt i blodet blir vi väldigt 
sjuka. Det händer i havandeskapsförgift-
ning och i malaria och är en förklaring 
till att de sjukdomarna är så allvarliga.

Därför måste forskarna studera prote-
inet noga och undersöka varför det är så 
giftigt och hur man kan dämpa giftver-
kan med andra proteiner. Hur naturen 
själv har handskats med problemet kan 
man förhoppningsvis lära sig mycket av. 
Här kan man lära av studier av växter, 
djur och människor.

Ja, man kan även lära sig av skillnader 
mellan asiater och européer och mellan 
homo sapiens och neanderthalare tack 
vare att deras genom nu är kartlagt.

LäNgrE frAm I ProjEktEt kan även livs-
medelsindustrin komma in. Men i bör-
jan är det bra att skilja de industriella 
tillämpningarna från livsmedlen, menar 
Bülow. Det är också lättare att få accep-
tans för genteknik till industriändamål.

Man har på hans avdelning länge fors-
kat om är sådant som stresstålighet mot 
frost och möjligheten att använda mer 
perenna växter i jordbruket, vilket kan 
spara mycket resurser. Nya, icke ätbara 
olje växter ska testas.

Framgångsrika fältförsök har gjorts 
med att göra vegetabilisk smörjolja. Tra-
ditionellt gjordes den bästa smörjoljan av 
fett från kaskelotvalar. Sådan olja i växel-
lådor fungerade längre än både bilen och 
växellådan, säger Bülow. Och den oljan 
användes ända till 1972. Knepet nu är en 
gen som tillförs en växt och ökar oljepro-
duktionen. Försök i fält ska göras nästa år.

ALtErNAtIv ANväNdNINg av jordbruks-
produkter har intresserat Leif Bülow 
länge. Ett exempel är att saltning av våra 
vägar, som ställer till stora problem, kan 
ersättas med – sockring! Särskilt bra 
fungerar en kombination med socker-
saltning. Problemet är som ofta när det 
handlar om bioteknik prisbilden. Salt är 
giftigt, men billigt.

MATS nyGRen

     Plant Link
Det är ett samarbete mellan Sveriges Lant-
bruksuniversitet SLU, Lunds universitet och 
region Skåne. Syftet är att få igång forsk-
ningsprojekt så att ett nytt centrum kan 
bildas om tio år. En ny master utbildning i 
växtbioteknik planeras också. 

En förebild finns i Köpenhamns Växt-
centrum. En annan i Umeås Plant Science 
Center, UPSC, fast den verksamheten är 
baserad på skogsråvaror. Plant Link ska 
samarbeta med båda. Plant Link ska också 
samverka med näringslivet i regionen. Tek-
niska råvaror till industrin förväntas bli lika 
viktiga för jordbruket som livsmedel och 
just nu talar det höga oljepriset till växter-
nas fördel. 

Exempel på projekt som finns med från 
början i Plant Link är ett om att använ-
da doftfällor mot skadeinsekter, ett som 
”buggar” jästsvampars kommunikation 
med skadedjur på t.ex. äpplen, ett som 
med enzymer ska rena vegetabiliska oljor 
och ett som undersöker om energi kontroll 
kan hjälpa stressade växter. 

t
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I operationssalen står opera-
tionsbordet i centrum, precis 
som det ska vara. Vid dess 
fotända tornar den stora narkos-
apparaten upp sig. Sugapparat, 
diatermi och en mängd annan 
utrustning är uppställd längs 
operationssalens väggar. Illusio-
nen är fullständig – så länge man 
har på sig 3D-glasögonen.

Operationssalen finns nämligen bara 
i VR, Virtual Reality. Den virtuella 
operationssalen är ett forskningsverk-
tyg i ett projekt som ska ge framtidens 
operationssal en bättre arbetsmiljö, 
patientsäkerhet och effektivitet.

Doktoranden Christofer Ryden-
fält har samtalat med sina intervju-
personer, personal från operationsav-
delningen vid Helsingborgs lasarett, 
framför en sådan VR-bild. Det ger 
flera fördelar, menar han.

op-saL i 3d

– Det är bra att ”befinna sig i” den 
miljö man ska diskutera. Det väck-
er tankar och idéer som inte kommit 
fram i ett vanligt kontorsrum. Och 
riktiga operationssalar kan man ju inte 
vara i, eftersom de används hela tiden.

Christofer Rydenfält arbetar med 
ett projekt kallat OpDesign 2012. 
Det handlar om operationssalar – 
men mindre om deras tekniska ut-
rustning än om hur personalen sam-
arbetar och hur arbetet är organiserat. 
Därför passar hans dubbla bakgrund 
bra till projektet.

– Jag har en kandidatexamen i psy-
kologi och en civilingenjörsexamen i 
datateknik. Och här handlar det ju 
om både människor och teknik, med 
fokus på mötet mellan människor 
runt tekniken, förklarar han.

Operationsavdelningen i Hel-
singborg tillkom på 70-talet och be-
höver snart renoveras. Därför tog 

– verktyg för att förbättra arbetsmiljön 
och patientsäkerheten vid operationer

Christofer Rydenfält har special-
glasögonen på för att kunna se 
den omgivande virtuella miljön 
som ett tredimensionellt rum.
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för varje operationssal, så kanske ändå 
avdelningens 280 anställda kunde delas 
upp i ett par mindre grupper? Eller att 
man på annat sätt försökte få till möten 
mellan personalen utanför operationssa-
len? funderar Christofer Rydenfält.

Han har också studerat en WHO-re-
kommenderad metod där man inför var-
je operation ska gå igenom en lista med 
kontrollfrågor. Frågorna ska säkerställa 
bl.a. att det är rätt patient, att ingreppet 
sker på rätt plats, att eventuell medicine-
ring har getts och eventuella komplika-
tioner förutsetts. De personer som ingår 
i operationsteamet ska också presentera 
sig för varandra.

– Detta är något man ofta hoppar över 
eller tar senare under arbetet. Man utgår 
antagligen från att alla är bekanta med 
varandra och att presentationen bara är 
en formsak, säger Christofer Rydenfält. 
Själv ser han presentationsrundan som 
ett viktigt sätt att skapa delaktighet och 
ge fritt fram för kommentarer, och att 
den därför inte bör hoppas över.

hAN tyCkEr oCkSÅ att frågelistan bör ut-
ökas så att den inte bara innehåller frågor 
till kirurg och narkospersonal utan ock-
så någon fråga på operationssköterskans 
och vårdbiträdets område. Det skulle 
inte bara vara för jämställdhetens skull, 
utan också för att göra alla mer delaktiga. 

Nu fortsätter Christofer Rydenfält sin 
forskning med att analysera 100 timmar 
inspelade videofilmer från olika operatio-
ner. Doktoranden Hillevi Hemphälä stu-
derar ljus och lampor i operationssalen, 
och professor Mats Bohgard ska under-
söka luftens innehåll av partiklar. Samti-
digt har en ”innovationsgrupp” på lasa-
rettet, sammansatt av personal från olika 
yrken, börjat diskutera forskarnas fynd i 
relation till sina egna idéer och behov.

– Det vi på sikt hoppas få ut av forsk-
ningen är att våra operationspatienter 
blir friskare och får mindre biverkning-
ar. Och att resurserna kan räcka till ännu 
fler, med bibehållen säkerhet och bra ar-
betsmiljö, säger Per-Anders Larsson i 
Helsingborg.

TexT & FOTO: InGeLA BJÖRCK

  visualisering 
  i vården

Projektet OpDesign – finansierat av 
Gorthons stiftelse – är inte det enda 
inom sitt område vid Avdelningen för 
ergonomi och aerosolteknik. Där finns 
också ett projekt om visualisering för 
bättre arbetsmiljö i sjukvården, som fi-
nansieras av AFA försäkring och drivs 
av professor Gerd Johansson, universi-
tetslektor Elisabeth Hornyánszky Dal-
holm och doktoranden Johanna Pers-
son. 

Forskarna samarbetar med två en-
heter inom region Skåne: barnaku-
ten vid Kristianstads lasarett och 
infektionskliniken vid Skånes universi-
tetssjukhus i Malmö. Det första sam-
arbetet handlar om att testa olika sätt 
att med datorns hjälp åskådliggöra flö-
den inom verksamheten, så att det blir 
lättare att hitta och undanröja flask-
halsar i arbetet. Det andra samarbetet 
gäller användningen av respirator vid 
infektionskliniken. Målet är att utveck-
la ett 3D-spel som lär personalen att 
klara av vissa speciella situationer som 
är ovanliga, men som kan bli kritiska 
för patienterna om de hanteras fel.

 Per-Anders Larsson, överläkare och 
forskningschef vid lasarettet, kontakt 
med LTH-forskarna Per Odenrick och 
Gerd Johansson på Avdelningen för ergo-
nomi och aerosolteknologi. Där har man 
arbetat mycket med frågor om arbetsor-
ganisation, lärande på arbetsplatsen och 
människans interaktion med maskiner-
na.

– Nya medicinska metoder forskas det 
mycket om. Man vet inte lika mycket om 
hur det fungerar när dessa nyheter ska in 
i vården, säger Per-Anders Larsson.

vId EN oPErAtIoN är det många männis-
kor med olika specialkunskaper som ska 
samarbeta, och många uppgifter som ska 
utföras i en viss ordning.

– Alla gör säkert sitt bästa i arbetet. 
Ändå vet vi att viktig information inte 
alltid går fram, och att mycket tid ibland 
går åt till att vänta. Här finns utrymme 
för förbättringar, menar han. 

Väntetiderna före en operation till-
hör det som tagits upp i Christofer Ry-
denfälts intervjuer. Olika yrkesgrupper 
har olika åsikter om orsakerna – kirur-
gen anser att narkospersonalen inte gör 
sina förberedelser tillräckligt fort, medan 
narkospersonalen kan tycker att kirur-
gen inte kommer igång i tid. Somliga in-
tervjupersoner nämner också det störan-
de i onödigt prat i operationssalen, och 
bristen på förståelse för nödvändiga upp-
gifter utanför salen.

brIStEr I kommUNIkAtIoNEN gör att så-
dana vardagliga irritationsmoment säl-
lan blir ventilerade.

– Det är svårt att få en organisatorisk 
samsyn mellan yrkesgrupper som oftast 
inte träffas utanför operationssalen. Och 
där – med en patient på operationsbordet 
– kan man ju inte ta upp en diskussion, 
säger Christofer Rydenfält.

En lösning skulle vara att ha fasta 
operationsteam vars personal kunde lära 
känna varandra ordentligt. Det är dock 
svårt att få till med tanke på jourer och 
semestrar som kräver mer flexibla sche-
man.

– Men om man inte kan ha ett team 

t

Bra lampor är viktigt vid en operation, 
menar PerAnders Larsson. En studie av 
lampor och ljus ingår också i projektet.
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Slopa medfinansieringskrav för uni-
versiteten för anslag från statliga 
forskningsfinansiärer. 

Det är ett av önskemålen inför 
den kommande forsknings- och 
innovationspropositionen. Och med 
rätt allianser går det att påverka 
såväl inriktning som omfattning på 
proppen. 

Det menar rektor Per eriksson 
som tidigare varit med och drivit 
igenom bland annat enprocents-
målet. 

Under hösten lär utspel och inspel från 
högskolesektorn, akademierna och nä-
ringslivet dugga tätt. Många vill vara 
med och påverka forskningens framtid 
i Sverige.

– Man ska komma ihåg att politik inte 
är ett nollsummespel. Goda idéer och ar-
gument får gehör och politiker satsar gär-
na på sådant som många vill och som går 
att genomföra. Det skapar förtroende för 
politiken. 

Det finns knappt ett möte eller en per-
son som Per Eriksson träffar nu för tiden 
och där han inte passar på att diskutera 
den kommande propositionen. 

– Det är nödvändigt med uppback-
ning och samsyn så att vår strategi inte 
skjuts i sank genom exempelvis ett slar-
vigt uttalande från någon part. En stor 
framgång vore att de nationella statliga 
finansiärerna, SUHF och akademierna 

kan enas om ett gemensamt utspel, så-
som vi har gjort ett par gånger tidigare.

Under sin tid som generaldirektör för 
Vinnova var Per Eriksson en av dem som 
drev igenom enprocentsmålet, dvs. att en 
procent att Sveriges BNP ska gå till forsk-
ning och utveckling. Det målet ser Per 
Eriksson som viktigt att slå fast även i 
kommande proposition.

Att SättA StrÅLkAStArLjUSEt på forsk-
ningsbehov inom samhällsvetenskap, 
ekonomi, humaniora, juridik och konst 
i den kommande propositionen är något 
som står högst på dagordningen.

– Det finns många dåliga exempel på 
samhällsystem som införts och där man 
inte tagit in de mänskliga och sociala as-
pekterna. Det kan handla om allt från 
hemlöshetsproblematiken till en mer 
klokt avreglerad elmarknad och finan-
siell sektor. Vi måste verkligen bli myck-
et bättre på att engagera humaniora och 
samhällsvetenskap i våra stora framtids-
satsningar.

Passar man inte på att påverka propo-
sitionen riskerar stora värden att gå för-
lorade, menar Per Eriksson och tar som 
exempel fortsatt finansiering av MAX 
IV och ESS. Han tror att det finns goda 
chanser att få satsningar på nationell 
forskningsinfrastruktur, även att få ige-
nom önskemålet om 50 miljoner kronor 
om året i extra anslag till drift och upp-
byggnad av MAX IV och ESS. Detta för 

kraft-
saMLing
inför den kommande forsknings- 
och innovationspropositionen

Rektor Per eriksson. 
foto: mikael risedal
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att balansera universitetets kostnader för 
detta som uppgår till cirka 100 miljoner 
kronor om året. 

gIvANdE oCh tAgANdE är en del i på-
verkansstrategin, särintressen är ingen 
framgångsfaktor, menar Per Eriksson.
Istället för att titta avundsjukt på gran-
nen kan man skapa allianser för att ge-
nomföra stora satsningar eller släppa vis-
sa satsningar åt andra. Samarbeten blir 
också allt viktigare för att attrahera an-
slag från finansiärerna framöver. 

– Vi måste ta upp saker som är bra för 
hela Sverige och stärker vår internatio-
nella konkurrenskraft. Vill vi ha en mer 
närvarande institutssektor i Skåne moti-
verar vi inte det med att det är bra bara 
för Skåne utan för hela Sverige. Resulta-
tet blir då större än summan av delarna.

Flera av punkterna i ”önskelistan” 
handlar om åtgärder som skulle ge ökad 

handlingsfrihet för universitetet och fa-
kulteterna. En är att låta Linnébidrag 
övergå i permanenta fakultetsanslag ef-
ter de tio åren om de utvärderats positivt. 
En annan är att de två separata anslagen 
för utbildning och forskning övergår till 
ett gemensamt för utbildning, forskning, 
innovation/samverkan. 

förSLAg PÅ hur personrörligheten mel-
lan universitet och näringsliv/samhälle 
kan öka finns också. Ett sätt är att uni-
versiteten får representera statens ägan-
de i de statliga forskningsinstitutens hol-
dingbolag vilket skapar förutsättningar 
för ökat kompetens- och kunskapsflöde. 
Ett annat är att statliga forsknings- och 
utvecklingsmedel ges till behov inom nä-
ringsliv/samhälle för att underlätta sam-
arbetet med lärosäten och institut. 

AnnA JOHAnSSOn

     forsknings-
     och innovations-   
     propositionen 2012
I propositionen ”Ett lyft för forskning och 
innovation” som kom 2008 slogs reger-
ingens långsiktiga forsknings- och innova-
tionspolitik fast. nästa år ska regeringen 
presentera en ny proposition som ska full-
följa och vidareutveckla de forskningspoli-
tiska mål som sattes förra gången. Målen 
handlar bl.a. om att stärka Sverige som 
forskningsnation och konkurrenskraft i 
en globaliserad värld. Dessutom anges att 
forskningen till stor del ska bedrivas inom 
områden som påverkar människans väl-
färd och samhällsutveckling. Till den nya 
propositionen har regeringen bett om un-
derlag från högskolesektorn. Lunds uni-
versitets kommer att skicka en uppdaterad 
version av den strategi som nu gäller för 
universitetet. 

t

ANDNINGEN OCH LIVET
Från första till sista andetaget

  FORSKNINGENS DAG | 2011

Arr: Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Region Skåne och Eric K. Fernströms Stiftelse. 

ER
IC

  K
. FERNSTRÖ

M
S

�  STIFTELSE �

Den 2 november direktsänds arrangemanget
på webben: www.vetenskaphalsa.se

MALMÖ | Tisdag 1 november, kl 13.30 – 18.00
Jubileumsaulan, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Prisutdelning: Yngre framgångsrik forskare inom  
Region Skåne och Medicinska fakultetens medalj

LUND | Onsdag 2 november, kl 13.30 – ca 18.00
Aulan, Skånes universitetssjukhus, Lund

Prisutdelning: Eric K. Fernströms Nordiska pris 
och Svenska priser till yngre forskare

För program se:
www.med.lu.se/forskningens_dag
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Vad är det att vara alumn?
– Det är att ha en relation till sitt 

Alma Mater – med fokus på kar-
riär och nostalgi, säger Margareta 
nordstrand, chef för externa rela-
tioner, en nybildad sektion som nu 
fått alumnerna under sitt ansvar.

Just nu råder stark medvind när det gäl-
ler alumnerna vid Lunds universitet. 
Alumn-arrangemangen kring LTHs 
50-årsjubileum slog alla förväntade re-
kord i antalet deltagare och ett special-
inriktat ”science slam” under Kulturnat-
ten drog fulla hus.  

mAgNUS LINdqvISt som har det opera-
tiva ansvaret för alumnverksamheten på 
central nivå, kan nu konstatera att Lunds 
universitet nått den nationella alumntop-
pen.

håLL kontakten!
det stora intresset som hon tycker visar 
att det verkligen finns en nyfikenhet och 
en vilja att hålla kontakten med sitt läro-
säte. Hennes ambition är att vara bäst i 
landet på alumnrelationer och för att un-
derlätta dessa har man nu planer på ett 
smidigare tekniskt system. 

– Det i kombination med fler spän-
nande events riktade till olika alumn-
grupper gör att vi kan fånga upp behov 
och synpunkter och det ska borga för 
en ännu bättre kvalitet i framtiden, sä-
ger hon. 

ALUmNErNA hAr många viktiga funk-
tioner att fylla, tycker man på Externa 
relationer. Som ambassadörer både när 
det gäller att rekrytera blivande studenter 
såväl som att öppna dörrar för spännan-
de forskningsprojekt eller som blivande 
arbetsgivare.

Särskilt viktiga är de, tycker Marga-
reta Nordstrand, för personer som fun-
derar på att börja studera vid Lunds uni-
versitet.  

– Med alumnerna som exempel kan 
vi visa hur bred utgången är. Allt som 
alumnerna gör kan man själv bli och job-
ba med efter studier här! Så fort man tän-
ker på ordet karriär ska man även tänka 
Lunds universitet!

TexT & FOTO: MARIA LInDH

– Sedan i våras har antalet registre-
rade alumner ökat markant och vi är 
nu uppe i över 23.000 berättar han. Det 
innebär att vi har ett stort nätverk som 
finns både i Sverige och internationellt. 
Att vi nu nått denna nivå medför att vi 
kan genomföra stora evenemang. 

Margareta Nordstrand är glad över 

aLUMnextra

Margareta Nordstrand, chef för nya sektio
nen Externa relationer som ansvarar för uni
versitetets alumnkontakter.
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Workshops, nya forskningsrön och 
många kära återseenden. ett digert 
och roligt program väntade de 
180 alumner som samlades till en 
nätverksträff på Internationella Mil-
jöinstitutet under den sista helgen i 
september. Idag har föreningen mer 
än 600 medlemmar i 75 länder och 
man träffas i Lund vart annat år.  

Israa Thiab tog sin masterexamen i En-
vironmental Management and Policy år 
2009. Idag arbetar hon som miljörådgi-
vare för ett jordanskt företag inom hy-
gienbranschen. Hon är tillbaka i Lund 
för att delta i alumnernas nätverksmö-
te och bli invald i föreningens styrelse.

– Hållbar utveckling och konsumtion 
är ganska nya tankegångar i Mellanös-
tern. Det är oerhört spännande att vara 
med och utveckla de perspektiven i mitt 
eget land. Samtidigt är jag ofta ensam om 
mitt perspektiv i min yrkesroll, det är ett 
av skälen till att nätverket är så viktigt för 
mig, berättar hon. 

och i nätverket har jag möjlighet att få 
mer informell information från andra 
medlemmar som arbetar inom mitt yr-
kesområde. Och så är det härligt att vara 
tillbaka i Lund, det var fantastiskt att läsa 
här och nu träffar jag många gamla vän-
ner, berättar hon. 

PÅ PLAtS PÅ NätvErkSmötEt var även 
Jonas Sonnerheim och Gregory Eve. 
Under förra året startade de två tidiga-
re studenterna från Internationella Mil-
jöinstitutet en non-profit organisation 

Ett globalt nätverk som lockar 
 

Samira Viswanathan har rest till mö-
tet från Toronto i Kanada.  Hon arbe-
tar som policy-utvecklare inom förny-
elsebar energi för Energidepartementet 
i Ontario.

– Min masterutbildning från Lund 
har varit till stor hjälp i min yrkeskarri-
är. Sverige ligger i framkant i frågan om 
hållbar utveckling och att utveckla an-
vändningen av förnyelsebar energi, inte 
minst på systemnivå, berättar hon. 

– Nätverksträffarna är jätteviktiga, 
här kan jag ta del av nya forskningsrön 

Nätverks
träffarna 
är  viktiga 
för Israa 
 Thiab och 
 Samira Vis
wanathan, 
både på ett 
privat och 
professio
nellt plan. 

Lekfull 
workshop 
vid nätverks
träffen på 
Internatio
nella Miljö
institutet där 
180 alum
ner frän hela 
världen sam
lades.

t
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som kallas Green 2 Bee. I början 
av april gav de sig ut på en världs-
turné för att sprida information om 
hållbar konsumtion och utveckling. 
Under knappt fem månader har de 
rest runt med tåg, buss och båt, och 
gjort workshops och presentationer 
om hållbar konsumtion och utveck-
ling på gymnasieskolor och företag i 
flera länder i Europa, Mellanöstern 
och Asien. På ”binas” hemsida har 
det gått att följa med på resan, bland 
annat på film.

– Vi vill visa upp några av de 
många spännande och engagera-
de människor vi har mött på vår 
resa. Över sexhundra personer har 
följt oss via Facebook och vi har fått 
mycket uppmärksamhet i lokala tid-
ningar, berättar Jonas Sonnerheim.

ALUmNförENINgEN är viktig för 
alumnerna, men den är även vik-
tig för Internationella Miljöinsti-
tutet, menar Noko Toijo, som har 
koordinerat alumnföreningens nät-
verksträff.  

– Via våra tidigare studenter får 
vi snabbt reda på mycket, till exem-
pel vilka frågeställningar som är ak-
tuella på olika håll i världen, säger 
hon.

Internationella Miljöinstitutet 
ger två masterutbildningar: Master 
in Environmental Management and 
Policy, EMP, och Master of in Envi-
ronmental Sciences, Policy and Ma-
nagement, MESPOM.

EN ENkät frÅN 2010 visar att med-
lemmarna i Internationella Miljö-
institutets alumnförening främst 
arbetar inom området hållbar pro-
duktion och konsumtion. 29 pro-
centinom offentlig sektor, 29 pro-
centsom konsulter, 17 procentinom 
forskning och utbildning, 15 pro-
centinom industri och 8 procent-
har egna företag.

TexT & FOTO: JOHAn LInDSKOuG

Studenter som gått psykologpro-
grammet i Lund har sedan några år 
tillbaka haft möjlighet att behålla 
kontakten med sitt gamla lärosäte. 
nu erbjuds även de som läst fristå-
ende kurser och har psykologi som 
sitt huvudämne ett alumnprogram.

– Det märks att det finns ett stort in-
tresse av att hålla kontakten, säger stu-
dievägledare Malin Schatz. Redan inn-
an vi har haft något program att erbjuda 
våra alumner från fristående kurser så 
har ett 90-tal anmält sig till universite-
tets alumndatabas.

Nu ska dessa få nyhetsbrev och åter-
träffar med mingel och seminarier om 
aktuella ämnen en gång om året. 

– Vi har valt att inte blanda alumn-
grupperna eftersom de har delvis olika 
arbetsmarknad trots att båda har läst vid 
samma institution, säger studievägledare 
Ingela Petersson. De som har läst psyko-
logi som fristående kurs har en mycket 
bred arbetsmarknad.

Personalarbete, kvalificerat utred-
ningsarbete, rekrytering, behandling, 
marknadsföring är vanliga arbetsupp-
gifter, men för att få mer tillförlitlig sta-
tistik kommer man inom kort att skicka 
ut en enkät till 1000 alumner. 

vArför är dEt SÅ vIktIgt för er att hål-
la kontakt med era före detta studenter?

– De berikar utbildningen och funge-
rar som goda förebilder för våra studenter, 
säger Ingela Petersson. Det är viktigt för 
oss att få influenser från dem som är ute 
på arbetsmarknaden för att våra utbild-
ningar ska vara så relevanta som möjligt. 

Alumnerna å sin sida tjänar på utbytet 
genom att få de senaste forskningsrönen. 
De får också ett forum för mingel och för 
att knyta viktiga kontakter.

 Ytterligare en alumngrupp planeras 
vid Institutionen för psykologi. Den gäl-
ler det nystartade beteendevetenskapliga 
kandidatprogrammet. 

TexT & FOTO: uLRIKA OReDSSOn

nytt alumnprogram erbjuds
”fria” psykologistudenter

Studievägledarna Malin Schatz och Ingela Petersson vill öka kontakterna med studenter som 
läst psykologi.

t
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tig ceremoni. 
Det är oerhört 
spännande att 
få träffa de am-
bitiösa studen-
ter som vår bank 
stödjer genom 
engagemanget i 
Lund Universi-
ty  Global Fund. 
Det är viktigt att 
Lunds universi-
tet kan behålla sin internationella prägel, 
menar Lars-Olof Svensson.

Sparbanksstiftelsen Öresund har ett 
väl utvecklat samarbete med Lunds uni-

Den nyinrättade Lund university 
Global Fund har hittills gjort det 
möjligt för 50 studenter från länder 
utanför europa att börja läsa i 
Lund. Vid terminsstarten hölls en 
särskild välkomstceremoni för de 
första internationella stipendiestu-
denterna dit även finansiärerna var 
inbjudna. 

 
Sparbankstiftelsen Öresund är en av fi-
nansiärerna bakom stipendiefonden, och 
stiftelsens vd Lars-Olof Svensson fanns 
på plats och träffade de nyanlända stu-
denterna.

– Det var en fin och på flera sätt vik-

en positiv nyhet i forskningspropo-
sitionen är att företagens avdrags-
rätt för bidrag till forskningen 
ökar. Detta gläder inte minst ulrika 
nilsson, chef för fundraisingavdel-
ningen vid Lunds universitet.

– Det är ett stort steg framåt. Sen 
handlar det också om att ändra kul-
turen och synen kring näringslivets 
stöd till forskning och utbildning, 
säger hon.

Den nu föreslagna ändringen går främst 
ut på att vidga den rådande definitionen 
av vad för slags stöd som företagen får 
göra avdrag för. 

Enligt dagens skattelagstiftning gäl-
ler avdragsrätten endast stöd med direkt 

betydelse för den egna näringsverksam-
heten. 

Bakgrunden till förslaget är att reger-
ingen tycker att Skatteverkets tolkning 
ofta varit för snäv och därför vill man 
vidga lagtexten till att det räcker om fö-
retagen har ett generellt intresse i den 
forskning man vill stödja. 

– Vi har länge velat ha en vidare tolk-
ning av detta begrepp, säger Ulrika Nils-
son. Detta öppnar också för bidrag till 
grundforskningen.  

Hon ser fram emot fortsatt fördjup-
ning av de pågående samarbetena mellan 
universitetet och näringslivet, och hop-
pas också att svenska företag ska närma 
sig EU-genomsnittet för forskningsbi-
drag direkt till lärosätena. 

Spännande för finansiärer att möta stipendiestudenter

En rapport från Högskolverket visar 
att Sverige ligger många procent under 
det europeiska genomsnittet en förkla-
ring är, menar Ulrika Nilsson, generösare 
skatteregler kring bidrag och donationer 
i andra länder. Så visst är det nya förslaget 
ett steg i rätt riktning, säger hon. 

MARIA LInDH

versitet och ger stöd till flera olika verk-
samheter och forskningsprojekt. Stödet 
till den globala stipendiefonden är riktat.

– Vi vill helst stödja utbildning som 
ligger i linje med vår verksamhet. Därför 
stödjer vi internationella studenter som 
läser utbildningar på Ekonomihögsko-
lan, säger han.

Han tror att den här typen av arrang-
emang där finansiärer och akademi möts 
kommer att bli allt viktigare framöver.

– Som finansiär är det viktigt att upp-
leva att vi får något tillbaka ur ett rent 
marknadsmässigt perspektiv, säger Lars-
Olof Svensson. 

JOHAn LInDSKOuG

större avdrag 
för forskningsstöd

aLUMnextra

Sparbankstiftelsen 
Öresunds vd LarsOlof 
Svensson.

Ulrika Nilsson 
är chef för 
fundraising
avdelning
en  vid Lunds 
universitet. 
foto: gunnar 
menander
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heM tiLL Lth!
LTHs 50-årsfirande kulminerade en helg i september då många LTH-alumner 
slöt upp. under fredagen hölls öppna föreläsningar och ett enormt 50-års-
kalas med 1700 gäster på inhyrda Victoriastadion. under lördagen fortsatte 
festligheterna i strålande solsken med öppet hus på LTH:s campusområde då 
många tidigare studenter passade på att besöka sina gamla LTH-sektioner och 
ta med barnen till LTHs science center i Vattenhallen.

Helge Skoog tog ingenjörsexamen i elek
troteknik 1963. foto: anders frick

LTH pyntades med flaggor i färgglatt 
jubileumsmönster. foto: anders frick

Många alumner slöt upp till fredagens öppna föreläsningar. foto: gunnar menander

Familjen Möllersten tog tillfället i akt att ta med barnen till 
Vattenhallen och Planetariet. foto: johan lindskoug
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Hur en kunglig professorsutnäm-
ning i ett brunt kuvert var nära 
att hamna i soporna som reklam, 
kan man bland annat läsa om 
i  ”50 år med LTH, en fingervis-
ning om teknik”. Det är titeln på 
boken som släppts nu i samband 
med Lunds Tekniska Högskolas 
femtioårsjubileum. 

Här får läsaren följa med på en resa 
genom LTH:s historia och utveck-
ling, från en ganska blygsam start 
i början av 1960-talet, fram till da-
gens topprankade tekniska hög-
skola med 9.000 studenter. 

En av redaktörerna, journalis-
ten Mats Nygren, berättar hur det 
1961 bara fanns en enda klass med 
30 studenter. 

– Man hade inga egna loka-
ler, utan många föreläsningar 
fick hållas i en biograf i centra-
la Lund. 

Men verksamheten växte och 
1965 skedde den officiella invig-
ningen och samma år installe-

rades de första 28 professorerna på 
LTH. I boken finns intervjuer med 
åtta av de ursprungliga professorer-
na. 

– Karl-Johan Åström är en av dem. 
Han installerades som professor i regler-
teknik. När man möter honom idag kan 
man knappt förstå att så många år har 
gått. Han är fortfarande verksam som 

Jubileumsbok speglar 
femtio år med LTH

LTHs jubileumsbok är 350 sidor tjock och täcker 
in det mesta som hänt under de 50 åren.

     39

Mats Nygren och Skotte Mårtensson på främre raden tillsammans med övriga författare 
av  jubileumsboken. foto: johan lindskoug

Victoriastadion fylldes till bredden med festsug
na LTHalumner. foto: anders frick

Det blev många glada skratt och kära återseen
den på femtioårskalaset. foto: gunnar menander

t
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Klas Anshelm har ritat många 
byggnader i Malmö och Lund, som 
till exempel LTH och flera andra uni-
versitetsbyggnader, Lunds konst-
hall, Stadshallen i Lund och Malmö 
konsthall. De tre sistnämnda alla 
efter segrar i arkitekttävlingar.

Men han hade också en rent konstnär-
lig sida som får mycket uppmärksamhet 
i en utställning i nyrenoverade A-huset 
på LTH.

Bakom utställningen ”Klas Anshelm 
– samlade ting” står en grupp ledd av ar-
kitekten Per Qvarnström, som skrivit en 
biografi om Anshelm. Man har valt ut 
ting ur Anshelms egen stora samling som 
numera förvaras hos Arkitekturmuseum i 
Stockholm. Efter jul ska den visas på just 
Arkitekturmuseum och är därför flyttbar.

Nu är utställningslokalen A-huset, 
nya Blackboards, ett rum i en svit av ut-
ställningslokaler.

PEr qvArNStröm har särskilt intresserat 
sig för Anshelms personliga och kreati-
va sida och visar föremål och skisser som 
en egenhändigt ritad eka (Anshelm kom 
från Göteborg och Bohuslän) och konst-
föremål, pressklipp och skulpturer.

Idén att skapa en skulptur av vatten 
och glas (som LTH:s signum fontänen 
Fontänen) var ingalunda ny. Både 1961 
och 1965 deltog Anshelm med tävlingsför-
slag i USA till liknande konstruktioner. 

När den väl byggdes i Lund skedde det 
i samarbete med skulptören Arne Jones.

En kännare av denna fontän är Jan-
Thorsten Ahlstrand, f.d. intendent på 
Skissernas museum. 1972 visade han en 
skulpturutställning med Klas Anshelms 
verk och 1996 fanns där en fungerande 
modell i skala 1:50 av LTH-fontänen.

Han säger att Anshelm var en knarrig 
och korthuggen person, absolut ingen ta-
lare. Icke desto mindre går det att lyssna 
till honom på utställningen.

Även i arkitekturen var han korthug-
gen, ville inte pynta utan bygga enkelt 
och funktionellt.

– Bland samtida arkitekter var An-
shelm stor, men därefter har han inte 
varit så omtalad i Sverige och i Stock-
holm är han inte mycket känd, säger Per 
Qvarnström. Men från England, Italien 
och Spanien kommer ännu många för-
frågningar om Anshelm.

Utställningen pågår åtminstone okto-
ber månad ut, kanske längre.

MATS nyGRen

     klas Anshelm
Klas Anshelm föddes i Göteborg 1914 och 
dog 1980. Han arbetade först hos Lars 
Westman i Lund och hade eget arkitekt-
kontor där från 1947. Han ritade helst i 
den sydsvenska tegelarkitekturen och har 
skapat ett hundratal större projekt, mest i 
Lund och Skåne, men även i Göteborg.

Klas Anshelm hål
ler ett vakande 
öga på Per Qvarn
ström som står 
bakom utställ
ningen som just 
nu visas på Ahu
set. foto: anders 
frick

t

Utställning om mannen 
bakom LTH-arkitekturen

senior professor på LTH och sprudlar 
av idéer, berättar Mats Nygren.

Herman Grimmeiss, professor i 
de fasta tillståndets fysik, var också 
med från starten. Han kom till LTH 
från Tyskland. 

– Men det var faktiskt nära att 
han helt hade missat sin utnämning 
till professor i Lund. Brevet från den 
svenske kungen kom i ett brunt ku-
vert och var först på väg att släng-
as, för professorn trodde att det var 
reklam.

PÅ omSLAgEt tILL bokEN syns den 
första kullen civilingenjörer som ut-
examinerades från LTH 1965. I mit-
ten står Inger-Lena Lamm som var 
den första kvinnliga studenten på 
LTH.

 – Hon fick ofta agera omslags-
flicka, säger Mats Nygren. Det var 
en nästan total manlig dominans på 
den tiden, som har avtagit med åren.

mÅNgA IdéEr tILL UPPLäggEt av 
jubileumsboken kom från medre-
daktören Skotte Mårtensson, som 
varit på LTH sedan 1963. Flera av 
LTH:s nuvarande och tidigare fors-
kare och lärare medverkar också i 
boken, liksom flera av kårordföran-
dena genom åren.

Teknologkårens tidning ORDO, 
universitetstidningen LUM och 
LTH:s egen tidning LTH-Nytt har 
varit andra viktiga källor för Mats 
Nygren i hans arbete med boken.

– Tidningarna ger en känsla för 
tongångar och politiskt klimat på 
LTH under olika tidsperioder. Tek-
nologkårernas tidning ORDO var 
till exempel ganska marxistisk un-
der slutet av sextiotalet, säger han

JOHAn LInDSKOuG

fotNot. LTH:s jubileumsbok ”50 år 
med LTH, en fingervisning om teknik” 
finns att köpa hos Lunds Turistbyrå och 
Lunds Bok och Papper vid järnvägssta
tionen. Boken kan även köpas på web
ben, www.lth.se och hos Informations
disken i Studiecentrum på LTH.

40                         
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den senaste tiden har det varit särskilt in-
tressant att följa debatten om vad som an-
ses vara akademins uppgift. Rapporter 
med statistik om fallande förtroende för 

forskning har presenterats. Professorer har kritiserat 
meriteringssystemet och jakten på publikationer som 
hinder för ny intressant forskning. Andra har kritise-
rat krav på kortsiktig nytta som hot mot den högre ut-
bildningen. Svenskt Näringslivs rapport ”Konsten att 
strula till ett liv” väckte starka reaktioner, vilket ledde 
till en debatt om faran med att likrikta utbildningen 
och riskera bidra till perspektivlösa framtida besluts-
fattare. Gemensamt för de parallella diskussionerna är 
frågan om samarbetet mellan akademin och närings-
livet. Ett samarbete som ibland ifrågasätts och ibland 
efterfrågas.

Som forSkArE får jag ibland höra att jag inte upplevs 
som en ”typisk” akademiker. Både av näringslivsre-
presentanter och akademiker – eller praktiker och teo-
retiker som vi ofta tenderar att kategorisera varandra. 
Kanske beror det på att jag är nyfiken på båda per-
spektiven och därmed blir svår att kategorisera. Men 
vad är en ”typisk” akademiker? Av praktiker får jag 
höra att forskning är lite ”fluffigt” och av teoretiker 
att praktiker inte alltid förmår se ”hela bilden”. En del 
menar dessutom att teoretikerna står för kunskap och 
praktikerna för arbete(t). Det är en farlig (miss)upp-
fattning som tillsammans med bristande insikt i var-
andras världar grundar sig i olika syn på kunskap.

AkAdEmIN SÅväL Som NärINgSLIvEt måste bättre 
förstå varandras utgångspunkter och att olika perspek-
tiv och intresse ger olika språkbruk. Krav på snabba 
resultat är viktigt för näringslivet. Behovet av långsik-
tighet är viktigt för akademin för att finna svar och al-
ternativa perspektiv. För att bättre förstå varandras ut-
gångspunkter måste vi bli bättre på att samtala – att 
tala samman. Att öka kunskaps(sam)arbetet handlar 

inte främst om talet nerskrivet i den vetenskapliga ar-
tikeln utan om det gemensamma samtalet. Det hand-
lar inte om arbetet inom näringslivet eller kunskapen 
inom akademin – utan i kunskapssamarbetet mel-
lan de båda. Vi måste bli bättre på kunskapsöverfö-
ring. Ytterst handlar det om att dela erfarenheter och 
att lära av var-
andra. 

Av egen er-
farenhet vet 
jag hur värde-
fullt det är att 
få möjlighet att 
vara eller åt-
minstone kän-
na sig som en 
del av den verk-
samhet man studerar. En del akademiker blir säkert 
bättre akademiker, eller kanske gladare, om de får se 
en direkt effekt av sin forskning genom att presente-
ra och diskutera sina idéer med (inte för) näringslivet. 
Att direkt kunna validera sina tolkningar men även 
att i ett sammanhang få lära sig av näringslivet om 
hur man arbetar under snäva tidsramar. Näringslivet 
skulle säkert också må bra av en opartisk forskare som 
jämte VD eller styrelse kan bidra med alternativa per-
spektiv och ett långsiktigt tänk.

SvENSkt NärINgSLIv och akademin har mycket att 
lära varandra. Men vems ansvar är det att samarbe-
tet ska öka? Vem måste hjälpa vem att förstå vem – 
och varandra? Vilka förväntningar lägger vi på varan-
dra och varandras roller? Jag tror inte längre att vi kan 
skylla på den ena eller andra för att samarbetet inte 
ökar – för då är det i viss mån inte något samarbete. 

AnnA JOnSSOn

EKOnOMIE DOKTOr, 

JAn WALLAnDErSTIPEnDIAT,

EKOnOMIHÖGSKOLAn

Om samarbetet och synen på akademiker och praktiker i näringslivet, skriver Anna 
Jonsson, forskare vid ekonomihögskolan med mycket kontakter utanför universi-
tetet. Vad är en typisk akademiker, frågar hon sig och menar att en farlig missupp-
fattning är att teoretikerna står för kunskapen och praktikerna för arbetet. 

Öka kunskapssamarbetet 
mellan akademi och näringsliv!

”En del akademiker blir säkert 
bättre akademiker, eller kanske 
gladare, om de får se en direkt 
effekt av sin forskning genom 
att presentera och diskutera sina 
idéer med (inte för) näringslivet.” 
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wEbb. en ny central webbplats 
för externa målgrupper är på god 
väg att se dagens ljus. Anna-Karin 
Helmer leder det så kallade extern-
webbsprojektet vid Lunds universi-
tet, och står med bägge fötterna på 
rätt så säker mark.

– Vi har passerat förstudien och 
går nu in i produktionsfasen, säger 
hon.

Det var ett omstartat projekt som An-
na-Karin Helmer kom till för ett år se-
dan. Då direkt från Ericsson i Lund som 
ansvarig för deras intranät skulle hon ta 
över delprojektledarrollen för Lunds uni-
versitets externa webb. 

– Det är ovanligt att en sådan här stor 
organisation inte har något gemensamt 
intranät. Men att både utveckla en in-
tern och extern webbplats skulle bli ett 
alldeles för stort projekt. Därför har det 
varit viktigt för oss i alla sammanhang 
att tydligt begränsa detta uppdraget till 
att endast gälla den externa webbplatsen. 

Dagens www.lu.se ska ersättas med 
en mer uppfräschad, användbar och lätt-
tillgänglig webbplats enbart för externa 
målgrupper.

– Den externa webbplatsen kommer 
inte att rikta sig till de anställda, beto-
nar Anna-Karin Helmer. I första hand 
är den prioriterade målgruppen presum-
tiva studenter.

Övriga målgrupper är externa forska-
re och finansiärer och därefter donato-
rer, media, presumtiva anställda, alum-
ner, näringslivet/beslutsfattare, besökare 
och allmänheten.

EN Av ANNA-kArIN hELmErS stora utma-
ningar har varit att få alla inblandade i 
projektet att gå åt samma håll och för-
stå varandras språk. Det handlar om att 
förena tekniker med designers, univer-
sitetsvärlden med konsultvärlden. Själv 
är hon en rutinerad projektledare och en 

”doer”, van vid att leverera och produce-
ra snarare än att informera. Hon har fått 
lära sig att det är viktigt med förankring 
i universitetsvärlden och att en hel del 
tid måste få gå åt till att förklara och in-
formera resten av verksamheten om pro-
jektet. Därför håller man regelbundna 
informationsmöten och kvartalsavstäm-
ningar dit alla intresserade är välkomna. 
Projektet driver även en blogg med den 
senaste informationen om hur långt man 
kommit med webbplatsen.

– Det är ingen lätt skuta att styra, men 
samtidigt är det väldigt roligt eftersom 
man ständigt stöter på så många trevli-
ga och duktiga människor, säger Anna-
Karin Helmer som även säger sig ha gott 
stöd uppifrån och från personer runt om 
projektet.

Först i januari i år formerades själva 
projektgruppen och nu i september kun-
de man presentera ett nästan färdigt för-
slag på hur den centrala externa webb-
platsen skulle kunna se ut. Det gjorde 
man inför ett mer än fullsatt auditorium 
och reaktionerna var överlag positiva.

Men visst tycktes det till om både fär-
ger och storlekar på hänvisningar och 
”puffar”, länkar och rubriker. 

– Alla synpunkter från informations-
mötena tas med tillbaka till projektet sä-
ger Anna-Karin Helmer.

PArALLELLt mEd ProdUktIoNSfASEN 

som ska leda till lansering av den centrala 
externwebben under försommaren 2012, 
arbetar man också med det som kallas 
”webbkoncept för verksamheten” och 
handlar om att tillhandahålla sajtmallar 
i Drupal som ersätter verktyget O.o.i.s. 
Drupal är publiceringsverktyg baserat på 
opensource och används bland annat av 
Karlstad universitet och SonyEricsson.

TexT & FOTO: MARIA LInDH

fotNot. Följ arbetet med den externa webb
platsen på externwebb.blogg.lu.se

     

Arbetet rullar på med 
ny central webbplats

AnnaKarin Helmer leder externwebbs
projektet som nu kommit en bra bit på väg. 

     förnyad 
     webbnärvaro
Projektet ”förnyad webbnärvaro” är 
uppdelat i flera delprojekt: Externwebb, 
intern webbmiljö och forskningsinfor-
mation. 

Externwebb är ett delprojekt med fo-
kus på externa målgrupper. Målet för 
delprojektet är att skapa en ledande, 
modern och flexibel webbnärvaro som 
ska ge en enhetlig bild av Lunds univer-
sitet och dess mångfacetterade och he-
terogena verksamhet och vara ett kraft-
fullt verktyg för att nå visionen att bli 
ett av Europas främsta universitet. Del-
projektet är indelat i fyra leveransmål; 
en central universitetsgemensam webb, 
webbkoncept för verksamheten, för-
slag på styrning och stöd och en ny ge-
mensam teknik. De andra delprojekten 
är påbörjade, det interna webbmiljöpro-
jektet är inne i ett förstudiestadium.

t
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dEkANvAL. nästa år blir det troligen 
kvinnlig dominans bland Lunds uni-
versitets dekaner. Minst fyra fakul-
teter kommer att ledas av kvinnor 
och det kan bli fler eftersom två fa-
kulteter ännu inte är klara med sina 
dekanval. Redan nu är det klart att 
medicinare, jurister och samhällsve-
tare, samt humanister och teologer, 
kommer att ha kvinnliga dekaner 
under de följande tre åren. Formellt 
fattar rektor beslut om vilka som 
ska leda fakulteterna.  

Som nya dekaner och prodekaner före-
slår respektive fakultets valberedning:

LUNdS tEkNISkA högSkoLA

Rektor: Anders Axelsson, professor i ke-
miteknik (omval)
Pro-rektor: Annika Mårtensson, profes-
sor i konstruktionsteknik (nyval) 

mEdICINSkA fAkULtEtEN

Dekan: Gunilla Westergren-Thorsson, 
professor i medicinsk cellbiologi (nyval)
Prodekan: Kristian Riesbeck, professor i 
klinisk bakteriologi (nyval)

NAtUrvEtENSkAPLIgA fAkULtEtEN

Dekan: Olov Sterner, professor i orga-
nisk kemi (nyval)
Prodekan för grundutbildningen: Bo-
Anders Jönsson, studierektor, medicinsk 
strålningsfysik (omval)

Afrodite föds
Afrodite är det klassiska Greklands kär-
leksgudinna, men hon är inte bara för-
knippad med kärlek, lust och välstånd 
utan också med krig och våld. Och hen-
nes rötter finns inte i Grekland, utan 
långt bort i Orienten. Det framgår av 
Afrodite – en gudinna blir till (Palm-
krons), där Centrum för klassisk mytolo-
gi vid LU presenterar Afrodites historia, 
inflytande och framställning i konsten.

bilder från krigstiden
Hur kontrollerades, lanserades och mot-
togs de filmer och andra bilder som pro-
ducerades i Sverige under andra världs-
kriget? Det undersöker filmvetaren Mats 
Jönsson i boken Visuell fostran (Se-
kel). Kapitlen handlar bl.a. om monar-
kin, Barnens Dag, de politiska partiernas 
varumärkesarbete och bilden av Lund. 
Källmaterialet utgörs både av dokumen-
tärfilm, offentliga evenemang och mani-
festationer, spelfilm, radio och press.

religiösa rättigheter
Alla religioner har olika föreställningar 
om religionsfrihet, tolerans, jämställd-
het och yttrandefrihet. Dessa belyses i 
antologin Mänskliga rättigheter och 
religion (Liber), med Dan-Erik Anders-
son från LU och Johan Modée från MAH 
som redaktörer. Boken tar också upp 
några aktuella konfliktområden som ytt-
randefrihet, slöjornas vara eller icke vara, 
kosher- och halalslakt, homosexualitet 
och relationen mellan EU och Turkiet.

översättning
Vad händer när ett material förs över 
mellan olika språk, genrer, konstarter, 
medier och kulturer? Om detta hand-
lade en konferens i Lund förra året. De 
133 texterna utges nu i en e-bok med ti-
teln Translation – Adaptation, Inter-
pretation, Transformation, redigerad 
av litteraturvetarna Claes-Göran Holm-
berg och Per Erik Ljung. Boken är till-
gänglig på nile.lub.lu.se/ojs.

boken

gratis hörselundersökning
Möjlighet finns nu att under följande datum: 14–15/11, 30/11, 1/12, 5–6/12, 
8–9/12 samt 12-–3/12, få sin hörsel kontrollerad kostnadsfritt. Erbjudandet 
gäller alla som är intresserade. Hörselprovet utförs av studenter på audiolo-
giutbildningen, vid Lunds universitet, under handledning av erfarna audiono-
mer. Hörselprovet utförs i lokaler på Universitetssjukhuset. För tidsbokning vänligen 
kontakta emma.falk@telia.com

Prodekan för forskning och forskarut-
bildning: Almut Kelber, professor i sin-
nesbiologi (omval)

omrÅdE hUmANIorA oCh tEoLogI

Dekan: Lynn Åkesson, professor i etno-
logi (omval)
Prodekan för forskning: Marianne Thor-
mählen, professor i engelska (omval)
Prodekan för forskarutbildningen: Fred-
rik Lindström, professor i Gamla testa-
mentets exegetik (omval)
Prodekan för grundutbildningen: Lars 
Berggren, professor i arbetarhistoria (ny-
val)

SAmhäLLSvEtENSkAPLIgA fAkULtEtEN

Dekan: Ann-Katrin Bäcklund, docent i 
kulturgeografi (omval)
Prodekan: Ole Elgström, professor i 
statsvetenskap (omval)

jUrIdISkA fAkULtEtEN

Dekan: Christina Moëll, professor i fi-
nansrätt (omval)
Prodekan för forskning: Christian Dahl-
man, professor i allmän rättslära (nyval) 
Prodekan för utbildning: Eva Ryrstedt, 
professor i civilrätt (nyval)
 
Konstärliga fakulteten och Ekonomihög-
skolan hade inte presenterat sina förlag vid 
pressläggningen av LUM. Deras förslag  
presenteras så snart de är klara på www.
lu.se/anstaelld

Kvinnliga dekaner 
i majoritet nästa år?
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orgANISAtIoN. I LUM nr 6 2011 äg-
nades stort utrymme åt Lunds universi-
tets förslag till ny arbetsordning (i arti-
keln benämnd ”ny grundlag”). Samtidigt 
arbetar universitetet med att förnya sin 
strategiska plan. I den strategiska planen 
lyfts gränsöverskridande forskning fram 
som ett område universitetet bör priori-
tera. Tyvärr speglas inte denna ambition 
i förslaget till ny arbetsordning. 

dEt fINNS ENhEtEr vid universitetet som, 
på grund av att de är utpräglat gränsöver-
skridande, saknar förutsättningar att in-
tegreras i någon befintlig fakultet. Dessa 
har samlats inom universitetets särskil-
da verksamheter (USV). För att förstå 
hur dessa enheter organiseras, och var-
för, är det viktigt att vara medveten om 
att gränsöverskridande forskning kan ske 
på flera plan; såväl mellan universitet, fa-
kulteter och institutioner, som inom fors-
kargrupper och tvärvetenskapliga enhe-
ter där olika discipliner kombineras. Det 
senare är ett område inom vilket Lunds 
universitet utmärkt sig mycket positivt 
på senare tid. I revideringen av den stra-
tegiska planen betonas att detta bör ut-
vecklas ännu mer. Som företrädare för 
gränsöverskridande forskning välkom-
nar vi denna ambition.

tyvärr tAr förSLAgEt till ny arbets-
ordning inte vara på de möjligheter som 
den nya högskolelagen ger i detta avseen-
de. En av de viktigaste delarna i arbets-
ordningen, när det gäller gränsöverskri-
dande forskning, är organiseringen av 
USV. Här framgår tydligt hur kompro-
misser med fakulteterna skapar en struk-
tur som begränsar, inte gynnar, gräns-

Blir nya ”grundlagen” förenlig 
med den strategiska planen? 

överskridande forskning. Två exempel är 
särskilt iögonfallande:

För det första föreslås en gemensam 
styrelse för USV där fakulteterna har lika 
många representanter som USV. I kom-
bination med att USV inte är represen-
terat i rektors ledningsråd och utbild-
ningsnämnd, samt inte ges möjlighet att 
bedriva forskarutbildning utanför fakul-
teterna, innebär detta att USVs verksam-
heter ständigt kommer att vara beroende 
av fakulteternas välvilja. Då vissa fakul-
teter anser att USV bör läggas ner be-
höver man inte vara konspiratoriskt lagd 
för att tänka sig att dessa kan ha annat 
än samverkan för ögonen när de verkar 
inom ramen för USVs styrelse. 

för dEt ANdrA förESLÅS en återkom-
mande utvärdering av verksamheter-
nas placering inom USV, och ”om inte 
särskilda skäl föreligger ska de integre-
ras i fakulteternas verksamhet”. Det är 
viktigt att understryka att det är verk-
samheternas karaktär och forsknings-
områden som gör att de kräver place-
ring vid en särskild organisation för att 
kunna utvecklas och prestera väl. Ing-
enting talar för att forskningsområden 
som innovation och miljö kommer att 
försvinna med tiden. Vi anser att samt-
liga delar av universitetet bör utvärde-
ras regelbundet, både med avseende på 
prestation och placering. Sådan utvär-
dering bör ske på lika villkor, exempel-
vis inom RQ13.

BJÖRn ASHeIM, 

CHARLeS eDquIST, 

JeRKeR MOODySSOn, 

CIrCLE

21 oktober 

Evolutionens gåtor
Den 21 oktober hålls ett symposium på te-
mat ”Astrobiologi: dåtid, nutid och framtid” 
av Pufendorfinstitutet. Symposiet börjar vid 
solsystemets bildande och avslutas med ho-
minider, alltså neandertalare och människor. 
Det är på engelska och öppet för alla intres-
serade, men först-till-kvarn-principen gäller. 
Vill du vara säker på att få en plats inklusi-
ve lunch, anmäl dig till vivi.vajda@geol.lu.se 
senast den 18 oktober. Symposiet inleds kl. 
8.30 på Palaestra, Paradisgatan 4. Mer infor-
mation om programmet: http://www.pi.lu.
se/o.o.i.s/29339

26 oktober 

om döden
Döden – närmare bestämt hur sjukvård, an-
höriga och vänner kan stödja de som är dö-
ende och de som blir efterlämnade – är te-
mat för årets Sandblomdag den 26 oktober. 
På programmet står bl.a. föredrag av psykia-
triprofessorn Lil Träskman Bendz om stöd vid 
bråd död, av etikforskaren Ann Heberlein 
om filosofiska och kulturella perspektiv på 
döden, och av Sixten nordström från Musik-
högskolan om musiken och döden.

Sandblomdagen är ett arrangemang som 
förenar humaniora och medicin. Bakom står 
Grace S. Sandbloms fond samt Medicinska 
fakulteten, Kungliga fysiografiska sällskapet 
och Skånes Universitetssjukhus. Platsen är 
Universitetssjukhusets aula i Lund.

1 & 2 noveMber

Andningen och livet
Astma, allergier och andra luftrörssjukdo-
mar står i fokus för årets upplaga av Forsk-
ningens Dag. Arrangemanget har rubriken 
Andningen och livet. Med underrubriken 
”från första till sista andetaget” berättar 
föredragen bl.a. om hur en gravid kvinna 
bör använda sina astma- och allergimedici-
ner, hur för tidigt födda kan få hjälp med sin 
andning och hur döda personers lungor ge-
nom en transplantation kan ge förlängt liv 
till lungsjuka patienter. Däremellan finns fö-
redrag om den moderna behandlingen av 
cystisk fibros, KOL, lungsvikt m.m.

Forskningens Dag anordnas av Medi-
cinska fakulteten, region Skåne och Eric K. 
Fernströms Stiftelse. Föredragen och pos-
terutställningen presenteras vid två tillfällen: 
på Skånes universitetssjukhus i Malmö den 
1 november, och på Skånes universitetssjuk-
hus i Lund den 2 november.
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16 oktobEr Konsert i Skovgaardslaen 
med pianisten Fransisca Skoogh. ”Vand-
ringsår i Italien” av Franz Liszt. Kl 14.00 i Skov-
gaardsalen, Malmö museer.

16 oktobEr Konsert med Kammer-
chor Hannover. Stephan Doorman, dirigent. 
Musik av bl.a. Sven Hagvil och J S Bach. Fri en-
tré. Kl 15.00 Skissernas museum. 

18 oktobEr Lunds Pensionärsuniver-
sitet. Professor i astrofysik Arne Ardeberg: 
”Fem hundra planetsystem – är vi ensam-
ma?”. Kl 14.00 i Pingskyrkan, St Södergatan 
25, Lund.

18 oktobEr Docentföreläsning i 
kvartärgeologi. Helena Filipsson ”Foramini-
ferer – vad kan dessa marina encelliga or-
ganismer lära oss om forna tiders hav?” Kl 
14.00 Geocentrum II, hörsal Pangea, Lund.

18 oktobEr Filosoficirkeln. Professor 
Bengt Kristensson Uggla: ”Från teologi till ci-
vilisationskritik: ett fall från Lund –  Gustaf 
Wingren”. Kl 19.30 i Palaestra, Lund.

25 oktobEr Filosoficirkeln. Professor 
Christina Carlsson Wetterberg: ”Frida Stéen-
hoff och feministens framväxt som poli-
tisk kraft”. Kl 19.30 i Palaestra, Lund.

26 oktobEr Sandblomdagen. 
” Döden”. Olika perspektiv på döden. Kl 
13.30–17.30 i aulan, Universitetssjukhuset i 
Lund.

28 oktobEr Konsert med Musikhög-
skolans symfoniorkester. Henrik Schaefer, 
dirigent, Ingvar Lidholm, kontakion, richard 
Strauss: Don Juan och Beethoven: Symfoni nr 
6. Fri entré. Kl 19.30 i universitetsaulan, Para-
disgatan 2, Lund.

1 NovEmbEr Lunds Pensionärsuni-
versitet. Föreståndaren för Centrum för  Mel-
lanösternstudier, docent Leif Stenberg: ”Hän-
delseutveckling i Mellanöstern”. Kl 14.00 i 
Pingstkyrkan, St Södergatan 25, Lund.

1 NovEmbEr Filosoficirkeln. Fil dr 
Martin Wiklund: ”Vilka lärdomar kan vi dra 
av 1900-talets historia?” Kl 19.30 i Palaes-
tra, Lund.

1 NovEmbEr Forskningens Dag, 
”Andningen och livet – från första till sista 
andetaget”. Under dagen presenterar forska-
re vid Lunds universitet och region Skåne ak-
tuell forskning och behandling inom området. 
Arr: Medicinska fakulteten, region Skåne och 
Eric K Fernströms Stiftelse. Plats: Jubileumsau-
lan, Skånes universitetssjukhus i Malmö kl 
13.00–18.00. 

2 NovEmbEr Forskningens Dag, 
”Andningen och livet – från första till sis-
ta andetaget”. Se ovan. Plats: Aulan, Skånes 
universitetssjukhus i Lund kl 13.00–18.00.

på gång dispUtationer

15 oktober
Dimitrios Bizios i klinisk medicin med in-
riktning oftalmologi: ”Machine learning al-
gorithms for improved glaucoma diagnosis”. 
Kl 9.15 MFC, lilla aulan, ing 59, Skånes univer-
sitetssjukhus i Malmö.

20 oktober
emma Hansson i klinisk medicin med in-
riktning plastikkirurgi: ”Liposuction in 
dercum´s disease. Clinical studies regarding 
dercum´s disease and the effect of liposuc-
tion”. Kl 13.15, Medicinska klinikens aula, ing 
35, Skånes universitetssjukhus i Malmö.

21 oktober
Boel Jepson i engelska med litteraturve-
tenskaplig inriktning: ”English place-name 
elements relating to boundaries”. Kl 13.15 i 
hörsalen, Språk- och litteraturcentrum, Lund. 

Veselinka Möllerström i medie- och 
kommunikationsvetenskap: ”Malmös om-
vandling: från arbetarstad till kunskapsstad. En 
diskursanalytisk studie av Malmös förnyelse”. 
Kl 10.15 i Språk- och litteraturcentrums hör-
sal, Lund. 

Richard Berntsson Svensson i program-

4 NovEmbEr Lunchkonsert med cel-
listen och sångerskan Lea Havelund Ras-
mussen, student vid Musikhögskolan. Fri en-
tré. Kl 12.15 i Kapellsalen, Palaestra et Odeum.

6 NovEmbEr Konsert i Skovgaardsa-
len. Solokonsert med gitarristen Georg 
Gulyás, aktuell med cd-inspelning av Bachs 
samtliga soloverk för luta. Kl 14.00 i Skov-
gaardsalen, Malmö museer.

8 NovEmbEr Filosoficirkeln. Professor 
Carl-Göran Heidegren: ”Carl Schmitt om po-
litik som ett sätt att leva tillsammans”.Kl 
19.30 i Palaestra, Lund.

10 NovEmbEr Molecular Cell Biology 
Seminar. Stefan Schwartz, Department of la-
boratory Medicine, LU: “Regulation of hu-
man papillomavirus gene expression”. 
Host: Lars Hederstedt. Kl 15.15 Lecture hall, 
Biology building A, Sölvegatan 35, Lund

18 NovEmbEr Lunchkonsert. Violinis-
ter från Musikhögskolan i Malmö framför kam-
marmusik. Fri entré. Kl 12.15 i Kapellsalen, Pa-
laestra et Odeum, Lund.

19 NovEmbEr Konsert. Akademis-
ka kapellet framför Beethovens nionde sym-
foni tillsammans med Lunds Akademiska kör, 
Musikhögskolans kammarkör och solister från 
Musikhögskolan i Malmö. Dirigent: Patrik An-
dersson. Samarrangemang: Odeum och All-
helgonakyrkan. Entréavgift. Kl 17.00 i Allhel-
gonakyrkan, Lund.

Konferens & fest
DjupaDalsvägen 9 . 275 95 sjöbo 

telfon 0415-412 90 . fax 0415-412 90
www.bjarsjolagarDsslott.se

. anno 1766 .
Bjärsjölagårds Slott

Nu är hösten här och vi har fyllt råvaru- 
korgen med allt härligt gott för säsongen.  
Till detta serverar vi en välkomponerad  

konferensmöjlighet i en slottsmiljö  
med supermodern mötessal. 

på hemsiDan berättar vi mer om höstens möjligheter

Höst 2011 annons 118x50.indd   1 11-09-30   16.09.13Upptäck Backagården!
– det kompletta kurs- och konferens- 
centret mitt i natursköna Skåne. 

Vi har nio moderna konferenssalar, 
med senaste teknik. Nyrenoverat bo-
ende och en restaurang med menyer 
enligt god skånsk tradition.

Stenskogen 735, 243 91 Höör, tel 0413-746 00, info@backagarden.se 
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inriktning utvecklingsbiologi: ”regulation 
of morphogen signalling during neural patter-
ning in the Xenopus embryo”. 

Carl Christian Rolf i datavetenskap: 
”Parallelism in constraint programming”. 

Lisa Alenmyr i laboratoriemedicin med 
inriktning farmakologi: ”Sensory mecha-
nisms in the human upper airway – role of TrP 
ion channels”. 

Per Hjerpe i allmänmedicin: ”Investiga-
ting practice variation in a changing primary 
care. A multilevel perspective on The Skara-
borg Primary Care Database”. 

Pernilla Sahlstrand-Johnson i öron-, 
näs- och halssjukdomar: “On health-related 
quality of life and diagnostic improvements in 
rhinosinusitis. A multi-centre study on chronic 
rhinosinusitis and experimental studies with 
Doppler ultrasound as a diagnostic tool in rhi-
nosinusitis”. 

Christian Douglas i historia: “Kärlek per 
korrespondens. Två förlovade par under andra 
hälften av 1800-talet”. 

Birgitta Malmberg i yrkes- och miljö-
medicin: ”Physiological recovery from night-
call duty – a field study of physicians”. 

Pontus Timberg i klinisk medicin med 
inriktning medicinsk strålningsfysik: 
”Breast tomosynthesis: Aspects on detection 
and perception of simulated lesions”. 

Rajesh Kumar i biomedicin med inrikt-
ning endokrinologi: ”Prevention of beta-cell 
dysfunction via targeting novel GPCrs in pan-
creatic islets”. 

Hanna Hedman i kemi, inriktning bio-
kemi: ”nucleic acids as drugs and drug tar-
gets – with focus on anticancer active plati-
num complexes and small interfering rnAs”. 

Maria Messing i fysik: “Engineered na-
noparticles – generation, characterization and 
applications”. 

Josefin Arezou Madjidian i ekologi, in-
riktning växtekologi och systematik: ”Sex-
ual conflict and selection on pistil and pollen 
traits”. 

Mats Birgander i klinisk medicin med 

varusystem: ”Supporting release planning of 
quality requirements: The quality performance 
model”. Kl 13.15 i hörsal E:1406, Institutionen 
för datavetenskap, Lund. 

Markus nilsson i medicinsk strålnings-
fysik: “Biophysical modeling in diffusion MrI: 
The role of tissue microstructure and water ex-
change”. Kl  9.15 i hörsal 3, Skånes Universi-
tetssjukhus, Lund.

22 oktober
Ann-Sofi Ljung Svensson i litteraturveten-
skap: ”Jordens dotter. Selma Lagerlöf och den 
tyska hembygdslitteraturen”. Kl 10.15 i hörsa-
len, Språk- och litteraturcentrum, Lund.

25 oktober
Rikard Heimsten i astronomi och astro-
fysik: ”Study of a large deformable mirror 
concept”. Kl 10.15 i Lundmarksalen, astro-
nomihuset, Lund. 

26 oktober
Daniel Sjödin i sociologi: ”Tryggare kan 
ingen vara: Migration, religion och integra-
tion i en segregerad omgivning”. Kl 13.00, 
Spoletorps auditorium, Lund.

28 oktober 
Atli eyjolfsson i klinisk medicin med in-
riktning thoraxkirurgi: ”Lipid micro emboli 
in cardiac surgery”. Kl 13.00 i föreläsningssal 
4, Skånes Universitetssjukhus i Lund.

31 oktober
xiaochen Shu i folkhälsovetenskap med 
inriktning epidemiologi: ”Cancer of un-
known primary: searching for the etiologi-
al clues. A population-based epidemiological 
study in Sweden”. Kl 9.00 Jubileumsaulan, ing 
59, Skånes universitetssjukhus i Malmö.

4 noveMber 
Marta Bober i biomedicin med inriktning 
experimentell infektionsmedicin: ”Mole-

cular and microscopical analysis of pathoge-
nic streptococci – studies on surface proteins 
inter acting with human cells and extracellular 
matrix”. Kl 9.00 i Belfragesalen, BMC D15, Kli-
nikgatan 32, Lund.

Följande disputationer har ägt rum:
Stefan Larsson i rättssociologi: ”Meta-
phors and norms: Understanding copyright 
law in a digital society”. 

Tony Svahn i klinisk medicin med in-
riktning medicinsk strålningsfysik: ”Evalu-
ation of image quality and diagnostic accura-
cy in breast tomosynthesis. Comparison with 
digital mammography and estimates of radia-
tion risk ”. 

eva Malm i klinisk medicin med inrikt-
ning oftalmologi: ”retinal function in deaf-
blind syndromes”. Kl 14:00 i Segerfalksalen, 
BMC, A-huset, Sölvegatan 19, Lund. 

Cecilia Andrée Löfholm i socialt arbete: 
”Multisystemisk terapi i Sverige – evidensbase-
rad metod i nytt sammanhang”. 

Martin Kjellgren i historia: ”Taming the 
prophets. Astrology, orthodoxy and the word 
of God in early modern Sweden”. 

Johan Striberger i geobiosfärsveten-
skap, inriktning kvartärgeologi: ”Holocene 
development of Lake Lögurinn and Eyjabak-
kajökull in Eastern Iceland – a multi-proxy ap-
proach”. 

Josep Artacho Ruiz i kemi, inrikt-
ning organisk kemi: ”Making analogues of 
Trögers´s base – fused oligomers, endo/exo 
isomers and twisted amides”. 

erik Johannesson i reglerteknik: “Con-
trol and communication with signal-to-noise 
ratio constraints”. 

Rolf Lood i biomedicin med inrikt-
ning experimentell infektionsmedicin: 
“Propioni bacterium acnes and its phages”. 

Kaisa Happonen i laboratoriemedicin 
med inriktning medicinsk proteinkemi: 
Complement in disease. Extracellular proteins 
as complement regulators”. 

Hooi Min Tan Grahn i biomedicin med 

den 27 oktober
10 årsjubileum! 
Läs mer: www.education.lu.se
Lund University Commissioned Education, LUCE – gränslösa möjligheter

3 okt 10 år.indd   1 2011-10-02   14:35:21
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inriktning kardiologi: ”Cardiovascular di-
seases and adrenergic dysfuntion in mild 
primary hyperparathyroidism”. 

Gunilla Fredin i psykologi: ”Children 
as eyewitnesses: Memory recall and face re-
cognition”. 

Maria Jonstrup i bioteknik: ”Treat-
ment of textile wastewaters using combi-
nations of biological and physic-chemical 
methods”. 

Guillaume Genoud i fysik: “Laser-dri-
ven plasma waves for particle acceleration 
and x-ray production”. 

Thomas Reinbothe i klinisk medicin 
med inriktning diabetologi: ”new as-
pects of voltage-gated calcium channel re-
gulation in pancreatic beta-cells. relevance 
for insulin relerase and type 2 diabetes”. 

Karin Steen i hållbarhetsvetenskap: 
“Time to Farm – A qualitative inquiry into 
the dynamics of the gender regime of land 
and labour rights in subsistence farming: 
an example from the Chiweshe communal 
area, Zimbabwe”. 

niina Kautto i industriell miljöeko-
nomi: “Towards more coherent and sustai-
nable biomas policy: examining European 
biomass-to-energy planning”. 

Andreas Puschmann i klinisk medi-
cin med inriktning geriatrisk psykiatri: 
“Heredity in Parkinson´s disease. From rare 
mutations to common genetic risk factors”. 

Sanita Balode i grekiska: ”Verbs of 
motion with directional prepositions and 
prefixes in Xenopho´s Anabsis”. 

Roger Johansson i kognitionsveten-
skap: “Tracking the Mind´s Eye”. 

Hanna Källström i praktisk teologi: 
”Domkyrkan som andaktsmiljö under sen-
medeltiden. Linköping och Lund”. 

Steven Sarasini i forskningspolitik: 
”The institutionalisation of corporate on cli-
mate change in the Swedish electricity in-
dustry”. 

Tim Krone Schnoor i ekologi, inrikt-
ning växekologi: “Disturbance effects of 
plant and mycorrhizal communities in San-
dy Grasslands”.

hänt!

Fredagen den 14 oktober kl 16.00 installeras följande nya professorer vid Lunds 
universitet i aulan i universitetshuset: 

Annika nilsson, offentlig rätt; Katarina Olsson, civilrätt; eva Ryrstedt, civilrätt; 
Maria emmelin, global hälsa; Christian Ingvar, kirurgi; Karin Jirström, patologi; 
Stefan Schwartz, medicinsk mikrobiologi; Kristina Sundquist, allmänmedicin; Henrik 
Thorlacius, kirurgi; Kristina Jennbert, arkeologi; Bosse Bergstedt, pedagogik; ulla 
Melin emilsson, socialt arbete; Cecilia Fredriksson, etnologi med inriktning mot svensk 
detaljhandel och konsumtionskultur; Magnus Jirström, kulturgeografi och ekonomisk 
geografi; Mikael Johansson, psykologi; Mikael Calner, berggrundsgeologi med inriktning 
mot sedimentologi, eventstratigrafi och paleoekologi; Joakim Cederkäll, experimentell 
kärnfysik; Charlotte Möller, berggrundsgeologi med inriktning mot petrologi och 
geokronologi; Joakim Schnadt, fysik med inriktning mot synkrotronljusbaserad in-situ-
elektronspektroskopi; Oksana Mont, hållbar konsumtion och produktion; Magnus 
Persson, teknisk vattenresurslära; Maria Sandsten, matematisk statistik; Jasjit Singh, 
industridesign; Viktor Öwall, elektronikkonstruktion och Anders Ljungmar-Chapelon, 
flöjtspel. 
 

tjänster
Tvååring anställning som postdoktors-
forskare i konsthistoria och visuella stu-
dier. ref nr 725, ans 17 oktober. Info 046-
2220958.

Anställning som doktorand i teoretisk 
kemi. ref nr nPA 2011/477, ans 31 oktober. 
Info 046-2223366.

fErNStrömPrIS. Professor Anders Björk-
lund, nestor inom Parkinsonforskningen och 
pionjär för nervcellstransplantationer till hjär-
nan, har fått Fernströmstiftelsens nordiska pris 
på en miljon kronor. 

PEdAgogPrIS. Magnus Söderström-priset 
för 2011 har tilldelats Maria Löfgren Mar-
tinsson, universitetslektor i pedagogik.

mAtPrIS. Sparbanksstiftelsen Färs & Fros-
ta samt Skåneländska Gastronomiska Akade-
miens pris för forskning anknuten till den syd-
svenska mat-och dryckeskulturen går i år till 
nutritionsforskaren emily Sonestedt, som 
studerat sambanden mellan mat och cancer. 
Priset är på 100.000 kronor. 

ANSLAg. Docenterna Tomas Deierborg och 
Karin Lindkvist på Institutionen för experi-
mentell medicinsk vetenskap har fått 500.000 
respektive 250.000 kronor ur Stiftelsen Konsul 
Thure Carlssons Minnesfond. Karin Lindkvist 
har även fått The Svedberg-priset på 35.000 
kronor 

ErC-ANSLAg. Vetenskapsrådet har nu till-
kännagett årets ErC Staring Grant-anslag vilka 
innebär upp till 1,5 miljoner euro per år i fem 
år. Vid LU är det universitetslektor Anders Jo-
hansen, Institutionen för astronomi och Olle 
Melander, professor vid CrC i Malmö. Tidiga-
re i år fick Olle Melander lika mycket i form av 
Hjärt-Lungfondens stora anslag.

forSkNINgSStIPENdIEr. Åtta unga medi-
cinska forskare har fått stipendier från Svens-
ka Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF. 
Henrik Ahlenius, Stefan Amisten, Lisa 
Berglund, Frida Fåk, Gabriella Honeth, 
Torsten Loof, elin Sand och natasa Vasil-
jevic får nu forska på heltid under två år med 
stöd från SSMF.

kUNgAPrISAdE bIoLogEr. Olof Hell-
gren, Johannes Rousk och Maj Rundlöf, 
samtliga vid Biologiska institutionen, har fått 
prispengar vid årets utdelning av Stiftelsen 
Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för ve-
tenskap, teknik och miljö.

EXCELLENSPrIS. etzel Cardena, professor i 
parapsykologi, har fått 2011 års Erika Fromm-
pris för excellens i undervisningen. Priset de-
las ut av Society for Clinical and Experimental 
Hypnosis.

 UtmärkELSE. Statsvetaren Ted Svensson 
fick tidigare i år en internationell utmärkelse 
för bästa statsvetenskapliga avhandling ”Me-
anings of Partition: Production of Postcolonial 
India and Pakistan”. Utmärkelsen kom från Po-
litical Studies Association.

SkALPELLEN. Louise Walther Sturesson 
vid anestesikliniken har fått läkarstudenter-
nas pedagogiska pris Skalpellen för vårtermi-
nen 2011.

mEdEoNStIPENdIUm. Anders Rosen-
gren vid LUs Diabetescentrum har fått det ny-
instiftade Medeonstipendiet på 25.000 kro-
nor, som delas ut till unga lovande forskare vid 
Clinical research Center CrC i Malmö.

25 nya professorer installeras



haLLå JOVAn KOJICIC...

Posttidning B
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

… nybliven rådgivare till Montenegros premiärminister. när du 
intervjuades i LuM för drygt ett år sedan sa du att din forskning 
om sexuella minoriteters rättigheter på Balkan hade varit farlig 
och omöjlig att genomföra vid ett montenegrinskt universitet. nu 
har du blivit utsedd till premiärministerns rådgivare när det gäller 
diskrimineringsfrågor och mänskliga rättigheter. 

hur har du lyckats 
bli montenegros 
rådgivare i hbt-frågor?
– Som forskare har jag studerat HBT-personers utsatta si-
tuation på Balkan och i Montenegro. Jag har framhållit 
det faktum att myndigheterna inte har velat ta tag i proble-
men. Mitt nya jobb visar att man nu insett att något måste 
göras åt situationen. Därför är jag här idag. Min målsätt-
ning är att förbättra läget för landets sexuella minoriteter. 
Det har nu också blivit den montenegrinska statens mål. 
Det är jag stolt över!

Vad kommer du att prioritera i ditt arbete?
– Jag är anställd för att förbättra situationen för alla dis-
kriminerade minoriteter, inte bara för HBT-personer. När 
det gäller de sexuella minoriteterna kommer jag att göra en 
handlingsplan mot homofobi, se till att gällande lagstift-
ning verkligen efterlevs och att den synkas med internatio-
nell lagstiftning. Jag kommer också att dra igång informa-
tionskampanjer och utbildningar av unga människor. Det 
tror jag att Lunds universitet kan hjälpa oss med.

Hur har situationen för HBT-personer i Montenegro sett 
ut hittills?
– Cirka 70 procent av befolkningen anser fortfarande att 
homosexualitet är en sjukdom. Sexuella minoriteter har all-
tid varit väldigt osynliga. I den mån de nämnts har det varit 

i negativa ordalag. Jag tror att ett samhälle bara kan börja 
acceptera något som de konfronteras med.

Du kallade dina postdok-studier i Lund för aktionsforsk-
ning. Vad innebär det?
– Som exempel kan jag nämna den konferens som jag till-
sammans med mina kollegor på rättssociologen anordnade 
i Montenegro, ”Justice in Balkans: equality for sexual mino-
rities”. Det var kontroversiellt att hålla en sådan konferens 
i Montenegro och den anordnades som en del av min post 
doc. En annan del av min forskning gick ut på att studera 
reaktioner och konsekvenser av konferensen.

Vad har din postdoc i Lund inneburit för din nuvarande 
karriär?
– Den har betytt precis allt. Inte bara för min karriär utan 
för att konferensen blev en succé som jag är mycket stolt 
över. Jag har haft och har fortfarande ett enormt stöd från 
rättssociologerna i Lund och jag kommer att arbeta för att 
få till stånd ett starkt samarbete mellan Montenegro och 
Sverige när det gäller diskrimineringsfrågor. Jag tror att den 
svenska erfarenheten kan vara till stor hjälp här.

uLRIKA OReDSSOn

 


