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Systrar tvärforskar ihop
Forskning blev spionroman
Urskog på havsbotten i dagern

Hemvändaren
med riktning mot rektorsposten

2

												

LUM nr 7 | 2014

Undersöker
stenåldersskog
under havsytan
Utanför kusten vid Haväng döljer
sig flera tusen år gamla skogar under
havets yta. När forskarna dyker ner till
de välbevarade stammarna dyker de
bokstavligt talat också ner i mänsklighetens historia.
Förmiddagssolen glittrar i Östersjöns lugna vatten vid Haväng på Österlen. Nere på stranden
förbereder sig forskarna för ännu en dyktur.
Arkeologerna Björn Nilsson och Arne Sjöström
hoppar i båten medan geologerna Dan Hammarlund och Anton Hansson stannar på landbacken för att berätta för LUM om det tvärvetenskapliga forskningsprojektet.
– Vårt syfte är att förstå både landskapets
utveckling och hur människan utnyttjade det.
Vi vill exempelvis veta hur fort havet steg, säger
Dan Hammarlund, professor i kvartärgeologi.

t

Hans doktorand, Anton Hansson, pekar ut
mot havet och berättar om de välbevarade resterna av flera tusen år gamla tallskogar som
finns kvar på havets botten. Många av trädstammarna ligger ner, men en del står kvar i
samma upprätta position som när de levde. Den
äldsta skogen är daterad till 11.000 år före nutid. Den befinner sig ungefär två och en halv
kilometer ut från stranden; vattendjupet där är
mellan 15 och 20 meter. Anton Hansson konstaterar att det var där som den gamla strandlinjen
gick för 11.000 år sedan. Havet låg på den tiden
alltså mycket lägre jämfört med nu.

Anton Hansson och Dan Hammarlund
studerar kartan över havsbottnen. Ett
av deras upphämtade fynd är en 11.000
år gammal tallstam. Dykaren Beesham
Soogrim hjälper forskargruppen med
undervattensarbetet.
LUM nr 7 | 2014

3

t

Betydligt närmare land, cirka 400 meter
från stranden, finns ytterligare ett område
med gammal skog på havsbottnen, på 6–8
meters djup. Den skogen bestod av både
barr- och lövträd som levde för cirka 9.000
år sedan. Vid den tiden hade havsnivån alltså
stigit jämfört med ett par tusen år tidigare,
och därmed hade kustlinjen flyttat ungefär
två kilometer närmare nutidens strandkant.
Forskarnas teori är att skogsområdena dränktes efterhand som havets nivå höjdes – en effekt av istidens stora isavsmältning samt Östersjöbassängens förändrade utlopp.
– Den här tallen tog vi upp igår, säger
Anton Hansson och visar upp en meterlång
trästock som forskargruppen plockat upp
från 17 meters djup.

Den bruna trästocken är i fint skick och
har tydliga årsringar. Det är en smula svindlande att stryka med fingrarna över dess yta
och tänka sig att den en gång i tiden verkligen har vuxit i en skog som stenåldersmänniskor levde i. Anton Hansson förklarar att
fyndet var en fyra meter lång stam som de
sågat i lämpliga bitar. Med hjälp av årsringsmätningar kan kvartärgeologerna få fram
fakta om när träden levde och hur väder
och klimat påverkade deras tillväxt. Man
kan också jämföra i vilken ordning de olika träden dog, vilket hjälper forskarna att
rekonstruera havsnivåhöjningens framfart.
– Det är intressant för arkeologerna att få
information om hur föränderligt landskapet
var på stenåldern, säger Dan Hammarlund.

Arne Sjöström gör sig redo för ännu en dyktur till havs.

par man en topografisk, eller batymetrisk,
karta över havets botten. Anton Hansson
och Dan Hammarlund rullar ut en sådan
karta över det aktuella undersökningsområdet. Där syns tydligt nivåförändringarna
på de gamla gyttjelager som skapats under
årtusendena och som nu ligger som kompakta och avgränsade gyttjebankar på havsbottnen. Det är intill dessa gyttjelager som
de dränkta skogarna en gång växte.
– Här kan man se var ån har runnit fram.
Och detta här tolkar vi som lagunbildningar.
Och här ute är de äldsta träden och strandlinjen för 11.000 år sedan, säger Anton

Hansson och pekar på de olika gyttjestrukturerna som avslöjas på den batymetriska
kartan.
Sedan kastar vi alla en blick ut mot havet
och mot resten av forskargruppen ute i båten. Mörka moln tornar upp sig på himlen,
och det mullrar oroväckande i luften. Plötsligt öser regnet ner, och vi tvingas ta skydd
under en av fiskehoddornas utskjutande
halmtak. Även nutidens människor måste
ibland anpassa sig efter väder och vind.
Text: Lena Björk Blixt
Foto ovan vat ten: Gunnar Menander
Foto under vat ten: Arne Sjöström

Kvartärgeologerna samlar även in

fakta om stenålderstidens landskap genom
andra metoder. Bland annat borrar man
flera meter ner i havsbottnens sediment
lager ute vid de dränkta skogarna samt även
i gyttjelager uppe på landbacken, vid den
intilliggande Verkeån. Analyserna av dessa
olika borrkärnor kan tala om för forskarna
hur snabbt sedimenten har bildats. Analyserna ger också en bild av dåtidens salthalt
och hur strömt vattnet var.
Till sin hjälp för att förstå landskapets förändringar har forskarna även olika högteknologiska metoder, exempelvis högupplöst
djupdata inhämtad med olika sonarmetoder. Med hjälp av olika typer av ekolod ska4

Landscapes Lost
Både arkeologer och geologer har tidigare, var för sig, intresserat sig för att
undersöka havsbottnens stenåldersspår utanför Haväng. För fyra år sedan hittade
arkeologerna en cirka 9.000 år gammal stationär fiskeanläggning en kilometer
utanför nuvarande strandlinje. Det är världens äldsta kända fasta fiskeanlägg
ning. Sveriges äldsta bearbetade uroxeben är ett av fynden där; tjärbloss som
användes vid nattfiske är ett annat fynd.
Nyligen fick arkeologen Björn Nilsson en treårig finansiering av Riksantikvarie
ämbetet för det tvärvetenskapliga projektet Landscapes Lost, som är ett sam
arbete mellan arkeologiska och geologiska institutionerna i Lund. Projektet in
riktar sig på antikvarisk kunskapsuppbyggnad inriktad på framför allt Skånes och
Blekinges kustområden och de boplatser som kan finnas där. Forskningsresultaten
har även ett värde exempelvis vad gäller planeringsbehov av havsområden inför
satsningar på havsbaserad vindkraft.
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6 von Schantz på väg mot rektorsposten
Torbjörn von Schantz, tidigare dekan för Naturvetenskapliga fakulteten och
nuvarande prorektor på SLU, föreslås bli ny rektor för Lunds universitet vid årsskiftet.
Som sådan vill han bland annat arbeta för att öka ersättningen per utbildningsplats.

14 Forskning blev spionroman
Det finns många sätt att redovisa sin forskning på, men romanformen är
kanske inte den vanligaste. Underrättelseprofessor Wilhelm Agrell valde dock denna sedan han fördjupat sig i den spännande historien om det ryska paret P etrov,
kalla krigets första stora avhoppare.
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Tryck: Lenanders Grafiska i Kalmar
Nästa LUM: Manusstopp 4 november,.
Utkommer 26 november.
ISSN: 1653-2295
Omslag: Föreslagne rektorn Torbjörn von
Schantz. Foto: Gunnar Menander
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17 Släkten är bäst
Forskarna Hanna och Emma Bäck – statsvetare respektive psykolog – är inte
bara systrar utan bildar även ett tvärvetenskapligt forskarteam som försöker få fram
en heltäckande bild av vad som får människor att delta i politiska protester.

28 Ny metod ska ge billigare reningsutveckling
Nästa år införs nya EU-regler som bland annat tvingar fram ett stort ökat
behov av rening av regn- och smältvatten. På LTH utvecklar den malaysiska toppforskaren Zaiton Majid nu en mätmetod som ska göra utvecklingen av reningsprocesser billigare än vad den är idag.
5

aktuellt.
Blivande rektorn Torbjörn von Schantz:

– Ersättningen
per student är för låg
snart på ny post. Det behövs en
satsning på grundutbildning. Men
med mer pengar för varje utbildningsplats, snarare än fler platser.
På så sätt kan man höja kvaliteten
för att på sikt nå internationell
toppklass.
För att öka anställningstryggheten bör man kanske också se till att
forskningsråden bara ger anslag till
forskare som är tillsvidareanställda.
Detta är två av de frågor som
den tillträdande rektorn Torbjörn
von Schantz vill driva de kommande
åren.

Torbjörn von Schantz har föreslagits bli ny
rektor för Lunds universitet av en enig universitetsstyrelse, efter att ha vunnit en övertygande seger i Universitetskollegiets omröstning. Det formella beslutet fattas av
regeringen, och inget tyder på att de skulle
motsätta sig styrelsens förslag.
Den klassiska frågan är naturligtvis:
hur känns det?
– Jag känner mig överväldigad. Det är
jättestort för mig personligen. Inte bara för
att jag erbjudits jobbet, utan för att det är så
många kollegor som vill ha mig, säger Torbjörn von Schantz.
Han tror att ett problem för hela den
svenska högskolesektorn framöver är att
forskningssidan inte kommer att växa på
samma sätt som tidigare. Tillväxten kommer
inte att bli lika stark de kommande åren. I stället väntar fler, och ibland hårda, prioriteringar.
– Traditionellt är vi dåliga på att lösa problem. Vi väntar på mer pengar i stället för
att ta initiativet och använda de resurser vi
redan har på bästa sätt, säger han.
6

Snarare än att regeringen satsar mer
på forskning tror och hoppas Torbjörn
von Schantz på att det blir mer resurser till
grundutbildningen. Han anser att ersättningen per student är för låg i dag. Den har
inte höjts på många år, och att det görs är
kanske mer akut än fler utbildningsplatser,
även om det givetvis också vore välkommet.
– Jag tror att ökade resurser till grundutbildningen är en förutsättning om vi ska
närma oss världsklass. Jag tror att vi har alla
förutsättningar att nå dit, om vi får rätt resurser så att vår personal får möjligheter
att arbeta på bästa sätt, säger han och frågar sig hur man ska kunna stödja denna utveckling i dag, när utbildningen är så under
finansierad att den knappt går ihop.
En ofta diskuterad fråga är hur man

ska få fler toppforskare och professorer att
delta i undervisning på grundnivå, något
som är fallet i flera andra länder. Enligt Torbjörn von Schantz försvåras det i dag av gällande regler eftersom det mer eller mindre
är vattentäta skott mellan forskningsanslag
(fakultetsanslag) och pengar till grundutbildning.
– Om jag som professor vill undervisa kan
jag inte använda mina forskningsmedel och

Föreslagne rektorn Torbjörn von Schantz
på väg till sin blivande arbetsplats.

Torbjörn von Schantz
Ålder: 60 år
Familj: Fru och fyra barn 37, 33, 20 och 10 år gamla.
Aktuell: Föreslagen som ny rektor för Lunds universitet av Universitetsstyrelsen
Bakgrund: Uppvuxen i Lund, kommer själv inte från ett akademikerhem. Började
studera 1972 och har sedan dess innehaft många positioner inom LU, bland annat
forskningsledare, prefekt och dekan. De två senaste åren har han varit prorektor
vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.
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jag kan inte göra det gratis. Frågan är hur
man ska få dessa ”dyra” professorer att engagera sig i grundutbildningen. Lösningen
är, förutom mer medel, att lärosätena får
rätt att föra över anslag från forskning till
utbildning.
Torbjörn von Schantz vill också arbeta

för att förbättra villkoren för doktorander
och forskare. Många lever på externa anslag
som när som helst kan ryckas bort och anställningstryggheten är ofta dålig.
– En lösning skulle kunna var att forskningsråden bara ger anslag till forskare som
har en tillsvidareanställning eller är anställda
som biträdande lektorer. På lång sikt tror
jag att detta måste till för att få en mer balanserad finansierad forskning och för att
forskningen ska upplevas som ett någorlunda tryggt framtidsjobb, säger Torbjörn
von Schantz.

säte. Men det är också en utmaning att få
organisationen att bli stark tillsammans och
att ta vara på kraften från lärare och forskare som finns utspridda på många ställen.
– Jag tror att det ska vara decentraliserat, men samtidigt innebär en kollegial ledning att alla tar ansvar. Jag vill lyfta upp dekanerna, och ser rektors ledningsråd som en
naturlig del i detta. Samtidigt hoppas jag att
dekanerna lyfter upp prefekterna, så att vi tillsammans stärker det kollegiala ledarskapet.
Det ska även finnas en tydlig linjeorganisation som kan ta ansvar i gemensamma frågor.
Delad makt ställer också krav på att man
vågar ta ansvar på alla nivåer. Torbjörn von
Schantz menar att många ofta – vilket är
rätt naturligt – talar i egen sak, för den egna
gruppen, eller den egna fakulteten. Därför
gäller det att få alla att höja blicken och även
se det större perspektivet. Lyckas man med
det kommer det innebära en stark utveckling för lärosätet.

Själv har han en lång karriär bakom

sig vid Lunds universitet. Han är uppvuxen
i Lund och började studera här 1972, doktorerade 1981 och har därefter arbetat på
alla nivåer, från student till forskare, prefekt
och dekan.
Han sökte rektorstjänsten förra gången,
men fick då knappt några röster i slutrundan.
Sedan dess har han hunnit med att arbeta
som prorektor för SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i två år. Torbjörn von Schantz vet
inte vad som är de avgörande skillnaderna
nu och då, men han tror att universitetet är
i en annan fas nu, jämfört med då.
– Den nuvarande rektorn har sitt sätt att
arbeta på, och det påverkar kanske delvis
hur man vill att nästa ledare ska se ut.
Torbjörn von Schantz är noga med att

lyfta fram det kollegiala ledarskapet. Han
tycker att det interna arbetet är viktigt.
– Jag hoppas att jag med min tidigare historia ska kunna jobba för att få ihop verksamheten, att få dekaner och prefekter att
jobba mer tillsammans.
En central fråga i hans ledarskap är att
vara närvarande och få medarbetarna att
känna sig sedda. Samtidigt är universitetet
väldigt decentraliserat, något von Schantz
tror är en förutsättning för ett starkt läroLUM nr 7 | 2014

Åren på SLU har gett honom möjlighet

att se på LU utifrån, något som har påverkat hans bild av universitetet. Torbjörn von
Schantz berättar att han som naturvetare
sett den nyfikenhetsbaserade grundforskningen som självklar. När han nu hamnade
på SLU, som har en tydlig sektorsanknytning, har bilden breddats.
– Jag har alltid varit lite avundsjuk på områden med tydliga yrkesutbildningar och til�lämpad forskning. Jag har fått ett helt annat
perspektiv när det gäller samverkan med det
omgivande samhället. Det är väldigt viktigt.
En het fråga som Torbjörn von Schantz
kommer att få ta tag i är hur finansieringen
av MAX IV och ESS ska gå till och i vilken
mån detta tär på de övriga verksamheterna.
– Jag kommer att sätta mig ner med dekaner, förvaltningschefen och planeringschefen för att post för post gå igenom de
åtaganden som universitetsledningen gjort
och hur lång tid vi är uppbundna för olika
delar, säger han. Samtidigt får vi använda de
medel vi har på bästa sätt. Vi har nära åtta
miljarder tillsammans i omsättning och de
pengarna ska användas på bästa sätt.

Vad…
…är du bra på? – Jag är bra på att
lyssna, bra på att låta folk komma
till tals. Jag kan ta till mig kritik
och ändra mig om det behövs,
även om det till en början inte
alltid märks i stridens hetta.
…är du dålig på? – Jag har ibland
för dåligt tålamod.
…gör dig glad? – Det mesta
…gör dig arg? – Jag blir sällan arg,
men i så fall på människor som
inte står för vad de säger. Själv
iskhet.
…gillar du? – Bra böcker. Jag är
allätare, men läser gärna deckare
när jag har tid över. God mat.
Havet. Jag gillar kontrasten av att
vistas i en extremt socialt intensiv
miljö för att sedan komma ut i
tystnaden i naturen. Och så har
jag blivit korsordsbiten på gamla
dar.
…ogillar du? – Det låter kanske
pretentiöst, men orättvisor och
när människor är elaka mot andra.
Surströmming.
…har du för hobbies? – Jag är hob
bysnickare. Jag tycker om att fis
ka, särskilt att meta. Och så jagar
jag lite. Över huvud taget tycker
jag om att vara ute i naturen.
...har hänt på Lunds universitet
när du suttit som rektor i fem år,
i den bästa av världar?
• Då känner sig fler medarbetare
som viktiga kuggar.
• Fler känner trygghet och fram
tidstro.
• En mer kollegial ledningskultur
är en självklarhet.
• Fler studenter och medarbetare
känner stolthet eftersom vi ut
nyttjar potentialen att vara ett
universitet i världsklass bättre
än i dag.
• Grundutbildningen har en mer
central position.

text: Jonas Andersson
foto: gunnar menander
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aktuellt.
Utvärdering av forskningen inom humaniora och teologi

Från små, kämpande ämnen
till forskning i världsklass
Forskningsutvärdering. Excellent
forskning i världsklass. Men också
små ämnen som kämpar på med
knappa resurser.
Det visar humanisternas och
teologernas egen uppföljning av
universitetets gemensamma forskningsutvärdering för sex år sedan,
RQ08.

Humanisternas och teologernas utvärdering, HTRQ14, har landat från tryckpressarna nästan samtidigt som deras nya hus
LUX har slagit upp dörrarna. Det kan tyckas vara symboliskt: LUX samlar en stor del
av HT-fakulteternas forskningsämnen inom
sina väggar och HTRQ14 samlar HT-fakulteternas forskning inom sina bokpärmar.
Både hus och utvärdering visar tydligt vilken mångfald av ämnen som ryms inom de
båda fakulteterna.
I HTRQ14 har runt 60 ämnen utvärderats, dels genom självvärderingar, dels har
varje ämne granskats av internationella bedömare. Arbetet har pågått under nästan
två år. Marianne Thormählen, prodekan för
forskning på HT, sticker inte under stol med
att utvärderingar av det här omfånget är
dyra, tidskrävande och besvärliga. Men arbetet lönar sig, menar hon – fakulteterna
har fått mycket återkoppling som kommer
att ligga till grund för att utveckla forskningen och göra en egen kvalitetsagenda. Nu
finns också en god förberedelse på fakulteterna för kommande utvärderingar, t.ex. på
nationell nivå.
Till skillnad från när RQ08 genomfördes har det denna gång inte funnits någon
pengapåse att fördela till de ämnen som bedömts som ”excellent”.
8

Resultatet i HTQR14 var inte särskilt överraskande för fakulteterna, tycker hon.
– Nej, men det var roligt att få bekräftat
det vi haft på känn, nämligen att flera ämnen ryckt fram starkt sedan de utvärderades
i RQ08. Den här gången har vi också kunnat
göra en mer rättvis utvärdering, i och med
att HT-forskare ofta arbetar med svenskt
material och publicerar sig på svenska. Det
gäller till exempel historiker och litteraturvetare.RQ08 kopplade excellens till internationell publicering på ett sätt som missgynnade dem.
Anna Johansson

Både små och stora ämnen samlas i nya LUX.
foto: gunnar menander

– Jag tror däremot att många känner sig
stärkta i att de gör ett bra arbete och blir
inspirerade att söka externa medel. Vi har
lagt ner mycket tankearbete och fått många
konstruktiva idéer, inte minst vad gäller utnyttjande av befintliga kompetenser som vi
inte har varit tillräckligt medvetna om, säger
Marianne Thormählen.
Inte heller har det funnits några tankar
på att ta bort ämnen som inte fått så höga
betyg.
– Vi har snarare blivit ännu mer säkra på
att vi ska behålla vår bredd, och det gäller att
vi stärker och stöttar de ämnen som består
av en eller två personer. Här kämpar man
oerhört hårt både med undervisning och
med sin vetenskapliga utveckling. Villkoren
är dock kärva och betingelserna tillåter inte
mycket forskning som ger vetenskaplig meritering, säger Marianne Thormählen.

HTRQ14
HTRQ14 står för Humanities Theolo
gy Research Quality 2014, och består
av självvärderingar och utlåtanden
från arton externa utvärderare från
Sverige, Norden, Europa och USA.
Samtliga ämnen inom HT (cirka 60)
har utvärderats liksom biblioteken.
Filosofi, lingvistik, kyrkohistoria,
religionshistoria, litteratur- och
filmvetenskap, engelsk, fransk och
spansk litteratur, latin, kinesiska,
Öst- och centraleuropastudier,
historia samt Humanistlaboratoriet
bedömdes som ”excellent”, dvs. som
forskning i världsklass.
HTRQ14 kommer att presente
ras på LUX den 27 oktober kl 17.15
i sal C121. Utvärderingen finns att
beställa och går också att läsa online
via LUP; se HT:s skriftseriesida www.
ht.lu.se/books. Beställningar skickas
till skriftserier@ht.lu.se .
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Det är lite het
sigt att få klart
avhandlingen,
men snart blir
Linde Lindkvist
först i Sverige
med att dok
torera i ämnet
mänskliga rät
tigheter.

Han blir Sveriges
förste doktor
i mänskliga rättigheter
mänskliga rättigheter. Linde Lind-

kvist är på väg att bli Sveriges förste doktor i mänskliga rättigheter,
ämnet som förenar juridik, historia
och filosofi.
– Det är en intensiv tid. Jag för
söker isolera mig för att bli färdig.
Han berättar att de är två doktorander som
varit med från starten då forskarutbildningen startade 2009. Och att vara först i ett
ämne som doktorand har inneburit goda
möjligheter att få undervisa och delta i en
ständigt pågående diskussion om ämnet –
vad är egentligen specifikt för mänskliga
rättigheter?
Det är bara Lunds universitet i Sverige

som driver forskarutbildning i ämnet, och
dagens fem doktorander får själva skapa sin
väg framåt. Det finns inga upptrampade stigar, på gott och ont.
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– Det har varit befriande att få sätta normer på egen hand, men ibland har jag längtat efter ett arkiv med gamla avhandlingar,
så man kunde se vad en avhandling i mänskliga rättigheter är.
Linde Lindkvist har också varit med i uppstarten av kandidatprogrammet i mänskliga
rättigheter.
– Vi är jättestolta över kandidatprogrammet. Men vi behöver få växa forskningsmässigt också.
Det finns ett stort intresse bland unga

människor för programmet, och söktrycket
är högt. Efter att Linde Lindkvist själv som
20-åring lämnat Umeå för Lund drogs han
snart till ämnet mänskliga rättigheter. Halvvägs till Paris fanns rätt kombination av hans
olika intressen.
– Jag hade svårt att välja mellan juridik,
statsvetenskap och filosofi. Sedan fastnade jag. Lärarna var unga, chosefria och lite

arga. Det här handlade om världen här och
nu, om brännande ämnen.
Internationellt är ämnet mänskliga rättigheter väl etablerat på universiteten, men
Sverige har vaknat sent. Detta trots att Sverige har en lång tradition av att högakta både
FN och deklarationen om mänskliga rättigheter som kom till 1948, i andra världskrigets kölvatten. Enligt FN:s egna undersökningar är svenskarna till och med det mest
FN-älskande folket i världen.
– Vi vurmar ibland lite väl okritiskt för FN
och deklarationen för mänskliga rättigheter.
När jag i slutet av min grundutbildning praktiserade på UD väcktes intresset för att skriva
om religionsfrihet och viljan att ifrågasätta.
På UD fick Linde Lindkvist följa den interna-

tionella debatten om religionsfrihet på nära
håll. Det var en tid som präglades av turbulensen efter Jyllands-Postens publicering av
Muhammedkarikatyrerna och det schweiziska förbudet mot nybyggen av minareter.
– Min avhandling gör upp med en del av
de myter som fortfarande omgärdar FN:s
rättighetsförklaring från 1948. Den var inte,
som många vill tro, världssamfundets gemensamma reaktion på Förintelsen. Min studie, som behandlar religionsfrihetsartikelns
tillkomst, visar istället hur centrala formuleringar kan spåras till en liten grupp aktörer
med specifika intressen.
Hos många svenskar finns en etable-

rad bild av Sverige som världens bästa land,
och mänskliga rättigheter anses vara något
som andra länder, ofta långt borta, borde
bli bättre på. Men kanske är vi inte lika bra
på att se våra egna brister.
– Även i Sverige är skyddet för mänskliga rättigheter bräckligt. Det blev tydligt
inte minst i samband med Egyptenaffären
2001 och nu senast Skånepolisens register
över romer.
Text: Jenny Loftrup
Foto: Gunnar Menander
FOTNOT. Linde Lindkvists avhandling heter
”Shrines and Souls: The Reinvention of Reli
gious Liberty and the Genesis of the Univer
sal Declaration of Human Rights”. Den 8 de
cember lägger han fram den och opponent
är Samuel Moyn från Harvard University.
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aktuellt.
Debattseminarium om forskarutbildningen

”Många doktorander är för ensamma”
forskarutbildning. Forskarut-

bildningen vid Lunds universitet
håller hög klass, men fortfarande är
många doktorander för ensamma.
– Det finns lag på att hästar inte
får gå färre än två i hagen. Doktorander borde ha samma skydd. De
behöver en gemenskap för att överleva i den ibland ganska omänskliga
akademiska miljön, sa professor
Lennart Olsson på ett debattseminarium nyligen.
Svensk forskning tappar mark på den internationella arenan trots goda ekonomiska
villkor. Vid ett debattseminarium nyligen
ställdes frågan om detta är något en bättre forskarutbildning kan ändra på. Excellent
forskarutbildning: En excellent idé? var rubriken och arrangör Forskarutbildningsnätverket Syd, FonSyd i samarbete med universitetets utvecklingscentrum CED.
Forskarutbildningen i Sverige är bra, hävdade Mats Benner, professor och vicerektor
på EHL med ansvar för forskarutbildningen.

– Ett mått på det är att Sverige har världens bästa post docs. De tas emot med öppna armar världen över för att de är självständiga, vana att leda projekt, vana att
presentera och publicera sin forskning.
Därmed inte sagt att all svensk forskarutbildning håller samma kvalitet, fortsatte
han. Och även om nivån är hög vid Lunds
universitet är den inte lika bra på alla håll
inom universitetet.

Ett större sammanhang är också viktigt
på handledarsidan.
– Vi behöver avdramatisera forskarutbildningen som i dag domineras av en för
legad lärlingsrelation mellan handledare
och doktorand, menade Mats Benner. Han
såg en risk för inlåsning när doktorander är
för hårt kopplade till enskilda handledare
och deras projekt.
I praktiken blir sådana doktorander mer

Trenden är ändå positiv. Den senaste ut-

värderingen visar att allt fler LU-doktorander
– tre av fyra – är nöjda med sin utbildning.
Män är dock mer nöjda än kvinnor och de
som arbetar i team (oftast i laborativa ämnen)
mer tillfreds än de som arbetar ensamma.
Det här måste vi lära oss av, menade alltså Lennart Olsson, föreståndare för tvärvetenskapliga LUCSUS, Centrum för hållbarhetsutveckling.
– Vi antar doktorander bara vartannat
år, för att kunna ta in flera åt gången och
på det viset ge dem ett sammanhang, berättade han.

som arbetskraft som skolas till konsulter än
som får en chans att utveckla sitt eget tänkande genom att själva formulera problemen, menade också Lennart Olsson.
En forskarutbildningsmiljö där fler än
handledarna är engagerade och tar ett ansvar, förutsätter dock att övriga forskare
ställer upp. Men denna klassiska akademiska beredvillighet hotas av ett ekonomistiskt
tänkande, menade både Olsson och Benner. En ”taxametermentalitet” brer ut sig
i en akademi som styrs enligt principerna
för New Public Management. Färre är benägna att utan ekonomisk kompensation

Excellent forskarutbildning – en excellent idé?
Alexandra
Popovic,
doktorand
ombudsman:
– Det är
orealistiskt
att prata om
en excellent forskarutbildning
och excellenta doktorander.
Alla kan inte vara bäst, alla
kan inte ligga över genomsnit
tet. Istället måste vi fråga oss
vilken slags forskarutbildning
som får plats i dagens system.
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Lennart
Olsson,
professor,
föreståndare
LUCSUS:
– Vår forskar
utbildning ska
vara excellent. När vi satsar
så mycket krävs bra resultat.
Däremot är det en myt att vi
kan mäta det, särskilt svårt är
det inom tvärvetenskap som
jag håller på med.

Helena Sandberg, docent
medie- och
kommunikationsvetenskap, LU:
– En excellent
forskarutbildning bör förutom
högsta kvalitet i utbildningen
också innebära att doktoran
derna får jobb efter examen
och är gångbara internatio
nellt.

Mats Benner,
professor,
EHL:
– Vi har en
utmärkt fors
karutbildning
– jag föredrar
att säga utmärkt framför
excellent. 50–70 procent av
all svensk forskning görs av
doktorander och efter sin
forskarutbildning blir de
världens bästa post docs.
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ge av sin tid och vara allmänna resurser
och rådgivare i en handledargemenskap,
menade de.
Vad är det som räknas när man bedö-

mer en forskarutbildning?
Helena Sandberg, docent i medieoch kommunikationsvetenskap och ledamot i Sveriges Unga Akademi, föreslog att
”hållbarhet” – hur man mår som doktorand – införs som ett kvalitetsmått. Hon
påpekade också att recepten för en ”excellent forskarutbildning” och de mål man
sätter upp är en sak – hur man lyckas i
praktiken en annan.
– Vi pratar alldeles för lite om hur vi
konkret ska främja kreativitet i forskarutbildningen.
Hur mycket ska då styras och forma-

liseras? Behövs individuella studieplaner?
Eller är de bara listor att pliktskyldigast
bocka av?
Ingeborg van der Ploeg, docent och
central studierektor för forskarutbildningen vid Karolinska Institutet, försvarade de
individuella studieplanerna.
– De behövs för att reflektera över forskarutbildningen. Och de är särskilt viktiga för dem som inte har det helt lätt i sin
doktorandroll…
text & foto:
BRITTA COLLBERG

Ingeborg van der
Ploeg, docent,
Karolinska Institutet:
– Jag tycker
”världsledande”
är ett bättre ord
än ”excellent”. Och i en världsle
dande forskarutbildning bör inte
bara avhandlingen uppmärksam
mas utan också doktorandens
lärande, förmåga till analytiskt
tänkande etc.
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Viktor Öwall, ny rektor på LTH

En närvarande rektor
som vill tänka annorlunda
snart på ny post. LTH får liksom
LU i sin helhet en ny rektor vid
årsskiftet. Viktor Öwall heter
han och är idag professor i elektronikkonstruktion och prefekt
vid Institutionen för elektro- och
informationsteknik.

– Jag vill bli en närvarande rektor som
driver LTH framåt på de sätt jag kan. En
bra rektor helt enkelt, säger han med
ett leende.
I uppstartsskedet kommer han att
lägga ner mycket tid på att hämta in
synpunkter från prefekter och andra i
verksamheten.
Men redan nu ligger tre frågor honom varmt om hjärtat: finansiering av
grundutbildningen, få ut det mesta möjliga av ESS och MAX IV och synlighet.
Det förstnämnda ser han som mest akut.
– Myndighetskapitalet är slut och institutionerna måste dra ner. Jag vill ta
ett steg tillbaka och helt förutsättningslöst se om vi kan tänka annorlunda. Det
kan handla om allt från att laborationer
kanske inte måste vara fyra timmar till
om man verkligen måste ha dubbla enheter på både LTH- och LU-nivå, exemplifierar han.
När det gäller Lunds två nya forskningsanläggningar handlar det mest om
att säkerställa att universitetet gör det
mesta möjliga av situationen. Så kanske
redan är fallet, poängterar han, eller så
kanske ännu mer kan göras.
Synligheten då? Viktor Öwall menar att osynlighet kan leda till missade
synergieffekter.
– När man inte ens vet vad folk i

Viktor Öwall blir ny LTH-rektor.
foto: kennet ruona

grannkorridoren sysslar med, kan man
förmoda att de tvärvetenskapliga projekten inte är så många som de skulle
kunna vara.
En annan sida av synlighetsmyntet

handlar om att legitimera sin verksamhet gentemot omvärlden.
– Vi måste ju visa att forskningen kan
vara till nytta för samhället och inte bara
vara nöjda när den vetenskapliga publiceringen är i hamn, säger han och tillägger att nytta ska tolkas brett och gäller
både tillämpad forskning och grundforskning.
Trots att det är ett krävande mer än
heltidsjobb han tillträder, vill han inte
släppa den egna forskningen helt, utan
också fortsättningsvis handleda några
doktorander.
– Jag vill behålla en fot, men vi får se
om det bara blir en lilltå.
Kristina Lindgärde
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Stanfords vidsträckta campus. foto: petra francke

Lund tar intryck
av Stanford
och Berkeley
internationell inspiration. Starkt

studentfokus. Omsorgsfull rekrytering. Tvärvetenskapliga fristående
institut där experter träffas och
innovationer uppstår. Och nära
relationer till före detta studenter.
Det är några framgångsfaktorer
för Stanford och UC Berkeley. Trots
skilda villkor har Lund mycket att
lära, menar en delegation som besökt de två toppuniversiteten.
Det var i juni som en brett sammansatt
grupp från Lund for till Kalifornien för att
besöka samarbetspartners inom olika fält,
men också för att knyta nya kontakter. I
gruppen ingick toppforskare från olika fakulteter, lärare, dekaner och tjänstemän
liksom representanter för LU Open, MAX
IV och näringslivet i regionen. Från universitetsledningen deltog rektor Per Eriksson
och vicerektorerna Sven Strömqvist och Carl
Borrebaeck.
Sven Strömqvist, som ledde delegationen, menar att det är särskilt några aspekter av Stanfords och Berkeleys sätt att arbeta
som Lund kan dra lärdom av.
12

– En framgångsfaktor är synen på studenten. Individer och relationer är centrala och man bygger mycket målmedvetet en
kultur där studenten är i fokus. Lärandet och
delaktigheten är en livsstil som universiteten
gör allt för att stödja.
Man uppmuntrar också till kommunikation, nyfikenhet och mobilitet genom att
anta studenterna till universitetet som helhet – inte till ett utbildningsprogram eller en
institution. Studenter förväntas inte välja inriktning förrän han eller hon fått en möjlighet att botanisera bland olika ämnen.
En annan viktig aspekt är omsorgen vid

rekrytering, inte minst av yngre forskare.
Man lägger mycket resurser och tid på att
bedöma individen som helhet, inte bara
akademiska meriter, och rekryterar personer som visat en vilja att pröva nya vägar
och tillföra vetenskapsområdet något nytt.
Skicklighet som lärare väger tungt eftersom
alla vid dessa toppuniversitet förväntas undervisa.
En tredje aspekt som Sven Strömqvist lyfter fram är omsorgen om alumnerna.
– Som student vid Stanford och Berkeley

Sven Ström
qvist ledde
Kaliforniendelegatio
nen.
foto: apelöga

blir du medlem för livet i den gemenskap
universiteten utgör. Du välkomnas om du
återvänder och vill bidra med dina erfarenheter och man rynkar inte på näsan för att
du inte ägnat dig åt forskning under tiden
som du varit borta. I Sverige är mobiliteten
dålig mellan akademi och omvärld – det vore
kul att se mer rörlighet här.
Sist men inte minst vill Sven Strömqvist

lyfta fram de många fristående forskningsinstitut och laboratorier som finns på Stanfords och UC Berkeleys campus. I tvärvetenskapliga ”kopplingspunkter” som Bio-X och
Media-X vid Stanford möts experter från olika håll för att tillsammans lösa svåra problem. De har varit extremt framgångsrika
och genererar innovationer.
– Extra fint är att den infrastruktur dessa
institut erbjuder utnyttjas brett, från grundutbildnings- till forskarnivå. En masterstudent kan boka tid i laboratorierna för att
köra sina experiment.
Satsningen på institut eller labs var det
som på 70-talet lyfte Stanford från ett medel
måttigt universitet till en motor i Silicon Valley. I dag finns närmare tjugo fristående forsk-
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Rekommendationer efter
Stanford/Berkeley-resan
Reserapporten från LU-delega
tionens Kalifornienresa utmynnar
i rekommendationer till Lunds
universitet inspirerade av Stanford
och Berkeley, bland annat:
• Höj statusen på undervisningen
och se till att studenterna möter
de ledande professorerna tidigt i
utbildningen.
• Inrätta en motsvarighet till
Stanfords och Berkeleys ”Dean
of research” med stärkt ekono
miskt ansvar för tvärvetenskap
liga och fakultetsöverskridande
satsningar.
• Inrätta minst en universitets
övergripande rekryteringskom
mitté som kan hjälpa till med
strategiska val.
• Satsa mer på alumnverksamhet
och alumnfundraising.
• Skapa en mötesplats för de
anställda – en fakultetsklubb.
• Skapa en fysisk mötesplats där
studenter och forskare från alla
discipliner engageras i projekt
kring innovation och kreativitet.
Utrusta den med en prototyp
verkstad där idéer kan prövas
konkret.
• Uppmuntra till innovation av
utbildningen, t.ex. genom ”frö
pengar” till projekt som spänner
över utbildnings- och forsknings
området.

ningsinstitut vid det privata universitetet och
halva forskningsbudgeten satsas på dem.
– Det intressanta är att UC Berkeley, som
ju är offentligt, har ännu fler självständiga institut – hela sextio! Och, liksom Stanford, satsar man hälften av sin forskningsbudget på
dem. Men så är de också mycket framgångsrika. Enligt Berkeleys ”Dean of research” är
de fristående instituteten det mest avgörande för universitetets forskningresultat och
innovationsflöde, säger Sven Strömqvist.
BRITTA COLLBERG
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Ljungälv tillfällig ordförande
för universitetsstyrelsen
universitetsstyrelsen. Vice ord-

förande i universitetsstyrelsen
Lars Ljungälv träder in tillfälligt
som ordförande efter Margot
Wallström, som lämnat styrelsen
till förmån för den nya regeringen
där hon nu är utrikesminister.
Ny ordförande för Lunds universitet utses av regeringen efter förslag från en nomineringsgrupp ledd av landshövdingen.
I nomineringsgruppen ingår, förutom
landshövding Margareta Pålsson, även
Göran Bexell, professor emeritus och f.d.

Till vardags
är Lars Ljung
älv VD för
Sparbanken
Öresund.
foto: mikael
risedal

rektor vid Lunds universitet samt student
representant Nicolai Slotte. Deras arbete
med att nominera en ny ordförande börjar omgående.Ett viktigt uppdrag för universitetsstyrelsen i höst är att bland annat utse en ny prorektor för universitetet.

LU sågar samverkan som mått
för fördelning av forskningsanslag
Forskningsmedel. Lunds univer-

sitet avvisar kraftfullt Vinnovas
förslag att fördela resurser till
forskning baserat på hur bra
lärosätet är på att samverka med
omvärlden.
Samverkan är viktig och prioriterad, men
Vinnovas förslag faller på svårigheterna
att mäta samverkan och riskerna med ett
prestationsbaserat utvärderingssystem,
menar Lunds universitet i sitt yttrande.
Det är en arbetsgrupp med dekaner,
prodekaner och med vicerektor Sven
Strömqvist som ordförande som skrivit
yttrandet.
Lunds universitet förespråkar extern
samverkan. Den är i hög grad integrerad i
forskning och utbildning. Däremot avvisar
man kraftfullt en modell för att fördela resurser till forskning och forskarutbildning
som ”till någon del baseras på prestation
i samverkan”. En sådan modell ”riskerar
att styra, likrikta och korrumpera snarare än att stimulera och uppmuntra nytänkande och experimenterande inom sam-

verkansområdet” skriver man i yttrandet.
Det finns också metodologiska fallgropar, samverkan är svår att mäta. Omfördelningen av medel lär också bli marginell, samtidigt som det kommer att kosta
mycket arbete att ta fram underlag till ett
sådant mätsystem, menar LU.
Det är rimligt att staten vill kontrollera
att de medel man satsar används på ett
bra sätt, men att mäta på samverkan för
att styra fördelningen av anslag riskerar
att inte få avsedd effekt, dvs. stimulera till
att forskningsresultat kommer till nytta i
samhället och ny kunskap genereras, menar man vidare.
För kontrollens del vore det bättre att
genomföra en inspektion av samverkansarbetet vid lärosätena – utan att detta ska
påverka hur anslagen fördelas, däremot
med fokus på rekommendationer till förbättringar. Och vill man verkligen få fart
på samverkan mellan akademi och omvärld är bästa sättet att utlysa öronmärkta samverkansmedel i projektform, anser
man i yttrandet.
BRITTA COLLBERG
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Willhelm Agrell är Sveriges ende
professor i underrättelseanalys, och
har nu skrivit en spionroman om en
verklig händelse.
foto: gunnar menander

Skrev spionroman
för att presentera ny forskning

En stor portion civilkurage eller en riktigt desperat situation – det krävs av den
som ska avslöja statshemligheter. Och livet därefter blir helt säkert aldrig sig likt.
Det visar erfarenheterna från såväl kalla krigets första stora avhoppare,
makarna Petrov, som för Edward Snowden som kanske aldrig kommer att kunna
återvända till sitt hemland utan att riskera hårt straff.
Underrättelseprofessor Wilhelm Agrell är en av få som har möjlighet att presentera ny forskning i en spionromans format.
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ilhelm Agrell är historiker
i botten, men har såsom
Sveriges ende professor i
underrättelseanalys jobbat i drygt trettio år i den tvärvetenskapliga
miljön på Forskningspolitiska institutet. När
institutet omvandlades för ungefär ett år sedan flyttade han till Statsvetenskapliga institutionen. På frågan om vilka som är hans
närmaste kollegor svarar han att det brukar
vara den som har en ledig stol bredvid sig
i fikarummet. Han gillar oväntade möten –
”då kan man få nya uppslag till forskning”.
Idén till hans senaste bok, om Fru Pet-

rovas sko, föddes dock inte i något fikarum
utan i det brittiska nationalarkivet som Wilhelm Agrell ofta besöker för att leta material. När han var där i ett annat ärende fick
han reda på att akten om kalla krigets första två avhoppare, makarna Petrov, precis
hade släppts.
– Avhoppen väckte stor uppmärksamhet
på 50-talet och världen upprördes av bilder på Jevdokia Petrova som gråtandes och
med bara en sko på sig fördes iväg av sovjetisk underrättelsetjänst, berättar Wilhelm
Agrell. Strax efter att bilderna tagits sökte
fru Petrova under dramatiska omständigheter asyl i Australien.
I paret Petrovs dossier framgår att de

t

gett detaljerade skildringar av internationell
underrättelseverksamhet i Stockholm där
paret var stationerat några år under slutet
av 40-talet.
– Stockholm var en viktig mötesplats för
agenter från både öst och väst, säger Wilhelm Agrell. Ett tecken på detta var bland
annat att stormakterna mångdubblade sin
ambassadpersonal där efter kriget.
Med hjälp av paret Petrovs information
kunde Säpo identifiera flera svenska agenter och underrättelsepersonal vid den sovjetiska ambassaden.
Men det var inte främst den information
som makarna Petrovs förmedlat till olika underrättelsetjänster som fascinerade Wilhelm
Agrell då han satt och läste deras dossier på
det brittiska nationalarkivet, utan fru Petrovas liv.
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Jevdokia Petrova har just tappat sin sko och förs iväg till flyg mot Sovjetunionen.

”Avhoppen väckte stor uppmärksamhet på 50-talet
och världen upprördes av bilder på Jevdokia Petrova
som gråtandes och med bara en sko på sig fördes iväg
av sovjetisk underrättelsetjänst.”
15

Vänster: Herr och fru Petrova var två underrättelseofficerare förklädda till diplomatpar. Mitten överst: KGB-man övermannas av australien
sisk polis. Mitten nederst: Agent Petrovs avhopp förevigas. höger: Willhelm Agrell med sin bok om paret Petrov. foto: gunnar menander

t

– Hennes tragiska levnadsöde var alldeles för intressant för att inte berättas, säger han.
Tragedin låg i att fru Petrova egentligen
inte alls ville hoppa av. Hon var stalinist och
en god sovjetmedborgare som hade gjort
en lysande karriär inom underrättelsetjänsten. Men hennes makes avhopp hade försatt henne i en situation där hon tvingades
välja mellan att återvända till Sovjet där hon
själv med största säkerhet skulle bli oskyldigt dömd för förräderi, eller bli en avhoppare och stanna i Australien med en osläckbar längtan efter hemlandet som hon aldrig
skulle få återse.
Historien var så spännande att Wilhelm

Agrell beslöt sig för att skriva boken som en
spionhistoria, fast utan att ge avkall på fakta
och glida över i fiktionen.
Och Agrell är en god berättare. Boken
ger en inblick i det isolerade liv som de sovjetiska diplomaterna levde. Umgänge med
den inhemska befolkningen var förbjudet.
Det ledde till att man omedelbart skickades
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hem till Sovjetunionen och Stalins godtyckliga utrensningar av meningsmotståndare.
Wilhelm Agrell är kanske den av uni-

versitetets forskare som är mest eftersökt av
media. Men det är förstås framför allt andra
avslöjanden än paret Petrovs som media vill
intervjua honom om. Edward Snowden, den
amerikanska datateknikern som avslöjat hur
USA och dess allierade ägnar sig åt spioneri i
form av massinsamling av elektroniska data,
väcker många frågor om det som Agrell kal�lar för underrättelsetjänsten 2.0.
– Förr i tiden visste underrättelsetjänsterna vad de skulle leta efter. Idag är deras mål
till stor del okänt och gränslöst och en spion
från kalla kriget skulle bli fullkomligt lamslagen, säger Wilhelm Agrell, som menar att
det mest uppseendeväckande i Snowdens
avslöjanden är egentligen att han blottlägger bristerna i underrättelseverksamheten.
I dagens massinsamling av data har man
inga sökfrågor. Istället letar man efter av
vikelser och korrelationer när man analyserar de jättestora datamängderna. Det

öppnar givetvis för att såväl skyldiga som
oskyldiga kan fångas in i underrättelse- och
säkertjänsternas nät.
– Vi måste ställa oss frågan vad det innebär att ha ett system där vi alla är misstänkta, om än i låg grad, säger Wilhelm Agrell
som själv tycker att det blir obehagligt. Vi
vet ännu inte hur säkerhetstjänst 3.0 kommer att se ut, men det är i alla falla tydligt att
dagens system har totalt misslyckats med
att hantera integritetsfrågorna.
Finns det då några likheter mellan da-

gens spioner och det kalla krigets?
– Ja, det finns faktiskt stora likheter. Om
man ska kalla Snowden för spion så gjorde
han i likhet med herr Petrov minutiösa förberedelser inför sitt avhopp. Precis som under kalla kriget var han medveten om att
priset för hans avslöjanden skulle bli högt.
Ulrik a Oredsson
Fotnot: ”Fru Petrovas sko : En rysk spiontra

gedi i 50-talets Australien” är utgiven på
Bokförlaget Atlantis.
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Statsvetaren Hanna och psykologen Emma har mer än efternamnet Bäck
gemensamt. De är systrar och bildar dessutom ett tvärvetenskapligt forskarteam.
Genom att kombinera sina ämnen försöker de få en heltäckande bild av vad som
får människor att delta i politiska protester, men också varför vissa tar till politiskt
våld. Forskningen pekar på att människor som tidigare uteslutits ur sociala
sammanhang har en större benägenhet att delta i den här typen av a ktiviteter.
Detta gäller särskilt om personen är extra känslig för att bli avvisad.

Släktforskning
Systrar bildar tvärvetenskaplig forskarduo

Emma och Hanna
Bäck är inte bara
systrar – de forskar
tillsammans också.

LUM nr 7 | 2014
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S

tatsvetaren Hanna Bäck har sedan
flera år forskat om människors politiska engagemang. När Vetenskapsrådet för tre år sedan utlyste pengar till tvärvetenskaplig demokratiforskning
behövde hon inte leta särskilt länge efter
en lämplig forskarpartner. Systern Emma
Bäck hade nyligen disputerat i psykologi
och bland annat funnit ett samband mellan att befinna sig i oppositionell minoritet
och att vara intolerant mot andras åsikter.
Ett ämne som tangerar det forskningsprojekt som systrarna ägnar sig åt idag, närmare bestämt drivkrafter bakom engagemang
i politiska proteströrelser.
Medan partierna tappar medlemmar så

blir det allt vanligare att människor engagerar sig i olika proteströrelser. Till skillnad från
för några decennier sedan så ses det inte
längre som en extrem handling att exempelvis gå ut och demonstrera. Allmänhetens
intresse för politik har alltså, trots partiernas
medlemstapp, sannolikt inte minskat, bara
hittat nya vägar. Detta är också det fortsatt
höga valdeltagandet ett bevis för.
– Det krävs ju i själva verket ett större
engagemang för att ägna en dag åt att exempelvis demonstrera jämfört med att gå
till vallokalen en gång vart fjärde år, säger
Hanna Bäck.
Intressant är att den nedlagda tiden ofta
inte står i proportion till hur mycket man i
själva verket påverkar. Däremot ger engagemang i sociala rörelser ett helt annat utbyte,
nämligen på det sociala planet, och det är
detta som Hanna och Emma Bäck vill gå på
djupet med.
Därför designade Emma Bäck en psykologisk studie för att undersöka incitamenten
till att delta i olika protestaktiviteter; deltar
man i en specifik aktivitet för att man verkligen vill påverka eller för att man är rädd för
att bli utesluten om man inte gör det? Det
ena behöver förstås inte utesluta det andra
men det är framför allt rädslan för att bli avvisad som systrarna Bäck tror är en viktig förklaring till deltagande i protester.
I två olika studier med 120 studenter
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 ndersöktes dels hur känsliga de studeranu
de var för att bli avvisade, dels hur de agerar
vid avvisning, som i studierna handlade om
att de studerande fick veta att deras åsikter inte var i linje med en fiktiv organisations ståndpunkt. Studierna visade på ett
samband mellan rädsla för att bli avvisad
och en ökad benägenhet att ”ställa upp”
i olika sammanhang, speciellt efter att en
person upplevt avvisning. I nästa steg ska
detta samband testas i mer extrema grupper, som ofta har en stark sammanhållning,
enligt Hanna Bäck.
– Många i de här grupperna har eventuellt
redan blivit avvisade i andra sammanhang,
säger hon. I extrema nätforum får de sannolikt mycket stöd för sina åsikter. Är man då
känslig för att bli avvisad så är vår hypotes att
man är villig att gå ganska långt för att slippa vara med om detta igen, nu när de äntligen har hittat en grupp som accepterar dem.
Kanske till och med så långt att de kan tänka sig att ta till våld om gruppen kräver det.
Emma Bäck ska nu arrangera ett psykolo-

giskt experiment för att undersöka om benägenheten att radikaliseras ökar om man
är rädd för att bli avvisad.
Medan Emma Bäck är hjärnan bakom de
psykologiska experimenten så står Hanna

Bäck för det statsvetenskapliga teoretiska
och politiska ramverket till studierna. Fast
under resans gång har de kommit fram till
att det egentligen finns väldigt mycket liknande litteratur inom psykologi och statsvetenskap på det här området. Det är mest
språkbruket som skiljer sig åt.
– I början hade vi en del diskussioner och
det tog ett tag innan vi kom på att vi egentligen talade om samma sak, säger Emma
Bäck, som hoppas att deras samarbete också ska bidra till att jämka samman forskningen så att fler korsbefruktningar mellan psykologi och statsvetenskap kan ske.
Hur är det då att forska med sin syster?

Hur sätter familjerelationen sin prägel?
Bra, tycker båda två.
– Vi kan på ett smart sätt bli mer effektiva, exempelvis genom att kombinera jobb
med långpromenader, säger Hanna Bäck.
Samtidigt har samarbetet nog också underlättats av att vi har olika kompetenser.
I förlängningen hoppas de att deras
forskning ska ge bättre underlag och förståelse för vilka mekanismer det är som ligger bakom att människor utvecklar extrema
åsikter och ibland tar till våld.
Text: ulrik a oredsson
foto: gunnar menander

Högt rankad tidskrift till Lund
Lund får redaktörskapet för den högt rankade tidskriften Political Psychology.
– Politisk psykologi är ett stort ämne i USA. I Europa är ämnet inte lika stort
men det är på framväxt, säger professorn i statsvetenskap Catarina Kinnvall,
som blir tidskriftens huvudredaktör. Genom att flytta tidskriften till Europa
hoppas man ytterligare stärka ämnet och få in fler bidrag härifrån.
Sedan några år tillbaka finns vid universitetet ett nätverk där framför allt
psykologer och statsvetare men även sociologer och kognitionsvetare disku
terar gemensamma frågor och samarbeten. Det leds av Catarina Kinnvall och
bland deltagarna finns bland andra Emma och Hanna Bäck (se artikel intill).
För närvarande har nätverket i politisk psykologi ett antal ansökningar ute om
forskningsprojekt som rör tolerans, multikulturalism, radikalisering, politiskt
våld och högerextrema grupper.
– Det är helt klart ett erkännande att vi har fått hit tidskriften, säger Cata
rina Kinnvall och berättar att det också finns långt framskridna planer på att
skapa ett europeiskt forskningscentrum för politisk psykologi i Lund.
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listan.
Rättssociologen Eva Schömer listar vad hon
skulle gjort för jämställdhet, mångfald och
likabehandling om hon fick bestämma. Hon
medverkar i den nyutgivna antologin ”Bryt
innanförskapet!” där hon skriver om de rättsliga ramar som universitetet har att rätta sig
efter och som hon menar lämnar utrymme för
mer radikala åtgärder.

Fyra punkter
för likabehandling
1

”Reell kollegialitet” istället ”formell

2

Se till att universitetet lever upp till EU:s

3

Genomlys alla beslut ur ett jämställd-

kollegialitet” som mål för hela universitetets
verksamhet. Idag finns en priviligierad grupp som
klonar sig själv, både i styrelser och i forskargrupper. Det
innebär i realiteten dåligt förankrade beslut och att vikti
ga aspekter tappas bort i forskningen. Ett tecken på dålig
mångfald i en grupp är om alla alltid är överens. Få saker är
så farliga som konsensus.

och Sveriges diskrimineringslagstiftning.
Först hade jag verkat för att alla de som har nyckel
positioner i ledande ställning, såsom representanter i uni
versitetsstyrelsen och alla andra styrelser samt fackliga före
trädare, fick grundläggande kunskaper om diskriminering
och konsekvenser av diskriminering. En tvådagarskurs för
alla anställda vid universitetet skulle kanske kunna hjälpa
upp de brister och kunskapsluckor som finns. Det finns så
mycket kunskap och expertis vid universitetet, men tyvärr
tillfrågas de sällan när det gäller frågor om jämställdhet och
mångfald.

hets- och mångfaldsperspektiv, så kallad
mainstreaming. Även här skulle jag i första hand
använda mig av den kunskap som finns inom universitetet.
Se över alla planer och policys så att de åt
minstone lever upp till de krav som finns i lagstift
ningen. Tyvärr når inte alla planer för jämställdhet
och mångfald ens upp till de krav som ställs enligt lagen, en
revidering och skärpning av såväl mål som medel är på sin
plats.

4

text & foto: ulrik a oredsson
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I handen håller Eva Schömer ”Bryt innanför
skapet!”. Genusvetaren Kerstin Sandell är re
daktör för boken som är diger genomgång av
arbetet med jämställdhet och mångfald vid
Lunds universitet. De tolv medverkande fors
karnas samlade rekommendationer finns sam
lade i länken www.genus.lu.se/sites/genus.
prodwebb.lu.se/files/bryt_innanforskapet.pdf
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I denna avslutande artikel i LUMs serie om det akademiska ledarskapets vardag
breddar vi begreppet. I förra numret berättade vicerektor Nils Danielsen om
universitetsledningens syn på ledarskap och om det utbud av kurser och stöd
man erbjuder sina ledare. Här låter vi några av dem som gått ledarskapskurserna,
såväl forskare som administratörer, berätta om sina erfarenheter.

Mycket fokus
på personligt ledarskap
– mindre på det formella
– Det var stort fokus på det personliga ledarskapet och jag lärde
mig mycket om mig själv. Men jag
saknade inslag om det formella
ledarskapet – hur man bryter ner
visioner och strategier till något
användbart i vardagen.
Det säger Susanne Norrman, en
av drygt 200 personer som gått något av de program som ingår i LU:s
ledartrappa som erbjuder tre, snart
fyra, nivåer inom ledarskapsutbildning.
Susanne Norrman gick ”Erfaren som ledare” och är områdeschef inom uppdragsutbildning. Hon beskriver sin verksamhet som
självständig, en bit bort från resten av universitetet. Hon arbetar mycket med att nå
ut ”i denna jätteorganisation” inte minst
till forskarna. Därför tyckte hon inledningsvis att det var synd att endast tre av hennes
ledarskapskursare kom från forskarvärlden.
En av dem var Karin Salomonsson, prefekt
för Institutionen för kulturvetenskaper, och
hon blev också lite betänksam när hon såg
deltagarlistan.
– Jag tänkte att i den här gruppen kom20

mer nog inte mina vardagsproblem att diskuteras.
Men det visade sig rätt snart att det fanns
en poäng med att vara den enda prefekten.
Karin Salomonsson tyckte att det var intressant att komma i kontakt med andra typer
av ledarskap.
– En viktig del av att gå på kurser är ju att
få reflektera, liksom det nätverk man skaffar sig. Vi hann bli en väl sammansvetsad
grupp. Det hade dock varit bra med lite mer
individuell feedback, säger hon.
Inte heller för Susanne Norrman spelade den ojämna fördelningen någon särskild
roll, utan hon tyckte att exempelvis diskussionerna kring den inneboende konflikten
mellan stöd- och kärnverksamheten blev
väldigt bra.
– Det handlar om att leva vår värdegrund.
Respekten saknas ibland, men vi har alla olika roller.
Det var första gången som program-

met ”Erfaren som ledare” gavs nu i våras,
och den kursomgången får anses som pilot,
menar Birgitta Reisdal som ansvarar för ledarskapskurserna.
– Vi kommer att skruva lite i det och göra

en del förändringar baserade på kursutvärderingarna, säger hon.
Hon bekräftar också att man i programmen valt att satsa mycket på det personliga
ledarskapet.
– Självkännedom är viktigt. Man måste
veta vem man är och vara trygg i sig själv.
Man måste kunna leda sig själv om man ska
kunna leda andra, säger hon.
Birgitta Reisdal hade också gärna sett
fler från forskarvärlden bland deltagarna –
och några fler hittar man i programmet ”Ny
som ledare” som körts ett par gånger sedan
2013 då det och ”Nyfiken på ledarskapet”
startade.
Mattias Alveteg, prefekt på Institutionen
för kemiteknik gick ”Ny som ledare” efter
sitt första prefektår och var väldigt nöjd.
– Det var den bästa kompetensutbildning
jag gått i LU:s regi, säger han – och menar att
blandningen av folk från olika verksamheter och inte minst yrkeskategorierna forskare
och administratörer – var perfekt för honom.
Han tycker att de två konsulterna som
håller i programmen kompletterade varandra väl, men ibland balanserade på gränsen
till vad som är okej när det gäller fastställande
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det Akademiska ledarskapets vardag

Övre raden: Susanne Norrman, Mattias Alveteg och Eva Ekvall-Hansson. Undre raden: Daniel Hellström, Karin Salomonsson och

Ranka Steingrimsdottir.

av personliga egenskaper hos deltagarna.
– Det gav mig nyttiga utmaningar.
Mattias Alveteg har även gått ledarskapskursen UGL (se faktaruta) som ligger
utanför Ledartrappan, men som också ges
i LU:s regi. Han tycker att en fördel för ”Ny
som ledare” är att man i den får flera alternativ, flera verktyg att testa, istället för färdiga lösningar.
– Att det ges utrymme för alternativ och
ifrågasättande är särskilt lämpligt inom universitetsvärlden, säger han.
Universitetslektor Daniel Hellström

delar sin tid mellan Förpackningslogistik i
Lund och Service Management i Helsingborg. Han gick ”Nyfiken på ledarskap” förra hösten och ”Ny som ledare” nu i vår.
– Den första kursen var en härlig aptitretare så jag anmälde mig direkt till den andra, säger han och tycker att kurserna även
ökar hans förståelse för den stora arbetsplats som Lunds universitet är.
Sjukgymnast Eva Ekvall-Hansson blev

ordförande i husstyrelsen för Health Science
Center, HSC, på Baravägen och gick ”Nyfiken på ledarskapet” i våras och vill också
gärna bygga på med nästa nivå. Hon uppskattade särskilt att få lära känna andra
verksamheter inom universitetet.
LUM nr 7 | 2014

– Vi jobbade två och två och fick hälsa
på varandras chefer och intervjua dem om
deras syn på ledarskap. Jag var med en från
Musikhögskolan och det var roligt att det
inte var folk bara från Medfak.
Ranka Steingrimsdottir är teamledare

på Biblioteks och IKT-enheten vid Medicinska fakulteten och har gått både ”Nyfiken
på” och ”Ny som ledare”.
– Kurserna behandlade personlighet,
grupp och organisation. Det var spännande att så stor del ägnades åt personlighet.
Själv tycker jag att jag blivit mer tolerant och
ödmjuk gentemot andra såväl som mot mig

själv. Jag skulle önska att man anordnade
motsvarande kurser i medarbetarskap, för
att ge alla medarbetare chansen att reflektera kring och diskutera dessa viktiga frågor.
Programansvariga Birgitta Reisdal tycker att det är en bra idé som ligger väl i linje
med ”lärarskap, ledarskap och medarbetarskap” som Lunds universitet fastslagit som
en av fyra strategier att arbeta med för att
nå kvalitetsmålen.
– Nu har vi tagit ett brett grepp kring ledarskapet och nästa steg kan mycket väl bli
en satsning på medarbetarskap, säger hon.
Maria Lindh

Ledarskapsutbildning vid Lunds universitet
Ledarskapsprogrammen är utvecklade inom ramen för Kompetensutvecklingspro
jektet vid sektionen Personal. Steg två (Ny som ledare) eller tre (Erfaren ledare)
i Ledartrappan tillsammans med fyra kortare chefskurser (Arbetsrätt, Vad är en
god arbetsmiljö – vad säger lagen? Hur gör jag rätt – om lagar och regler vid LU
samt Ekonomispelet) ersätter den tidigare prefektutbildningen.
Förutom kurserna ovan finns även ett antal valbara chefskurser som handlar
om rekrytering, konflikthantering, missbruk, rehabilitering, mm. Kursutbudet
utvecklas fortlöpande.
Kursen ”Utveckling av grupp och ledare”, UGL, är ett femdagars internat med
fokus på gruppdynamik och ledarens utmaningar, och AKKA är ett ledarprogram
med ett integrerat genusperspektiv som riktar sig till disputerade lärare och fors
kare. Se vidare www.kompetensportalen.lu.se
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forskning.

Nytt palliativt centrum ska öka
kompetensen inom vård vid livets slut
medicin. Döden i form av ett skelett
med lie är en gammal känd skräck
figur, men döendet måste inte vara
skräckfyllt.
– Döden behöver inte präglas av
ångest, utan kan lika ofta av präglas av lugn och stillhet. Och det kan
finnas mycket glädje även under en
människas sista tid!

Det säger professor Carl Johan Fürst, ledare
för den nya enheten Palliativt utvecklingscentrum, bildat av Lunds universitet och
Region Skåne.
Som cancerläkare och specialist på palliativ vård – vård i livets slutskede – har han
haft mycket med döden att göra. Därför är
han glad över att denna blivit lite mindre
tabu i Sverige än för några årtionden sedan.
Då var döden förvisad till sjukhusen, medan idag allt fler människor är kvar hemma
in i det sista, stöttade av specialiserad hemsjukvård. Svårt sjuka patienter skriver egna
bloggar, och det görs webbsidor och skrifter
om döden. En åldrande befolkning lär också
ge ett ökat intresse för ett gott slut på livet.
Idag blir slutet inte alltid så gott, eller i
varje fall inte det bästa möjliga. De patienter
som nås av den palliativa vården, på hospice

Carl Johan Fürst fick nyligen
Håkan Mogrens medicinpris
för 2014 för ”sina insatser
för mänskligt välbefinnan
de”. Priset delas ut av KI och
består av ett diplom och ett
personligt pris på 250.000
kronor. Innan Carl Johan
Fürst kom till Lund arbe
tade han bl.a. vid Radium
hemmet, Stockholms Sjuk
hem och KI:s institution för
onkologi och patologi.
foto: gunnar menander

eller i specialiserad hemsjukvård, får visserligen bra hjälp både med smärtor, andnöd
och andra fysiska problem, och med de tankar som kommer när slutet närmar sig. Men
alla får inte denna goda vård.
– Idag är det mest patienter med cancer
som får vård på hospice eller inom den avancerade hemsjukvården. Men många patienter på sjukhem och vanliga sjukhuskliniker
skulle ha nytta av den palliativa vårdens förhållningssätt och kunnande. Man ska ju inte
behöva ha cancer för att få den bästa vården
i livets slutskede! menar Carl Johan Fürst.
Att uppmärksamma dessa andra patienter blir en av Palliativt utvecklingscentrums
kommande uppgifter. En annan är att bi-

PALLIATIV VÅRD
Palliativ vård inriktas på att hantera smärta, illamående och andra symtom, och
att möta de psykologiska och existentiella behoven hos patienten och de anhö
riga. Vården är inriktad på att stödja patientens livskvalitet i livets slutskede. I
Sverige bedrivs specaliserad palliativ vård på särskilda vårdenheter, ibland kal�
lade hospice, och i form av avancerad sjukvård i hemmet, ASIH.
1967 brukar räknas som startåret för den moderna palliativa vården. Då öpp
nade S:t Christopher’s hospice i London, speciellt avsett för döende patienter.
I Sverige började den palliativa vården byggas ut under 80-talet i bland annat
Östergötland och Stockholm. Numera finns palliativ vård i alla regioner, om än i
olika utsträckning.
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dra till att all personal som vårdar patienter
i livets slutskede har den kompetens som
krävs. Nu finns här många brister, vilket
bland annat framgick av en LU-avhandling i
vårdvetenskap förra året.
Forskaren Ingela Beck hade i sin av-

handling studerat undersköterskors och
vårdbiträdens erfarenheter av palliativ vård
till äldre personer vid särskilt boende. Studien visade dels att den palliativa vården
ofta sattes in mycket sent, dels att personalen kände sig vilsen och osäker på området.
Trots att det är mycket vanligt att äldre personer dör på särskilt boende, så kände sig
vårdpersonalen inte rustad för att tala om
döden och hade ofta svårt att hantera sina
egna känslor inför döendet.
Därför vill Palliativt utvecklingscentrum
arbeta för att nå ut både till alla som vårdar
svårt sjuka patienter, och till alla som utbildar sig för att göra det.
– Vi behöver få in fler moment om palliativ vård inom läkar- och sjuksköterskeutbildningarna, och även få igång olika forskningsprojekt. Då kanske vi på sikt blir lite fler
forskare inom området. Nu är vi en handfull personer i Sverige, inte fler än att alla
känner varandra. Och det är ju egentligen
märkligt, med tanke på att så mycket inom
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sjukvården handlar om att ta hand om svårt
sjuka människor, menar Carl Johan Fürst.
Här ligger dock Lund bra till idag. Palliativt utvecklingscentrum är unikt i landet
som FoU-centrum på området, och har inte
en utan två professorer. Förutom Carl Johan Fürst är även Birgit Rasmussen, professor i omvårdnad med inriktning mot palliativ
vård, knuten till enheten.
Att forska och undervisa nära döende
patienter behöver inte heller vara så etiskt
svårt som det kan tyckas.
– När patienterna är så pass klara att de
kan ta ställning till om de vill delta i en forskningsstudie, så säger de allra flesta ja. De
tycker ofta det känns meningsfullt att på så
sätt bidra till att förbättra vården av andra,
framtida patienter, säger Carl Johan Fürst.
I undervisningen kan man använda sig
av rollspel med professionella skådespelare.
Det ger läkarna och läkarstudenterna möjlighet att träna på svåra samtal, så att man
blir bättre på att ta upp de svåra frågorna
och föra de nödvändiga samtalen med patienter och närstående.
Under rätt omständigheter kan studenterna också få träffa patienterna själva. Det
finns till och med en amerikansk läkare som
tagit med sig stora studentgrupper in till döende patienter. Med mycket respekt, fingertoppskänsla och försiktighet har det lett till
rörande möten, oförglömliga för de studenter och anhöriga som varit med.
Palliativt utvecklingscentrum ordnar

i november sin första internationella konferens, som handlar just om den bästa vården
av döende personer. Ett av föredragen kommer att handla om hur man vet – eller accepterar – när slutet är nära.
– Ofta inser vårdpersonalen egentligen
när det snart är dags. Ändå kan det vara
svårt att omsätta den insikten i en ändrad
vård med mindre åtgärder och mer samtal.
Därför håller man ofta på in i det sista med
prover, ambulanstransporter och dropp,
fast patienten och de anhöriga nog haft mer
hjälp av att i lugn och ro få förbereda sig inför döden, tror Carl Johan Fürst.
INGEL A BJÖRCK

Mer om Palliativt utvecklingscentrum finns
på www.palliativtutvecklingscentrum.se.
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Rivningen i
Kiruna ger
byggforska
ren Dan Jöns
son unika
möjligheter
att titta in
under ytan
på hus. Här
fuktstudier i
badrum. foto:
ingar lindholm

Kirunaflytt unik chans
för byggforskare
byggforskning. När den gamla

gruvstaden Kiruna rivs finns en
grupp byggforskare från LTH
på plats. För när får man annars
chansen att riva loss brädor,
avloppsstammar och golvbrunnar
för att undersöka fullt friska hus?
Doktoranden Dan Jönsson är en av dem.
Främst undersöker han ett numera nästan spöklikt tomt bostadsområde från
miljonprogramsåren i början av 1960-talet, Ullspiran. Hyresgästerna flyttar allteftersom till nybyggda lägenheter ett par
kilometer österut.
– Den här situationen är unik. Vi försöker ta så många förstörande prov som vi
bara kan. Normalt kan man ju bara göra
en okulär besiktning, säger han.
Han har redan intervjuat de boende
om inneklimatet. Genom att matcha hälsa och nöjdhet med de kommande resultaten från provtagningen blir bilden
fylligare. Han har också mätt lufttätheten och tagit mögelprover från 70 ytterväggssyllar, bland annat.
Efter nyår är husen helt folktomma

och då drar den verkliga in situ-undersökningen i gång. Då har forskarna chansen att plocka loss ännu fler byggdelar
och spana efter mögel och bakterier i
badrum och andra våtrum.
Att forskarna valt miljonprogramslägenheter är ingen slump.
– Sverige är fullt av sådana här 60-talslägenheter som är ganska likadant byggda och nu behöver rustas upp. Det handlar om enorma pengasummor som måste
satsas rätt. Erfarenheter härifrån kan bli
viktigt underlag, säger han.
Helst vill forskarna hitta energimissar.
Både för att läckande fönster och droppande rör kostar pengar och ger dragiga
hus. Men också för att energikraven är
tuffare idag. År 2050 ska allt befintligt
byggnadsbestånd ha halverat sin energianvändning.
Redan i februari måste forskarna vara
ute. Då kommer grävskoporna och plockar bort de femtioåriga betongkomplexen. Och forskarna packar ihop fältarbetet för att analysera resultaten hemma
i Lund.
Kristina Lindgärde
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forskning.

En av forskarna vid centrumet är trafik och väg-doktoranden Jean Ryan, som studerar hur personer runt pensionsåldern förflyttar sig.

Nytt centrum för kollektivtrafik
tar ett brett grepp på ämnet
trafikforskning. Enligt Sveriges
politiska mål ska kollektivtrafiken
fördubblas de närmaste årtiondena,
både i antalet resenärer och i andel
av persontrafiken. Hur ska detta
kunna klaras av?

Det är den svåra fråga som forskningscentret K2 ska försöka besvara. K2 står för både
”kunskap och kompetens” och ”fördubblad
kollektivtrafik”, och har LU, Malmö högskola och Statens Trafik- och forskningsinstitut
VTI som huvudmän.
Tvärvetenskaplig forskning är en av
K2s grundprinciper. En annan är det nära
samarbetet med branschen i vid bemärkelse
– med alla som arbetar med kollektivtrafik,
från landsting och trafikbolag till konsulter,
myndigheter, fordonstillverkare och fackliga
organisationer.
– Detta gör K2 unikt i världen, såvitt jag
vet. Hela idén kommer faktiskt från branschen från början, säger dess forsknings
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ledare Tom Rye som också är professor vid
LU-institutionen Trafik och väg.
Han förklarar att man inom branschen
var missnöjd med att forskningen om kollektivtrafik var så spretig, utspridd och svår
att hitta. Man efterlyste också en mer tvärvetenskaplig inriktning. Kollektivtrafik är ju
inte bara en teknisk fråga, utan också en
fråga för statsvetare, ekonomer, sociologer,
psykologer med flera.
Branschens starka intresse gör dels

att resultaten av K2:s forskning lättare kan
komma till praktisk nytta, dels att man kan
dra in praktiker i själva forskningsarbetet.
Detta håller nu på att komma i gång.
– Vi har haft begränsade resurser hittills,
och mest arbetat med att bygga upp organisationen. Men efter nyår startar vi många
nya projekt, i nära samarbete med avnämarna. Dessa ska inte bara ingå i referensgrupper och få en dragning av forskarna några
gånger om året, utan också aktivt delta i
forskningsarbetet, hoppas Tom Rye.

En fråga han skulle vilja få belyst inom K2
är vad beslutsfattare och lobbyister egentligen vill ha ut av framtidens kollektivtrafik.
Nu handlar målen ofta bara om hur mycket
tid som kan sparas genom en viss investering. Men en viss satsning, som t.ex. den nya
MalmöExpressen med extralånga bussar
och eget körfält, kan ju även ha andra mål.
– MalmöExpressen knyter samman så
olika områden som Västra hamnen och Rosengård, hjälper till att ge liv åt centrum, och
bidrar till Malmös image av en stad som är
modern och med sin tid. Hur beskriver man
sådana mål, och hur mäter man om de har
uppnåtts? undrar Tom Rye.
En annan fråga han vill att K2 ska ta upp
är hur kontrakten mellan beställare och utförare kan förbättras. Detta är en gammal
fråga som kan ställa till med mycket problem – senast i form av strejken på Veolias tåg i somras, där facket menade att det
gällande kontraktet gav personalen orimliga villkor.
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Två LU-doktorander är redan knutna till
K2. Den ene, företagsekonomen Erik Ronnie, har precis börjat med sin forskning om
nya sätt att finansiera kollektivtrafiken.
Den andra, trafik och väg-doktoranden
Jean Ryan, har kommit lite längre. Hon studerar ”yngre-äldre” – personer kring pensionsåldern – och hur de förflyttar sig. Det
är ett rätt nytt tema, eftersom kollektivtrafikforskningen hittills mest handlat om resvanorna hos personer i yrkesverksam ålder.
– Dagens 65-åringar verkar använda bil
mer än deras jämnåriga förr i tiden, kanske
för att de har bättre ekonomi. Å andra sidan är de ”yngre-äldre” en mycket blandad
grupp: här finns både de som har god hälsa
och gott om pengar, och de som inte har
någondera, säger Jean Ryan.
Hon utgår delvis från resvaneunder-

sökningar, men ska också använda sig av fokusgrupper och göra egna enkäter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Målet är att få
en bättre uppfattning om pensionärernas
framtida resvanor, en viktig fråga för kollektivtrafikplaneringen med tanke på att de
äldre blir allt fler.
– I Sverige talas det mycket om bristerna
inom dagens kollektivtrafik. Men faktum är
att Sverige i en europeisk jämförelse ligger
bra till, sa Tom Rye vid K2s första internationella konferens nyligen.
Han hade försökt bena ut skälet till att

kollektivåkandet är så relativt högt här i landet. Det beror inte på vare sig högre subventioner, en större urbanisering, högre bensinpriser eller ett mindre bilägande, för Sverige
har inte Europarekordet i något av dessa avseenden. Tom Rye tror att skälet har mer
med den svenska kulturen att göra.
– Här finns bland annat ett intresse för
kollektiva satsningar, en hög tilltro till samhällets institutioner och en positiv syn på
innovationer, breda samarbeten och praktiska lösningar. Det gör att nya idéer inom
kollektivtrafiken får fäste snabbare här än i
många andra länder.
text & foto: INGEL A BJÖRCK
fotnot: Mer information om K2 finns på

Från vänster
Olle Anders
son, Carolin
Arcini, An
dreas Mann
hag och Ceci
lia van Toor.

Biskopsarbete i full gång
tvärvetenskap. Sedan den 11 septem-

ber, då biskop Peder Winstrup lämnade
sitt 335-åriga vilorum i Domkyrkan, förvaras kistan i Lunds universitets historiska
museums magasin. Fram till den planerade begravningen i december 2015 har
universitetet tillåtelse att utföra en serie
vetenskapliga undersökningar av Winstrups kropp, hans begravningstextilier,
kistan och den bädd av örter han vilar
på. För närvarande arbetas det febrilt på
att lösa de praktiska problemen med att
få det bästa resultatet av de kommande
medicinvetenskapliga undersökningarna.

Först ska Winstrup och kistan lodfotograferas i sitt nuvarande skick. Därefter
måste kvarlevorna varsamt lyftas ur innerkistan för att en laserskanning eller
en 3D-fotografering ska kunna utföras.
Därpå följer en röntgen, för att upptäcka
eventuella metallföremål som kan störa
CT-skanningen. Först därefter i november kommer Winstrup att transporteras
till Universitetssjukhuset, där själva CTskanningen kommer att genomföras.
Text: Andreas Manhag
& Per K arsten
Foto: Gunnar Menander

Vetenskapsrådet kartlägger forskningens tillstånd
Forskning. Hur är tillståndet för svensk forskning idag? Det håller Vetenskaps
rådet på att kartlägga, med hjälp av sina olika råd och kommittéer samt ett
100-tal forskare runtom i landet. Inom varje område ska det ges en analys av
forskningens finansiering, resultat och förutsättningar samt en prognos för ut
vecklingen de närmaste 5–10 åren.
Arbetet går under namnet ”Forskningens framtid!” och ska leda till sex ämnes
översikter och en översikt över forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. VR
kommer under hösten att presentera de olika översikterna på sin webb och i vissa
fall även vid separata hearings, för att ge forskarsamhället möjlighet att ge syn
punkter. Utifrån detta underlag ska sedan VR:s styrelse sätta samman en finansie
ringsstrategi och övergripande rekommendationer för svensk forskning.
Mer information, och de översikter som blivit klara, finns på VR:s webb – sök på
”Forskningens framtid!”

www.k2centrum.se.
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forskning.

Naturvetarna satsar 23 miljoner
på ny utrustning och modern teknik
infrastruktur. Naturvetenskapliga
fakulteten satsar i år drygt 23 miljoner kronor på en särskild pott för
ny forskningsinfrastruktur. Pengarna går bland annat till jakten på
kunskap om hur enskilda elektroner
flyttar sig mellan atomer, hur luftburna partiklar från skogens träd
påverkar klimatet samt en billigare
kartläggning av arvsmassan hos
olika arter.

För fjärde året i rad avsätter Naturvetenskapliga fakulteten särskilda pengar till
forskningsinfrastruktur. Det handlar om finansiering av medeldyr utrustning. Nyligen
tog fakultetsstyrelsen beslut om årets utdelning bland de inkomna ansökningarna.
Drygt 23 miljoner kronor landar det på denna gång.
Anders Mikkelsen, professor i nanofysik,
är en av dem som fått medel beviljat. Han får
2,9 miljoner kronor för att kombinera ett specialdesignat mikroskop med ljuset från antingen MAX IV-laboratoriet eller från avancerade laserljuskällor vid Lund Laser Center.
– Med en sådan kombination kan vi skapa revolutionerande nya avbildningsmetoder, säger han.
Specialmikroskopet kan ta bilder med

mycket bra upplösning, det vill säga enskilda
atomer, men är samtidigt begränsat till att
enbart titta på ytan och har dessutom ingen
tidsupplösning. Att därför kombinera detta
mikroskop med avancerade ljuskällor motsvarar på sätt och vis att gå från svartvita fotografier till 3D-film i färg, menar Mikkelsen.
– Vi hoppas bland annat kunna se elektroner flytta sig mellan enskilda atomer med
attosekunds tidsupplösning. Vi vill också
studera atomerna på insidan av en riktig
elektronikkomponent medan vi exempelvis
skickar ström igenom den, säger han.
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Anders Mikkelsen får 2,9 miljoner kronor till ett avancerat mikroskop som kan skapa revolutio
nerande nya avbildningsmetoder (bilden visar dock annan apparatur). foto: mikael risedal

En annan satsning som beviljas infrastrukturpengar är mätutrustning för luftburna partiklar. Luftburna partiklar har stor betydelse för klimatet genom att de motverkar
växthusgasernas uppvärmning. Samtidigt
råder rejäl osäkerhet kring omfattningen
på partiklarnas avkylande effekt. Närmare
2,8 miljoner kronor går till denna mätutrustning, som ska placeras permanent på Lunds
universitets nya mätstation för klimatforskning vid Hyltemossa söder om Perstorp, där
bland annat en 150 meter hög mast nyligen
byggts för forskningsändamål.
Forskare från Avdelningen för kärnfysik

ska under det närmaste året flytta sina partikelmätningar från nuvarande mätstation
på Söderåsen till den nya stationen vid Hyltemossa. Den mätutrustning som nu ska införskaffas fokuserar på luftpartiklarnas organiska beståndsdelar.
– Framför allt kommer vi att kunna studera hur våra skogar påverkar bildningen
av luftburna partiklar och därmed klimatet.
Det är troligt att skogarna, genom sina ut-

släpp av flyktiga kolväten, bidrar till att bilda
partiklar som i sin tur kyler ner jordens klimat, säger Kristina Eriksson Stenström, professor i kärnfysik.
Ur årets infrastrukturpott går nästan
3,6 miljoner kronor till kartläggning av genernas DNA. Det handlar om en modernisering av befintlig utrustning på Biologiska
institutionen.
– Denna uppgradering kommer för användaren att innebära en 10- till 100-faldig
reduktion i kostnader för DNA-sekvensering, säger docent Tomas Johansson.
Med modern teknik för DNA-sekvensering kan forskarna analysera miljontals DNAfragment parallellt, exempelvis kan man
kartlägga alla gener i en individ eller hos en
art. Man kan också göra undersökningar
som studerar exempelvis skillnader hos gener i olika grupper av flyttfåglar, gener hos
en svampart vid nedbrytning av ved, gener
hos en malariasmittad fågelart eller gener
hos feromonproducerande nattfjärilar, etc
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folk.
Bollen far över golvet men Yvonne
Kedström täcker snabbt upp mål
buren och skickar tillbaka bollen
till motståndarsidan. Veckans innebandymatch med gamla och nya
arbetskamrater från Ekonomihögskolan pågår för fullt. Det är en mix
av gästforskare, administratörer,
doktorander, lektorer och professorer i alla åldrar på plan. Men bara
en kvinna: Yvonne Kedström.

I mer än
tio år har
Yvonne Ked
ström spelat
i Ekonomi
högskolans
innebandy
lag, och är
enda kvinnan
i gänget.

Full fart på LU-veteran!
Hon var arton år gammal när hon 1978 fick
jobb som växeltelefonist vid Lunds universitet.
– Vi var sex telefonister som svarade för
hela universitetet. Alla samtal utanför Lund
måste kopplas genom oss! Det är svårt att
fatta hur mycket universitetet vuxit och utvecklats sedan dess.
Det blev elva år i växeln innan Yvonne
Kedström tog steget till Ekonomihögskolan
och Institutionen för företagsekonomi. Här
blev hon som utbildningsadministratör institutionens ansikte utåt.
– Datoriseringen hade inte slagit igenom.
Jag fick sätta upp scheman på anslagstavlorna och tala in på automatisk telefonsvarare så studenterna kunde ringa för att se
vilka datum det var tentamenstillfällen och
när tentamensresultatet var anslaget.
I dag är hon en av två utbildningsadministratörer på Institutionen för handelsrätt.
Den mesta kommunikationen med de femhundra helårsstudenterna sker via internet.
Uppgifterna har också blivit fler: förutom
scheman är det lokalbokningar, välkomstbrev, registreringar, rapporter till Ladok som
ska göras och kursplaner och litteraturlistor
som ska läggas ut på hemsidorna. FortfaLUM nr 7 | 2014

rande är jobbet mycket socialt – vilket är
lika med kul och stimulerande för Yvonne
Kedström.
Hon gillar att ha folk omkring sig, serva och att ha fullt upp, säger hon. Och det
har hon, för det är inte bara innebandy som
står på schemat. Hon dansar bugg i Lunds
Dansklubb Gåsasteget och tränar på Gerda
hallen. Och när det är kör- eller humorfestival
i Lund passar hon på att jobba som volontär
och delta i vimlet och glädjen runt arrange
mangen. Hon är dessutom både politiskt och
fackligt engagerad i ST. Hon representerar
folkpartiet i Barn- och skolnämnden för öster
och på jobbet är hon skyddsombud.
– Jag hinner med eftersom det jag gör
ger energi. Sedan händer allt inte samtidigt,
tack och lov. Jag och min man passar också
barnbarnen ibland, säger hon glatt.
Trettiosex år vid Lunds universitet –

med enbart grundskola i bagaget, hur har
det funkat?
Bra, blir svaret. Hon har kunnat utvecklas
och växa med arbetsuppgifterna.
– Universitetet har erbjudit internutbildning i takt med att nya system tagits i bruk.
Mycket handlar också om sunt förnuft. Man
lär sig efterhand.

Akademin är en elitkultur – har hon känt
sig sämre behandlad för att hon inte är akademiker?
– Nej, säger hon bestämt. Man kan inte
älska alla, men vi är alla människor och alla
går att prata med.
I bandymatchen är det dock inte så mycket snack utan mest glada tillrop.
– De här matcherna missar jag inte för allt i
världen, säger Yvonne Kedström.
text: BRITTA COLLBERG
Foto: GUNNAR MENANDER

Yvonne Kedström
Ålder: 54 år
Jobbar som: Utbildningsadministra
tör på Institutionen för handelsrätt
Intressen: Innebandy, dans, gympa,
politik, arbetsmiljö
Det bästa med jobbet: att få arbeta
med människor, serva andra
Det sämsta med jobbet: stressen,
det kör ihop sig ibland
Familj: maken Christer Kedström,
pensionerad lektor i företagsekonomi
Fyra barn och ett barnbarn
Tre bonusbarn och två bonusbarnbarn
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Ett skönt sommarregn innehåller inte bara friskt vatten. När regnet
landar på tak, väggar, vägar eller andra ytor för det med sig mycket
föroreningar i form av biocider och andra kemikalier. Nästa år införs nya
EU-regler som bland annat tvingar fram ett stort ökat behov av rening av
regn- och smältvatten.
På LTH utvecklas nu en mätmetod som ska göra utvecklingen av
reningsprocesser billigare än vad den är idag. Metoden tas fram av den
malaysiska toppforskaren Zaiton Majid, som inom ramen för sin Lise
Meitner-professur gästar LTH och Lund under nio månader.
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foto: shutterstock

Ny mätmetod
ska spara pengar
inom vattenrening

B

iocider – ämnen som kan döda
levande organismer – tillsätts
ofta för att motverka att svamp
eller alger växer på ytor som exempelvis väggar och tak. Det finns även
biocider i form av insektsgifter och liknande som också lätt hamnar i regn- eller smältvatten.
Det finns idag flera olika metoder för att
rena vatten från biocider – bland annat med
hjälp av aktivt kol. Ytterligare reningsmetoder utvecklas ständigt av forskare runtom i
världen. Problemet vid utvecklingen är att
veta hur effektiv den utvecklade reningsmetoden är, och för det används tester som är
dyra. Ett enkelt test kan kosta så mycket som
20.000 kronor.
Zaiton Majid är professor i kemi på Uni-

versiti Teknologi Malaysia, UTM, och expert
på vattenrening. Hon brinner för sitt jobb
och utvecklar nu en mätmetod i form av ett
färgämne som kan mäta hur rent ett rengjort vatten egentligen är.
– Det krävs massor med tester och därför
finns ett stort behov av en enkel och billig
mätmetod, säger Zaiton Majid.
Planen är nu att hitta en lämplig absorbent som kan eliminera biocider från regnvattnet. Sedan ska man publicera resultaten i en internationell publikation. Just nu
genomförs alla tester i labbmiljö, men planen är att testa analysmetoden också i fält.
Arbetet med vattenreningsanalysen ingår i ett större samarbete med Aalborgs universitet i Roskilde kring biocider och andra
mikroföroreningar i regnvatten.
Nya EU-regler är också en bidragande or-

sak till det ökande intresset för vattenrening. Redan nästa år måste regn- och smältvatten renas bättre än idag.
– Det så kallade ramdirektivet för vatten
får fullt genomslag i Sverige från 2015. Det
innefattar då även dagvatten, och biocider
i dagvattnet förväntas bli problematiskt, säger Karin Jönsson, som är docent i VA-teknik vid Institutionen för Kemiteknik på LTH.
Anledningen till att Zaiton Majid kom till
Lund var det utbytesavtal som LTH har med
LUM nr 7 | 2014

Zaiton Majid kommer från Universiti Teknologi Malaysia. Nu är hon på LTH i Lund och utveck
lar en ny mätmetod som ska spara stora pengar inom vattenreningsområdet. foto: anders frick

UTM och kontakterna med Karin Jönsson.
Sedan tidigare har det funnits utbyte på studentnivå mellan UTM och LTH.
Som innehavare av Lise Meitner-professuren på LTH ska Zaiton Majid också verka
som en kvinnlig förebild. I detta ingår bland

annat gästföreläsningar och handledning av
studenter – och mycket mer.
Anders Frick
fotnot: Se en film med Zaiton Majid

och Karin Jönsson: www.youtube.com/
watch?v=lEJtrxtdE8o

Lise Meitner-professuren
Lise Meitner-professuren är en gästprofessur för en framstående kvinnlig forskare
som kan verka vid LTH och vara en förebild för andra kvinnor. Professuren inrät
tades 1999, och anställningen vid LTH kan vara från sex månader till ett år.
Lise Meitner (1878–1968) var en österrikisk-svensk fysiker, som var den första
som identifierade fission (klyvning av atomkärnor). Hon var född i Wien och
läste vid universiteten i Wien och Berlin. Tillsammans med den tyske, fysikaliske
kemisten Otto Hahn, var hon med om upptäckten av det radioaktiva grundämnet
element protactinium 1918. Hon var professor vid Berlins universitet 1926–1933.
Läs mer: www.lth.se/fileadmin/lth/omlth/jamstalldhet/Lise_Meitner_presenta
tion_eng.pdf
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utbildning.
När de utlän
ska studenter
na väl kom
mer till Lund
går det bra,
men det är
krångligt för
dem som kom
mer direkt från
gymnasiet att
ansöka till kan
didatprogram
men.
foto: mikael
risedal

Krångligt för utländska studenter
att söka till kandidatprogram
engelskspråkiga utbildningar.

mana dem att söka i den nationella antagningsomgången den 15 april eftersom man
då har drygt två månader på sig att skicka in
sina gymnasiebetyg. Dock slutar gymnasieterminen i många europeiska länder så pass
sent i juni att de flesta inte hinner skicka in
sitt betyg innan dess heller, konstaterar Ulrik Mårtensson.
– Och då måste vi återigen maila alla sökande och uppmana dem att ansöka i ”sen
antagning”, som vi håller öppen ända tills
terminen startar, säger han.

Lunds universitet har ett hundratal
masterprogram på engelska, medan
det är mer glest mellan engelskspråkiga program på lägre nivå.
Förra hösten startade dock fem
kandidatprogram på engelska. LUM
har tagit pulsen på ett par av dem
för att kolla vilka erfarenheter som
gjorts av de utbildningsansvariga
under det gångna året.
Ett av de kandidatprogram som ges på engelska är vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap. Hälften av studenterna som påbörjade denna utbildning
förra hösten är svenskar; den andra halvan
kommer från europeiska länder. Ulrik Mårtensson, institutionens studierektor, konstaterar att det inte är några problem vad
gäller förkunskaper bland de utländska studenterna.
– De har generellt sett bättre förkunskaper än de svenska studenterna, säger han.
Däremot är ansökningsdatumen ett
stort bekymmer att hantera, menar Ulrik
Mårtensson. Utländska studenter söker i
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Ulrik Mårtensson är studierektor på vid Insti
tutionen för naturgeografi och ekosystem
vetenskap. foto: gunnar menander

den internationella ansökningsomgången,
som stänger den 15 januari för efterföljande
hösttermin. Men det finns inga gymnasieelever som har fått ut sina slutbetyg i januari,
påpekar Ulrik Mårtensson.
– Innevarande år hade vi 126 ansökningar per den 15 januari, men endast två blev
klassade som behöriga av antagningen. Det
var samma sak förra året, säger Ulrik Mårtensson.
Institutionen måste därför varje vår skriva
ett mail till alla som blev obehöriga och upp-

Ulrik Mårtensson menar att hela detta

förfarande tar väldigt mycket tid, inte minst
eftersom man måste ge mycket tydliga instruktioner till de utländska studenterna
på grund av att den svenska antagningen
och den sena antagningen inte har tillgänglig information på engelska utan bara på
svenska.
– Det krävs också att studenterna är väldigt envetna, i princip måste de göra tre ansökningar. I vissa fall kan en sen ansökan
innebära att studenten inte får besked förrän i slutet av augusti, vilket gör att logistiken för en utländsk student blir ett oöverstigligt hinder, säger Ulrik Mårtensson.
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Trots denna situation ser han också
en rad glädjeämnen med den engelska
kandidatutbildningen. Mixen av studenter från olika bakgrund tycks vara positiv
både för de svenska och de utländska
studenterna, menar han.
– Sammanhållningen bland studenterna är mycket god och det verkar som
om de själva organiserar en hel del aktiviteter utanför schemat, säger han.
– Och för institutionen är det positivt att vi kan använda hela personalen,
inte bara de svensktalande, i undervisningen. Vi har förmodligen en av den
mest internationella personalen på universitetet, så för oss är detta viktigt. Det
innebär också en höjning av den allmänna kvaliteten eftersom vi kan använda
den person som är mest specialiserad
på ett område, säger Ulrik Mårtensson.
Även Tomas Brage, studierektor på

Fysiska institutionen, har positiva erfarenheter av att undervisa vid kandidatprogram på engelska. Hans institution
är en av de som startade ett sådant kandidatprogram förra hösten. Även om
han upplever att förkunskaperna bland
de utländska studenterna är varierande
så konstaterar han att studenterna är
ambitiösa, pratsamma, aktiva och duktiga. Och han märker att de har en väldigt god sammanhållning.
– Mångfalden ger en fantastisk dynamik, säger Tomas Brage.
Lena Björk Blixt

Kandidatprogram
på engelska vid lu
Vid Lunds universitet ges fem
kandidatprogram på engelska:
• Physical Geography
and Ecosystem Analysis
• Physics
• Mathematics
• Development Studies
• Fine Arts
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Odeum ordnar internationell
masterklass för dirigenter
musik. För fjärde gången anordnar

Odeum Lund International Conducting Academy, LICA, dit studenter
från hela världen kommer för att
ha en masterklass. Den här gången
sker det tillsammans med en kör i
världsklass, nämligen Radiokören i
Stockholm.
LICA:s koncept är att koppla samman masterstudenter i dirigering och dirigenter som
vill vidareutbilda sig med en professionell kör
eller orkester, vilket ger eleverna en möjlighet
de normalt annars inte får. I år samarbetar
man alltså med Radiokören från Stockholm
och studenterna får möjlighet att arbeta tillsammans med de välkända dirigenterna Peter Dijkstra som är Radiokörens chefsdirgent
samt Odeums kördirigent Cecilia Martin-Löf.
– Studenter från många länder har anmält sig, vilket vi ser som ett gott betyg,
säger director musices Patrik Andersson,
prefekt för Odeum samt dirigent och konstnärlig ledare för Akademiska kapellet och
Concentio Odei.

Director musices Patrik Andersson.
foto: mikael risedal

Idén föddes i samband med Lunds körfestival 2007, och sedan dess har konceptet renodlats och klasserna hålls både med
körer och orkestrar. I år sker utbildningen i
Lund, innan deltagarna fortsätter till Stockholm för en konsert tillsammans med Radiokören i Eric Ericson-hallen.
– Det finns ingen liknande masterklass i
Norden, vad jag vet, säger Patrik Andersson.
LICA startar 17 oktober.
Jonas Andersson

Afrikasamarbete ska även gälla utbildning
utbyte. Nu i höst förväntas rektor
fatta beslut om en särskild Afrikastra
tegi som går ut på att intensifiera sam
arbete med tretton lärosäten i Afrika.
På några av de aktuella universiteten
finns det redan ett forskningssamar
bete som man vill utvidga till att även
omfatta utbildningen.
Pär Svensson på Externa Relationer
säger att kriterierna för studentutbyte
med de prioriterade lärosätena är att
utbildningen håller tillräckligt hög
kvalitet, att det finns många kurser på
engelska, att studierna kan tillgodo
räknas, att utbytet är ömsesidigt samt
att säkerheten för studenterna kan ga

ranteras. Anledningen till att strategin
kommer just nu är det ökade intresset
för Afrika både bland forskare och
studenter.
– Mig veterligen är vi också det för
sta lärosätet i landet som utvecklar en
sådan strategi, säger Pär Svensson.
FOTNOT: Det 25 november hålls semina
riet ”Studera i Afrika – samarbeta med
Afrika” på Stora Algatan 4. Här ges bland
annat en lägesrapport för bilaterala sam
arbeten mellan Sverige och Afrika. Se
minariet vänder sig till forskare, annan
personal och studenter. Info: www5.
lu.se/o.o.i.s?id=2258&news_item=9983
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boken.
redaktör: Ingela Björck

ANTOON GEELS

Laga världen
(Artos)

Ingegerd Carlsson,
professor i psykologi

Vad är kreativitet?
– I kreativitet ingår bland annat att
kunna föreställa sig saker i fanta
sin, kunna byta perspektiv, lära in
de kunskaper som behövs och våga
släppa fram barnet inom sig. Detta är
gemensamt för alla kreativa perso
ner, fast yttringarna ju blir olika för
t.ex. en poet och en fysiker.
– Kreativiteten utvecklas hela livet,
med hjälp av föräldrar, rollmodeller
och inspiratörer som accepterar även
det som bryter mot
normen. Barn måste
inte ha särskilda saker
utan kan hitta sitt eget
material för skapande,
bara de får hållas, och
gärna ha en egen vrå.
– Kreativa männ
iskor är i regel mer
känsliga för intryck
– hjärnans filterför
måga verkar vara min
dre, på gott och ont.
Därför behöver de ha möjlighet att
dra sig undan och bearbeta intrycken,
för att inte bli överväldigade.

EVA BRODIN, EVA HOFF, INGEGERD
CARLSSON & FARIDA RASULZADA
(Red.)

Kreativitet
– teori och praktik
ur psykologiska perspektiv
(Liber)
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Antoon Geels är professor emeritus i religionshistoria. Hans bok
har undertiteln ”...med ickevåld, medkänsla och andra verktyg”.
Bland de andra verktygen är att avvisa bokstavstro och att göra
upp med vi-och-dem-tänkandet. Författaren går igenom vad
ickevåld och medkänsla betyder i de fem stora världsreligionerna, och hur religionen kan bli en lösning i stället för en konfliktgrund.

TORBJÖRN FORSLID OCH ANDERS OHLSSON

Statsministerns sommarläsning
(Roos & Tegnér)
Statsministern i fråga är Fredrik Reinfeldt, som för ett par år
sedan berättade att han ägnat sommaren åt att läsa deckare av
Camilla Läckberg. I boken resonerar de två litteraturvetarna om
det politiska syftet med detta läsval, och andra politikers val av
litteratur förr och nu. De har också studerat de böcker som politiker själva skrivit – böcker av bl.a. Mona Sahlin, Jimmie Åkesson,
Gustav Fridolin och Fredrik Reinfeldt.

KARIN AGGESTAM, LISA STRÖMBOM OCH ANDERS PERSSON

Mellan krig och fred i Israel/Palestina
(Studentlitteratur)
De tre statsvetarna ger i sin bok en bred översikt över de krig
som utspelats sedan staten Israel bildades samt de senaste år
tiondenas försök till fredsförhandlingar. Den israeliska respektive
den palestinska identitetspolitiken behandlas också, liksom stormakternas och det internationella samfundets roll i konflikten.

HÅKAN HÅKANSSON

Vid tidens ände
(Makadam)
Lundahistorikern Håkan Håkansson har skrivit en biografi över
Sveriges förste riksantikvarie Johan Bure, men den rikt illustrerade boken tar också upp många sidor av stormaktstidens
tankevärld. Tron på magi genomsyrade allt på den tiden, menar
författaren, och ligger till grund för synen på sjukdomar, intresset för alkemi, häxprocesser, krig och domedagssekter. Han ser
Johan Bure som ett barn av sin tid som levde i en för nutidsmänniskan främmande drömvärld.

												

LUM nr 7 | 2014

gästtyckaren.
Lunds kommundirektör Anette Henriksson avlivar myten
om att kommunen och universitetet inte samarbetar.
Studentbostäder, infrastrukturen kring forskningsanläggningarna liksom Kunskapsstråket är några exempel…

Visst samarbetar vi med LU!

I

Lund går det vattentäta skott mellan universitetet och
kommunen. Om jag hade fått en tia för varje gång jag
hört det…
För det stämmer ju inte – Lunds universitet och Lunds
kommun samarbetar på många olika sätt och nivåer.
Mest synligt just nu är utvecklingen av nordöstra Lund. Runt
forskningsanläggningarna ESS och MAX IV planerar vi Brunnshögsområdet, en ny stadsdel som i sinom tid kan komma att
rymma 40.000 nya invånare. Vi har höga mål: Brunnshög ska
vara ett europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande och
ett regionalt utflyktsmål för vetenskap, kultur och rekreation.
Redan nu växer bostadsområdet
Solbjer fram.
Lunds kommun, Lunds universitet och Region Skåne sam
äger Science Village Scandinavia. Forskningsanläggningarna
och Science Village kommer att spela en viktig roll i utvecklingen av området som en dynamisk nod i Öresund, och för
Lunds kommun är det naturligtvis viktigt att vara en del av
den utvecklingen.

stadssamordnare som arbetar som länk mellan universitetet,
studentlivet och Lunds kommun. I november startar vi ett pilotprojekt då fem studentmedarbetare får prova på hur det är
att arbeta i en kommun. Parallellt med sina studier kommer
studenterna att arbeta en dag i veckan under fyra månaders
tid.
Bostäder är en fråga som engagerar både Lunds kommun

och Lunds universitet. Vi kan ännu inte klappa oss på axeln,
men vi ser att vi är på rätt väg. Det byggs många nya studentbostäder, så att fler studenter ska
kunna hitta ett tryggt och säkert
boende under sina studier.
Vi har många exempel på när
forskare och tjänstemän arbetar ihop. Lunds universitet och
Lunds kommun har exempelvis samarbetat i forskningssyfte
kring läsning, det så kallade Följa John-projektet. En samtalsledningsutbildning i samband med Bedömning För Läraresatsningen har genomförts på Psykologiska institutionen.
Öresundsklassrummet, forskarcirklar och Teachmeet är ytterligare samarbeten där skolan möter universitetet.

”I Lund går det vattentäta
skott mellan universitetet och
kommunen.” Om jag hade fått en
tia för varje gång jag hört det…

Det så kallade Kunskapsstråket som tar oss ner till cen-

trala Lund är också ett samverkansprojekt mellan universitet
och kommun. Där samarbetar vi bland annat kring utvecklingen av Ekonomihögskolan, Forum Medicum och kvarteret
Paradis.
Innovation och företagande är viktigt för en kommun som
Lund, och därför finansierar vi flera inkubatorer, som Lunds
Life Science Incubator och Ideon Innovation. I projekt som
Hållbart Lund har universitet och kommun samarbetat för att
hitta lösningen på framtidens hållbara städer.
Studentlivet är viktigt. Bland annat fick Lundakarnevalen en
miljon kronor i stöd i år av Lunds kommun. Vi har en studentLUM nr 7 | 2014

Lunds kommun tar gärna emot praktikanter som går en
universitetsutbildning, och vi tar också emot många sommarjobbare varje år. Många studenter som skriver uppsats väljer
Lunds kommun – för att det ligger nära till hands, men också
för att det är en intressant organisation som väl tål att titta
lite närmare på.
Detta var ett axplock av allt vi gör tillsammans, vi på Lunds
kommun och Lunds universitet. Och vi är öppna för mer samarbete…
Anet te Henriksson
Kommundirektör, Lunds kommun
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Rektor borde inte ha
en större pott att fördela
rektorspengar. . I senaste LUM (nr 6) intervjuas Lennart Nilsson (tidigare styrelseord
förande för Lunds universitet) och diskuterar
bland annat OH-modellen. Han lyfter också
fram att han anser att rektor måste ha en
större pengapott att styra med för att komma ”ut ur sin isolering” för att ”matcha fakulteterna”. En sådan uppfattning förtjänar
några kommentarer.

För det andra är det värt att notera att

För det första avspeglar Nilssons upp-

För det tredje, och det som ur ett student-

fattning en företagslogik som inte hör hemma på ett universitet. Det särpräglade för
ett universitet är att de professionella bestämmer inriktningen, och hur pengar ska
fördelas. Rektor kan spela en viktig roll men
inte som någon som kontrollerar resurserna.
Det finns andra och avsevärt bättre sätt att
praktisera ledarskap.

perspektiv framstår som särskilt viktigt: vilka
skulle få mindre pengar som konsekvens av
rektorns ”höjda pott”? Det är ingen hemlighet att det finns två påsar av medel som
universitetet har att hushålla med – en för
utbildning och en för forskning. Mer pengar
till rektor betyder sannolikt mindre pengar
till utbildning (eller forskning).

Nilssons förslag skulle förstärka en redan
pågående process. Sittande rektor, Per Eriksson, har i senaste budgeten haft 55 miljoner i strategiska medel. Detta kan jämföras
med blygsamma 3 miljoner i rektors medel
år 2003. Finns det något som visar att den
här redan inslagna vägen har varit positiv för
Lunds universitet?

Linnea Jacobsson.

Sättet för en rektor på Lunds universitet
att komma ”ut ur sin isolering” som Lennart Nilsson oroar sig över handlar inte om
pengar. Snarare handlar det om att vi börjar
tänka på ledarskap i nya banor och kommer
överens om att ett universitet inte är (och
inte heller ska vara) ett företag.
Linnea Jacobsson
Ordför ande, Samhällsvetarkåren
vid Lunds universitet

Kulturskatt från Skissernas blir huvudnummer i Paris
konst. Nu reser Skissernas Museums
tre monumentala målningar av Sonia Delaunay, på 3 x 7 meter vardera, till Paris för ett besök på Musée
d’Art Moderne de la Ville de Paris.
Detta är första gången de tre verken, Mo
tor, Propeller och Instrumentpanel, visas i
Frankrike sedan de målades till Världsut
ställningen i Paris 1937.
Utställningen med över 400 verk av
den ikoniska och uppskattade konstnä
ren visar Sonia Delaunays utveckling från
tidigt 1910-tal till slutet av 1970-talet.
Retrospektiven – med målningar, vägg
målningar, gouacher, grafik, mode och
textil – befäster Delaunays plats i Europas
avantgardistiska rörelser och hennes roll
som en banbrytande abstrakt konstnär.
34

– Det är med stolthet som Skissernas
Museum nu bidrar till denna kulturhisto
riska händelse genom utlånet av de tre
målningarna, säger Patrick Amsellem som
är Skissernas chef.
Parismuseets chef Fabrice Hergott be
skriver målningarna som ”absolut centrala
för utställningen.” De installeras i ett
eget specialbyggt rum mitt i museet och
betraktas som ”utställningens huvudnum
mer”. Sonia Delaunay donerade målning
arna till Skissernas Museum i Lund 1965
och de har aldrig tidigare lämnat museet.
”Sonia Delaunay – Les couleurs de
l’abstraction” visas på Musée d’Art Mo
derne de la Ville de Paris 17 oktober 2014
– 22 februari 2015. Utställningen fortsät
ter sedan till Tate Modern i London 15
april – 9 augusti 2015.

Tre av Sonia Delaunays monumentala mål
ningar lämnar nu Skissernas för första gång
en sedan de skänktes dit på 60-talet, och blir
huvudnummer på en utställning i Paris.
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Enkät ska utveckla
servicen vid biblioteken
En tema
lekplats
och
restaur
ang kan
bli några
tillskott i
ett fram
tida Vat
tenhallen
science
center.
ill: white
arkitekter

Förslag till utbyggnad
av Vattenhallen klart
– nu saknas bara pengarna
populärvetenskap. Skolklasserna

står på kö till Vattenhallen Science
Center LTH. Det börjar bli trångbott.
Men nu finns arkitektritningar på
en utbyggnad. I förslaget tredubblas ytan, från dagens 1000 kvm till
3000 kvm.
– Därigenom skulle det årliga
besöksantalet kunna öka, från
dagens 40.000 personer till 100.000
personer, säger Monica Almqvist,
föreståndare för Vattenhallen.
Vattenhallen – som kanske byter namn i
framtiden och förhoppningsvis blir hela universitetets science center – är belägen vid Vhuset på LTH:s campus.
– Vi planerar för stora utställningar på
teman som kan beröra många ämnes- och
forskningsområden. Kanske en dinosaurieutställning som belyser evolution, geologi,
arkeologi, zoologi, anatomi, fysik och teknik. Vi önskar även en upplevelseutställning
för våra minsta besökare samt att utveckla
våra skolbesök, berättar Monica Almqvist.
Andra teman som diskuterats är Virtual
LUM nr 7 | 2014

reality, kriminalteknik, digital kommunikation, framtidens energi och Vår Jord. Men
framförallt reserveras plats för gästutställningar på högaktuella teman.
I ritningen ingår även ett stort auditorium som kan hyras av företag, föreningar
och privatpersoner.
Huvudingången blir från John Ericssons
väg som leder upp till ingången och en inglasad restaurang med uteservering med
utsikt mot en dygnet runt-öppen temalekplats för både små och stora besökare.
Idag utgörs besökarna främst av skolklasser i veckorna och barnfamiljer på helgerna. Också fortsättningsvis kommer
dessa besöksgrupper vara viktigast.
– Alla talar om mötesplatser. Det är vi
redan och kommer bli det ännu mer, säger
Monica Almqvist
Huruvida utbyggnaden blir av eller ej är
ännu inte klart. Runt 50 miljoner förväntas
utbyggnaden att kosta. Man förväntar sig
stöd från donatorer. Vattenhallen är ett av
de projekt som ingår i LU:s donationskampanj, se http://donationskampanj.lu.se/projekt/vattenhallen-science-center.

bibliotek. Vid Lunds universitet
finns ett stort utbud av bibliotek:
Universitetsbibliotek och fakultetsbibliotek, 26 serviceställen
i tre städer, och dessutom om
fattande resurser och service på
nätet. Nu vill de som arbetar på
biblioteken veta vad användarna
tycker om servicen.
Alla studenter, lärare, forskare och
anställda vid universitetet har i dagarna
fått ett mejl med en enkät. Frågorna
handlar om tillgången till information
– böcker, tidskrifter, e-media och annat
som krävs för studier och forskning. De
handlar också om bibliotekens studie
miljöer, personalens bemötande och
om den undervisning som biblioteken
erbjuder. Det finns också frågor om
vilken nytta man som användare har av
bibliotekens service, och det finns möj
lighet att lämna öppna kommentarer.
– Svaren kommer att ha stor betydel
se för hur vi utvecklar vår service framö
ver, säger projektledare Tore Torngren
på UB. Det som är bra vill vi göra ännu
bättre och det som inte är så bra vill vi
utveckla. Vi vill stärka den service som
våra användare verkligen behöver och
efterfrågar. Därför behöver vi många
svar, från alla delar av universitetet.
Det tar 10–15 minuter att besvara
enkäten. Den kan besvaras under perio
den 14 oktober–14 november. Län
karna till enkäten (svensk och engelsk
version) finns i det mejl som skickats
ut, och de finns också tillsammans med
mer information på enkätens blogg.
För mer information: librarysur
vey2014@ub.lu.se
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Om minnen och stadsmiljö
i Öst- och Centraleuropa

Hjärtstopp tema
för Forskningens dag
medicin. Vad händer med hjär-

tat och hjärnan om hjärtat plötsligt
stannar på grund av en infarkt eller av något annat skäl? Det är temat för årets Forskningens dag, som
äger rum i Malmö på kvällen den 4
november och i Lund på eftermiddagen den 5 november.
Forskningens dag är ett arrangemang av Medicinska fakulteten, Region Skåne och Eric K. Fernströms
Stiftelse, och innehåller både föreläsningar och andra inslag. En timme
innan programmet börjar kan besökarna t.ex. själva få använda en hjärtstartare och testa hjärtlungräddning
på träningsdockor.

Hjärtat slår i genomsnitt tre miljarder gånger under en människas
livstid, och har som sin främsta uppgift att förse kroppens organ med
syre. Mest syreberoende är hjärnan. Den klarar sig bara några minuter utan syre, men kan också skadas om blodflödet kommer igång
igenom hjärtlungräddning. Föreläsningarna handlar bl.a. om vad som
händer i hjärnan vid hjärtstopp, hur
man kan sänka kroppstemperaturen på en hjärtstoppspatient för att
skydda hjärnan, och hur man genom bra rehabilitering så långt möjligt kan hjälpa patienterna tillbaka till
ett normalt liv.
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19–21 november hålls konferensen ”The memory in the urban environment of vanished population groups in East and Central Europe. Knowledge, attitudes and memory treatment in L’viv,
Cernivci, Chisinau and Wrocław”. På konferensen presenteras huvudresultaten av ett projekt
med detta tema. Medverkande: medarbetare
från de fyra städerna och Lund och Frankfurt
(Main) samt gästföreläsarna Leo Spitzer, John
Czaplicka och Ludmila Cojocaru samt paneldeltagarna Christoph Mick och Matthias Ekström.
Plats: sal 206, universitetshuset, kl. 08.30–17.30
varje dag. Information: Bo.Larsson@cfe.lu.se.

BMA-dagen fyller tio år
I år firar BMA-dagen tioårsjubileum – och dagen
hålls den 23 oktober på Elite Hotel Ideon. Bland
föreläsarna finns bland andra Maria Dacke, Ulf
Ellervik och Yvonne Westerberg som på eftermiddagen berättar om ”Sinnenas trädgård”. Ett
20-tal utställare kommer att finnas på plats.

PPI, processfärg
och profil?
VI HJÄLPER DIG GÖRA PROFESSIONELLA TRYCKSAKER

Det är enkelt att slänga ihop en trycksak. Utan koll på
terminologi och regler är det dock lika lätt att det blir
fel och ser tämligen amatörmässigt ut.
Vi på Media-Tryck hjälper dig gärna med alla slags
trycksaker – till svårslagna priser; det behöver inte kosta
mycket att få en korrekt trycksak. Inte minst borgar vi
för att universitetets grafiska profil förvaltas på rätt sätt.
Kontakta oss på 046-222 91 76
eller info@mediatryck.com
så ser vi till att du får en trycksak
för just ditt behov.

www.lu.se
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på gång.
21 oktober Konferens. LUCAS-dagen
2014. ”Why do we get dysfuntional IT systems?”. Kl 9.00–19.00 Mobilvägen 10, Vattentornet, Lund. Info: www.lth.se/lucasdagen2014
21 oktober Lunds filosoficirkel. Annika Wallin, docent och universitetslektor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet: ”Om
beslutssituationer och kontrafakticitet”.
Kl 19.30 Palaestra, Lund.
27 oktober–2 november Höstlov i
Vattenhallen. Info: www.vattenhallen.lth.se/
aktuelltprogram
28 oktober Föreläsning. ”Om Östeuropa”, Kristian Gerner, professor em. i historia
med specialisering på Östeuropa. Kl 14.00–
16.00 Pingstkyrkans stora sal, Stora Södergatan 25, Lund.
28 oktober Lunds filosoficirkel. Leif
Lönnblad, professor i teoretisk fysik vid Lunds
universitet, ”Kontrafaktiska resonemang i
fysiken”. Kl 19.30–21.00 Palaestra, Lund.
29 oktober Föreläsning. Socio-economic and political horizontal inequalities
and Sons of the Soil conflict in Asia. Gästföreläsning med Isabelle Cote. Kl 10.15–12.00.
Centrum för öst- och sydöstasienstudier, Scheelevägen 15D, rum 2065, Lund. Info: sidsel.
hansson@ace.lu.se

4–5 oktober Inspirationsdagarna. Du
som är nyfiken på studier vid Lunds universitet är välkommen att besöka våra lokaler och
träffa lärare och studenter i Lund. Inspirationsdagarna är fyllda med föreläsningar, mingel
och guidade visningar. Info: www.lu.se/studera/valja-studier/hjalp-att-valja-studier/inspirationsdagarna eller Eva.Nilsson@er.lu.se
4–5 november Forskningens Dag
2014: När hjärtat stannar. Vad händer med
hjärtat och hjärnan vid plötsligt hjärtstopp?
Vilka insatser räddar liv och hur blir livet efter?
Arrangemanget äger rum i Malmö på kvällen
den 4 november och i Lund på eftermiddagen
den 5 november med samma program båda
dagarna. Info: www.vetenskaphalsa.se/forskningens_dag/ och Anna.Mansfeld@med.lu.se
4 november Lunds filosoficirkel. CarlGöran Heidegren, professor i sociologi vid
Lunds universitet: ”Historiens gång – raka
spåret? Om Hegels historiefilosofi”. Kl
19.30 i Palaestra, Lund.
6 november Föredrag. Brown Bag
Lunch. Ta med din lunch och värm den här!
Brown Bag Lunch är en seminarieserie och
mötesplats och för alla som jobbar med internationella frågor i grundutbildningen i någon
form. Kl 12.15–13.00 Externa relationer, Stora
Algatan 4, Lounge, vån 1, Lund. Info: Ida.The-

lander@er.lu.se
6 november CED-seminarium: Intercultural supervision in doctoral education. Kl 14.15–16.00, M313, CED, Sölvegatan
16, Lund. Info: Gun.Wellbo@ced.lu.se
8 november Åskföreställning i Vattenhallen. Kl 13.00, John Ericssons väg 1,
Lund. Info: www.vattenhallen.lth.se/planetariet/
11 november Lunds filosoficirkel. Anders Piltz, professor i latin vid Lunds universitet: ”Utopia, från Platon till Pol Pot. Risken
med att förutsäga framtiden”. Kl 19.30 Palaestra, Lund.
16 november Rigmors musikraket i
Vattenhallen. Kl 13.00, John Ericssons väg
1, Lund. Info: www.vattenhallen.lth.se/planetariet/
18 november Föreläsning. ”Ny forskning inom Alzheimers sjukdom. Är möss
och människor olika?”. Lennart Minthon,
professor i psykiatri med inriktning demenssjukdomar och kognition samt överläkare vid
minneskliniken på SUS. Kl 14.00–16.00 Pingstkyrkans stora sal, Stora Södergatan 25, Lund.
18 november Lunds filosoficirkel. Kim
Salomon, professor i historia vid Lunds universitet: ”Tänk om Berlinmuren hade stått
kvar”. Kl 19.30 i Palaestra, Lund.

Fredrik Eng Larsson: ”On the incentives to shift to low-carbon freight transport”.
Kl 10.00 sal M:B, M-huset, Ole Römers väg 1,
Lund.

25 oktober

disputationer.
17 oktober
Johannes Töger i numerisk analys: ”Measurement and analysis of intracardiac blood
flow and vortex ring formation”. Kl 9.00 i hörsal MH:C, Matematikcentrum, Lund.
Reza Meraji i elektronikkonstruktion:
”Low power decoding circuits for ultra portable devices”. KL 10.15 i hörsal E:1406, E-huset,
Ole Römers väg 3, Lund.
Sofia Fahlvik Svensson i fysik: ”Thermoelectric phenomena in quantum dots”. Kl 9.30
i Rydbergsalen, Fysiska institutionen, Lund.
Jan Juréus i klinisk medicin med inriktning ortopedi: ”Osteonecrosis. Prognosis
and prevention of the consequences of osteonecrosis”. Kl 9.00 föreläsningssal 2, Getingevägen 4, Skånes universitetssjukhus i Lund.
Karin Rödström i biomedicin med inriktning medicinsk strukturbiologi: ”Structural basis of immune receptor binding by
staphylococcal superantigens”.Kl 13.00 Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32, Lund.
LUM nr 7 | 2014

24 oktober
Sudhanshu Pawar i teknisk mikrobiologi:
”Caldicellulosiruptor Saccharolyticus: an ideal
hydrogen producer?”. Kl 10.00 i hörsal C, Kemicentrum, Lund.
Serena Bisagni i bioteknik: ”BaeyerVilliger monooxygenases from a Dietzia sp.
Enzyme discovery, characterization and engineering”. Kl 13.15 i sal B, Kemicentrum, Getingevägen 60, LTH, Lund.
Elisavet Georgiadou : ”Exploring the
possibilities of 14C bomb-pulse dating of human tissue samples”. Kl 9.15 Rydbergssalen,
Fysiska institutionen, Lund.
Magnus Evertsson: ”Liknelser och läsningar. Reception av liknelseberättelse ur Lukasevangeliet, kapitel 10-15, sal c116A, LUX,
Helgonavägen 3, Lund.

Barbro Westling i litteraturvetenskap:
”Lars Norén. Dramatikern”. Kl 10.15 i Edens
hörsal, Paradisgatan 5, Lund.
Frida Splendido i franska med språkvetenskaplig inriktning: ”Le développement d´aspects phonético-phonologiques du
français chez des enfants bilingues siultanés
et successifs. Le VOT et la liaison dnas une
étude de cas multiples”. Kl 10.15 i hörsalen,
Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken
12, Lund.

27 oktober
Sara Lundqvist i företagsekonomi: Abandoning silos for integration: implementing risk
management and risk governance. kl. 14.00 i
Crafoordsalen, Holger Crafoords Ekonomicentrum, Lund.

1 november
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Ylva von Gerber i praktisk filosofi: ”Autonomi – realitet eller ideal?”. Kl 10.15 i föreläsningssalen, Pufendorfinstitutet, Sölvegatan 2,
Lund.

Disputationer som ägt rum:
Alexander Santillo i klinisk medicin med
inriktning klinisk neurovetenskap: ”Morphological alterations in frontotemporal dementia: pathophysiological models and behavioral”.
Christian Schneider Thudium i laboratoriemedicin med inriktning molekylär
medicin: Development of novel models for
studying osteoclasts”.
Erik Ask i matemaik: ”Methods for optimal model fitting and sensor calibation – improving and construction polynomial solvers”.
Magnus Stenhagen i klinisk medicin
med inriktning geriatrik: ”On falls in the elderly – epidemiological studies from the longitudinal general population study ”Good aging
in Skåne” (GAS), Sweden”.
Rickard Linnskog i laboratoriemedicin
med inriktning experimentell patologi:
”Inhibition of WNT5A signaling and function
in malignant melanoma”.
Snejana Hyllén i klinisk medicin med

inriktning thoraxkirurgi: ”Mitral valve surgery: effects on cardiac reverse remodeling,
hemodynamics, and clinical outcome”.
Anirban Bhattachariya i biomedicin
med inriktning fysiologi: ”Regulation of
the myogenic response and stretch-induced
calcium signaling in the vascular wall: Novel insights into the role of microRNAs and protein
tyrosine kinase 2”.
Per Bosemark i klinisk medicin med inriktning ortopedi: ”Enhancing bone healing
through concurrent anabolic – and anti-catabolic pharmacological treatment”.
Cecilia Pettersson i hälsovetenskap
med inriktning arbetsterapi: ”Powered
mobility device use: participation and accessibility”.
Daniel Ansari i klinisk medicin med inriktning kirurgi: ”Pancreatic cancer. Early detection, prognostic factors and treatment”.
Rafid Tofik i klinisk medicin med inriktning njurmedicin: ”Urinary biomarkers
and patient outcome in chronic kidney disease
and atherosclerotic heart disease: The value of
lgM-uria and lgG-uria”.
Fredrik Detter i klinisk medicin med inriktning ortopedi: ”The influence of physical
acitivity on musculoskeletal characteristics and
fracture risk at growth. A population-based

Upptäck Backagården!
– det kompletta kurs- och konferenscentret mitt i natursköna Skåne.
Vi har nio moderna konferenssalar,
med senaste teknik. Nyrenoverat boende 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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Mötesplats!

Hos oss är det lätt att mötas, samla tankarna och
fatta kloka beslut. Till din hjälp har du goda luncher
och middagar, vacker miljö och behagligt boende.
Varmt välkommen!

Åkersbergsgatan 3, · Höör tfn 0413–55 91 00 · www.akersberg.se
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prospective controlled exercise intervention
study at growth”.
Stefano Macrelli i kemiteknik: ”Ethanol
from sugarcane lignocellulosic residues – opportunities for process improvement and production cost reduction”.
Josef Taalbi i ekonomisk historia: ”Innovation as creative response. Determinants of
innovation in the Swedish manufacturing industry, 1970-2007”.
Björn Johnsson i datavetenskap: ”Energy analysis for graphics processors using novel
methods & efficient multi-view rendering”.
Jennie Ahlgren i etik: ”Personaliserad
nutrition och etik. En empirisk studie av svenska konsumenters inställning till gentester för
hälsans skull”.
Karin Gustavsson i etnologi: ”Expeditioner i det förflutna. Etnologiska fältarbeten och
försvinnande allmogekultur under 1900-talets
början”.

tjänster.
Universitetslektor i bioinformatik, särskilt
storskalig DNA/RNA sekvensanalys. Ref
nr P 2014/26111, ans 2014-10-20. Info 0462229338.

Ny chef för Botan
Bente Eriksen Molau är ny chef för Botaniska trädgården sedan den 1 oktober
och efterträder därmed Marie Widén.
Docent Bente Eriksen är växtsystematiker och har lång erfarenhet av att
utveckla undervisning inom sitt område
och hon har jobbat såväl i tropikerna
som i Arktis. Sedan 2004 har hon verkat som studierektor vid Institutionen
för biologi och miljövetenskap vid Göte
borgs universitet där hon bland annat
har utvecklat biologiprogrammet.
Bente Eriksen har skrivit böcker, t.ex.
bokverket ”Nyttoväxter från hela världen” och har utvecklat undervisningsmaterial genom bland annat fotografier. Hon har också arbetat med att nå
ut med sin forskning till allmänheten genom Vetenskapsfestivaler och tävlingar
för skolbarn.
Bente Eriksen föddes i Danmark
1960 och växte upp i Grenå. Närheten
till skog och strand i barndomen beskriver hon som det som fick henne att utveckla en förkärlek för naturen.
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hänt.
ÅRETS GEOLOG. Daniel Conley, professor vid
Geologiska institutionen, har utsetts till Årets
geolog 2014 av Geosektionen inom Naturvetarna. Priset på 25.000 kronor får han för sitt hängivna arbete med att förhindra övergödning av
sjöar och kustnära marina ekosystem, däribland
Östersjön, samt för sin medverkan till utveckling
av strategier för att skydda den marina miljön.
STIPENDIUM. I sin uppsats ”Stjärnfamiljer och
kärnfamiljer – En kritisk studie kring flersamt
föräldraskap i svensk familjerätt” lyfter lundastudenten Maria Linnér fram komplexiteten
som uppstår vid familjetvister i familjer med en
annan struktur än den normativa kärnfamiljen.
Tack vare sin examensuppsats erhåller nu Maria
Linnér det prestigefyllda Familjens jurist-stipendiet på 10.000 kronor.
DUBBELPRISAD. Carsten Peterson, professor i beräkningsbiologi vid Institutionen för astronomi och teoretisk fysik, har av Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala tilldelats 2014 års
pris för framstående tvärvetenskapligt arbete.
Carsten Peterson har dessutom erhållit ett samverkanskontrakt tillsammans med Ellen Roth-

enberg (Caltech) från NIH (National Institute of
Health, USA). Projektet avser att såväl experimentellt som teoretiskt undersöka stamcellsprocesser relaterade till skapande av T-celler.
PIONJÄRPRIS. Lo Gorton, professor vid Kemiska institutionen, har av The International
Society of Electrochemistry tilldelats priset ”The
Katsumi Niki Prize for Bioelectrochemistry”. Priset får han för sitt pionjärarbete inom bioelektrokemi vad gäller elektrokatalys av NADH.
INVALD. Professor emeritus Gustaf Olsson har
valts in som ”Distinguished Fellow” i IWA, International Water Association, med motiveringen
”in recognition of extraordinary achievements
in the profession and commitment to contribute
to the on-going work of the Association”. Gruppen på totalt tjugo personer har valts ut bland
ca 10.000 medlemmar från 130 länder.
PRIS. Svenska Akademien har beslutat att tilldela Lars Rydbeck, som verkat många år som
docent vid CTR, Johan Lundblads pris 2014. Priset, som instiftades 2013, avser att belöna ett
förtjänstfullt och av god stilkonst präglat arbete

inom äldre historia eller klassisk filologi. Johan
Lundblad (1753–1820) var klassisk filolog, präst
och professor i romersk vältalighet och poesi
i Lund. 1789 instiftades priset. Dagens pris
belopp är på 80.000 kronor.
RESESTIPENDIER. 18 yngre LU-forskare har
fått sammanlagt drygt 250.000 kronor i rese
stipendier för att kunna besöka olika vetenskapliga möten. Merparten av resorna går till
USA, men några stipendiater ska också åka till
bl.a. Grekland, Brasilien, Kina och Nya Zeeland.
UPPFINNARPRIS. Årets vinnare av Sveriges
största uppfinnarpris, SKAPA Utvecklingsstipendium på 500.000 kronor, är LTH-alumnen Mehrdad Mahdjoubi. Han får priset för
sin återcirkulerande dusch, vilken han första
gången presenterade som ett examensarbete
på Industridesignutbildningen på LTH. Tekniken innebär att duschvattnet från golvbrunnen samlas upp, analyseras och renas med partikelfilter, för att sedan direkt åter pumpas till
duschhuvudet. På så sätt kan energiåtgången
vid en dusch minska med 80 procent och vattenförbrukningen med 90 procent.

180 miljoner till lundaforskare från Wallenberg-stiftelse
Följande fem projekt inom medicin
och naturvetenskap får sammanlagt 180 miljoner kronor av Knut
och Alice Wallenberg stiftelse.
Peter Schurtenberger med kollegor på Kemiska institutionen får 42 miljoner kronor för
forskning inom så kallad kolloidkemi. Forskarna ska bland annat undersöka hur signalöverföring mellan cellers membran och
omgivningen görs via kolloidala partiklar.
Forskningsfältet har breda tillämpningsområden inom såväl teknik som biologi och medicin. Viktiga tekniska tillämpningar finns inom
materialvetenskap, läkemedelsindustri, livsmedelsindustri och nanoteknologi
Melvyn Davies, professor i astronomi, får
tillsammans med Anders Johansen och Birger Schmitz drygt 22 miljoner kronor för ett
samarbetsprojekt mellan geologer och astrofysiker. Med utgångspunkt från utomjordiska
mineral i havsbottensediment kan man rekonstruera astronomiska händelser flera hundra
miljoner år bakåt i tiden. Genom att jämföra
de astronomiska observationerna med geolo-
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giska data från jorden kan lundaforskarna bestämma hur och om astronomiska händelser
sammanfaller med exempelvis istid och massutdöenden.
Stefan Karlsson, professor i molekylärmedicin får 43
miljoner kronor för ett projekt som ska ge en inblick i
hur stamceller är organiserade och hur de kan anpassa
sig efter organismens behov.
Projektet är ett omfattande
Stefan Karlsson.
samarbete mellan forskare
vid Lunds universitet och Karolinska institutet.
En ökad förståelse för hur stamcellssystemet är
organiserat kommer att ge nya kunskaper om
hur kroppen återhämtar sig vid skada och hur
stamceller skapar nya organ
och vävnader
Professorn i proteinkemi
Anna Blom får 29 miljoner kronor för forskning om
det så kallade komplementsystemet, en del av kroppens medfödda immunförsvar. Anna Blom vill fördjupa Anna Blom.

sig i ett oväntat fynd som hennes grupp publicerat i våras, nämligen att komplementsystemet finns även i de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln. Forskningen, som
ska utföras i samarbete med diabetesforskaren
Erik Renström och biokemiprofessorn Sara
Snogerup Linse, kan på sikt ge möjligheter till
nya sätt att behandla diabetes.
Mikael Sigvardsson är
professor på Stamcellscentrum i Lund och specialist på
leukemi och andra blodsjukdomar och får 42 miljoner
kronor. Medan cancer i regel är en sjukdom som drabbar äldre, så är just leukemi
Mikael
en av de sjukdomar som
Sigvardsson.
inte sällan drabbar barn.
Sjukdomen tar sig dock delvis olika form hos äldre och yngre patienter.
Mikael Sigvardsson och hans medarbetare,
bl.a. David Bryder och Joan Yuan från Stamcellscentrum och Thoas Fioretos från Klinisk
genetik, vill i det KAW-stödda projektet försöka förstå kopplingen mellan ålder och leukemisjukdomens utveckling.
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Hallå Paul Franks...
... diabetesprofessor och idrottare, som
samlat in pengar till diabetesforskningen
i samband med triathlon-tävlingen
Ironman* i Köpenhamn för en tid sedan.

Hur har det gått med Ironman-tävlingen
och insamlingen till diabetesforskning?
– Jag tycker det har gått bra! Trots en bruten tå klarade jag tävlingen på lite över tio
timmar. Det var bättre än mitt tidigare,
Ironman-rekord som var tjugo år gamalt.
– I insamlingen har vi fått ihop strax
äver 20.000 kronor, som ska gå till ett
forskarutbytesprogram där unga diabetesforskare från LU får arbeta ett halvår
vid antingen Harvard, MIT eller Cambridge. Programmet är redan igång och har
varit mycket givande.

gen har lästs både av forskarkollegor, diabetespatienter och deras familjer, och andra triathlon-utövare. Texterna har också
lagts ut på Diabetesportalens Facebooksida och lär ha fått ett bra genomslag.

Hur fick du iden att kombinera
tävlande och diabetesforskning?
– Det har förekommit tidigare att Ironman-deltagare gjort någon sorts insamling i samband med tävlingen. Jag hade
haft sådana tankar ett tag, och fick hjälp
med det praktiska av Sara Liedholm här
på Diabetescentrum och Karin Hofvendahl på Donatorrelationer.

Hur mycket tränar du?
– Under de åtta veckorna före tävlingen
i Köpenhamn startade jag vid fyra-fem-
tiden på morgnarna. Sammanlagt blev
det omkring 25 mils cykling, 9 mils löpning och uppåt 4 mils simning i veckan.
– Vanliga veckor tränar jag inte lika
mycket, och då springer jag bara. Vi bor i
Vejbystrand 12 km från stationen, så den
sträckan springer jag ibland när jag ska ta
mig till jobbet.

Men pengarna var inte hela målet?
– Nej, ett annat mål var att berätta om vår
diabetesforskning på ett nytt sätt. Vi startade en blogg i våras, där jag berättat både
om min träning och min forskning. Blog-

Hur länge har du hållit på att tävla?
– Jag sprang min första halvmaraton som
12-åring och har vid det här laget genomfört över 100 triathlon, maraton och andra ultratävlingar.

Vad handlar din forskning om?
– Den handlar om sambandet mellan arv
och miljö för typ 2-diabetes. Ett av mina

projekt är inriktat på gravida kvinnor i Puerto Rico och deras hälsa, framför allt hur
de ska hålla en bra vikt under graviditeten och vad detta betyder för de kommande barnen.
– Ett annat projekt är ett EU-projekt
om biomarkörer vid typ 2-diabetes. Alla
patienter har ju från början för högt blodsocker, och behöver hålla sitt socker under kontroll. Men hur man kan göra detta på bästa sätt varierar från patient till
patient. Somliga klarar sig mycket länge
med bara bättre kost och mer motion, andra inte. Patienterna reagerar också olika
på olika läkemedel och på olika typer av
insulin. Om vi kunde särskilja alla dessa
patientgrupper med hjälp av biomarkörer, så skulle vi kunna ge varje patient optimal behandling redan från början.
Forskning, träning och familj med
tre barn – hur hinner du?
– Jag sover nog mindre än de flesta. Mitt
sömnbehov är ovanligt litet, som väl är!
INGEL A BJÖRCK

*Ironman = nära 4 km simning, drygt 180
km cykling och drygt 42 km löpning.

