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Isbjörnen kommer närmare
Lätt att göra upphovsfel
Juristuppryckning gav toppbetyg

Klippan
Ett administratörsliv
i ständig förändring
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Klimatändringar
tydliga i unik
långtidsmätning
Allt fältarbete på Svalbard måste
följa säkerhetsregel nummer 1 –
forskarna ska ha laddade gevär
och ständigt speja efter isbjörnar.
I den karga miljön på Svalbard har
Lunds universitet bedrivit naturgeografisk forskning i många år.
Docent Jonas Åkermans mätserier
och dokumentation av klimatförändringarnas effekter sträcker
sig tillbaka till 1972 och utgör en
världsunik dataserie.
Den lågväxta fjällheden breder ut sig i det
bistra landskapet. Nakna klipphällar samsas
med gräs och andra tåliga hedväxter. I de
låglänta områdena dominerar våtmarkerna, här är det svårt att ta sig fram, mossigt
och sumpigt. Lundaforskaren Jonas Åkerman känner sig dock knappast vilsekommen
i Svalbards terräng. I trakterna kring fältstationen, Isfjord Radio, har han bedrivit forskning sedan början av 1970-talet.
– De första tjugo åren såg man aldrig isbjörn på sommaren. Numera finns de ständigt i närheten, berättar han.

björn på Svalbard är ett av flera tecken på
de pågående klimatförändringarna. Temperaturökningen gör att havsisen smälter. När
det inte längre finns havsis där isbjörnarna
kan vara för att jaga säl tvingas björnarna
istället söka sig in på fast mark för att livnära
sig på exempelvis fågelägg och renkadaver,
förklarar Jonas Åkerman.
Själv har han som naturgeograf studeArbetsmiljön för fältarbetande naturgeografer
kan vara lika vacker och storslagen som kall och
farlig. Jonas Åkerman är dock van. foto: jonas
åkerman (överst sid 2), linaeklund (underst sid 2)

LUM nr 8 | 2012

och ann åkerman (sid 3).
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Den allt större risken att stöta på is-

t

Överst: Trots global uppvärmning nådde badtemperaturen i Arktiska havet endast 2 grader, vilket inte avskräckte hugade badare från LU.
Nederst: På Svalbard kan man stöta på både nutida isbjörnar och gamla kvarlevor från valfångare på 1600-talet. foto: jonas åkerman & ann åkerman

rat andra aspekter av klimatförändringarnas
effekter i den arktiska naturen. Exempelvis
uppstår nya strandprocesser när havsisen
inte längre finns kvar; bäckars och åars utlopp i havet blockeras på grund av att havets
vågor numera bygger upp strandvallar. Tidigare låg istället havsisen som ett skyddande
lock och hindrade blockeringen av bäck- och
åmynningarna. Resultatet av dagens situation är att det blir översvämningar uppe på
land, i våtmarkerna längs vattendragen, när
inte åvattnet kan rinna ut i havet lika lätt.
– Och när det blir översvämningar där
så misslyckas fåglarna med sin häckning.
Dessutom kan det förändra växternas sammansättning, beroende på vilka växter som
överlever översvämningarna, berättar Jonas
Åkerman.
4

Andra tecken på klimatförändringarna
är att jorden tinar allt längre ner i marken
på somrarna, det så kallade aktiva lagret i
marken blir djupare. Då frigörs mer av växthusgasen metan till luften, vilket skapar en
ond cirkel för klimatet. Jonas Åkermans 40
år långa mätserier kring bland annat det aktiva lagret, samt annan dokumentation, är
värdefull för klimatforskningen.
– Det är faktiskt en fullständigt världs
unik dataserie. Det krävs långa mätserier för
att kunna dra slutsatser i sådana här frågor,
säger han.
I somras var en grupp forskare och dok-

torander från Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap på fältarbete på
Svalbard under ledning av Jonas Åkerman.

Med på resan för första gången var doktoranden Florian Sallaba. För honom var det
väldigt värdefullt att få se och uppleva den
arktiska miljön.
– Jag jobbar med ekosystemmodellering
och då sitter man mest vid datorn. Att kunna relatera till miljön på riktigt är viktigt, säger han.
Dessutom tycker han att det var en intressant upplevelse att agera isbjörnsspejare, utrustad med kikare och gevär, samt att
inse hur utlämnad till vädret man kan vara
i vildmarken. Ett par dagars storm gör att
man får stanna inomhus.
– På Svalbard är det naturen som bestämmer, inte människan, säger Florian Sallaba.

												

Lena Björk Blixt
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Lunds universitets magasin

Lunds universitets magasin LUM utkom första
gången 1968. Det når i dag samtliga anställda
och nästan lika många utanför universitetet.
LUM har en upplaga på 14.000 exemplar och
utkommer med 9 nummer per år.

LUM i mediestormens öga
efter artikel om telepati
Ja, vad var det egentligen som hände den sista dagen i oktober då nio lundaprofessorer inom huvudsakligen den naturvetenskapliga fakulteten publicerade sig på
Svenska Dagbladets ”Brännpunkt”? Debattartikeln rubricerades ”Pseudovetenskap sprids okritiskt”, och avsåg LUMs intervju i föregående nummer med Etzel
Cardeña, professor i psykologi med inriktning mot hypnos och parapsykologi.
De nio professorerna upprördes över att vi inte kritiskt granskade professor
Cardeñas metoder och resultat, och att vi tillät Etzel Cardeña säga att hans senaste
resultat ”är en väldigt stark indikation på att telepati verkligen har skett”. Detta uttalande borde inte fått stå oemotsagt, menade de nio – LUM borde ha dubbelkollat med andra forskare.
Artikeln på Brännpunkt fick enormt genomslag. Det fanns nästan inte en tidning som inte hakade på, liksom etermedierna. P1:s Studio ett och Vetenskaps
radion, TV 4, Sydsvenskan, Aftonbladet, Expressen, TT, GT, DN. Om någon missat
att det bedrivs forskning inom parapsykologi i Lund – så vet de det nu. Detta var
möjligen inte debattörernas avsikt.
Och vad kan vi lära av detta, frågar vi oss inom redaktionen. Jo, förutom att
pseudovetenskap är ett begrepp som går hem i media, så lär vi oss att det är viktigt
att förväntningar stämmer överens med verkligheten. I detta fall finns förväntningar på LUM som vi rimligen inte kan leva upp till. Vi är inte en vetenskaplig tidskrift
som publicerar och granskar vetenskapliga studier. Vi är i första hand en personaltidning som i reportage och intervjuer låter forskare, lärare och annan personal, på
lika villkor, berätta som sina jobb här vid detta stora och breda universitet.
LUM har journalister specialiserade på olika forskningsområden för att de på ett
intresseväckande sätt ska kunna beskriva och förklara forskning för dem som inte är
lika insatta. Inte för att de ska granska och ifrågasätta forskarnas rön och metoder.
Oavsett vilket forskningsområde det handlar om. Vi litar på att den som innehar en
professur här vid LU uppfyller de krav som ställs på en akademisk forskare. Men vi
vill gärna låta så många olika röster och åsikter som möjligt träda fram – även om
det inte alltid kan ske precis samtidigt. Detta är något vi vill bli ännu bättre på.
Läs debattinläggen kring telepatiartikeln på sidorna 36–37.
I detta nummer får dock både forskningen och utbildningen

maka på sig lite. Vi riktar istället ljuset mot den s.k. stödverksamheten eller TA-personalen utan vars arbete det inte hade blivit så
mycket av vare sig forskning eller utbildning. Få yrkesgrupper har
väl upplevt en sådan förändring under de senaste decennierna
som TA-personalen. Möt dem på sidorna 16–25.
Maria Lindh
Redaktör
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aktuellt.
Rektor nöjd med forsknings- och innovationsproppen:

– Glädjande att regeringen inser
att driftansvaret för MAX IV kostar
forskningsproppen. Lunds univer-

sitet växer. De senaste ett och ett
halvt åren har universitetet fått
1.300 nya helårstjänster. Budgeten
har samtidigt ökat med drygt en
miljard.
– Vi har vuxit i storlek motsvarande ett helt Karlstad eller Örebro
universitet. Och vi har chans att
expandera lika mycket till under de
kommande åren, säger rektor Per
Eriksson.
Det var en glad Per Eriksson som tog del
av den nya forsknings- och innovationsproppen i oktober. Fyra miljarder i ökade
ramanslag till forskningen i Sverige var mer
än någon hade vågat hoppas på. Ungefär
en femtedel brukar gå till Lunds universitet.
I bästa fall kan det bli ett tillskott som växer upp mot 800 miljoner kronor runt 2016.
Forskningen i Lund har visserligen tappat i

Lund gynnas i
den nya forsknings- och
innovations
proppen,
vilket gläder rektor Per
Eriksson.
foto: gunnar
menander

citeringar, vilket är allvarligt och måste analyseras, menar Per Eriksson. Men universitetet gynnas av att en större andel av basanslagen framöver ska omfördelas i konkurrens
mellan lärosäten utifrån kvalitet och konkurrenskraft. Särskilt glad är Per Eriksson för de
extra anslagen till driften av MAX IV.
De nya anläggningarna ESS och MAX IV
som byggs i Lund är den största enskilda

forskningsinvesteringen någonsin i Nord
europa, sa utbildningsminister Jan Björklund när han presenterade proppen.
Men det är en sak att bygga nytt, något
annat att driva verksamheten.
– Lunds universitet har tagit på sig ett
ansvar för driften. Det är glädjande att regeringen insett det och anslår medel till att
driva MAX IV, säger Per Eriksson.
Det gruffas på andra lärosäten att

Forsknings- och innovationspropositionen
Ur Forsknings- och innovationspropositionen 2013–2016:
• Fyra miljarder i ökade ramanslag,
varav förhoppningsvis 15–20 procent
till Lunds universitet
• Ökade basresurser till universitet och
högskolor
• Ändrade principer för fördelning av
forskningsanslag (fakultetsmedel)
direkt till lärosätena:
– Tjugo procent omfördelas utifrån
kvalitetskriterier (idag tio procent)
– Peer review – internationella
experter bedömer kvaliteten och
påverkar fördelningen
• Stora investeringar i Life Science
6

• Långsiktig satsning på spetsforskning och toppforskare: 250 miljoner
satsas på internationell rekrytering
och 50 miljoner på rekrytering av
framstående yngre forskare
• Möjlighet till ökat risktagande inom
forskningen
• Strategiska innovationsområden:
VINNOVA får 225 miljoner till samverkansprojekt för att möta globala
utmaningar
• Mer fokus på individer
• VR-satsning på stöd till de mest
framstående etablerade forskarna
• Medel avsätts till ESS och MAX IV

Lund fått mycket av Linnéstöden och de strategiska forskningssatsningarna och dessutom ESS och MAX IV. Men de kritiska glömmer lätt de ekonomiska åtaganden som
Lund gjort, menar Per Eriksson. Det handlar
framöver om 130 miljoner kronor per år som
universitetet ska bidra med till MAX IV och
ESS, dvs. 100 miljoner kronor mer än idag.
Universitetsstyrelsen såg riskerna med
detta. Styrelseordföranden Margot Wallström och Per Eriksson uppvaktade utbildningsministern i somras och bad om extra
pengar till driften av MAX IV. Lättnaden var
stor när forskningsproppen kom. Lunds universitet hade begärt 60 miljoner kronor om
året. Det blev 20 miljoner 2014, 30 miljoner
2015 och 50 miljoner år 2016.
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– Det täcker inte hela kostnaden, men
det minskar trycket väsentligt.
Kostnaderna för att driva framför allt
MAX IV, som är placerad inom LU, har väckt
oro inom fakulteterna, där man sett risken
för stora besparingar. Samtidigt har regeringen förväntat sig att ett universitet som
fått en miljard mer i anslag ska kunna omfördela till ny verksamhet. Båda perspektiven
är relevanta, menar Per Eriksson. Men de
resurser som universitetet ”har i ladorna”,
som statssekreterare Peter Honeth uttryckt
det, är inte så lätta att komma åt.
– En del är myndighetskapital, men
mycket är periodiserade bidrag som ligger i
forskargrupperna, inte hos universitets-, fakultets- eller institutionsledningar. Alla har
vi fördelat det mesta av ansvaret för pengarna vidare till den operativa verksamheten.
Regeringen har insett att universiteten

som institutioner behöver mer eget rörelsekapital, men också att myndighetsformen i
sig kan vara hämmande, fortsätter Per Eriksson. Därför arbetar regeringen på ett förslag
som ska göra det möjligt för bl.a. Lunds universitet att bli en stiftelse. Inget finns på papper ännu, men rektor är försiktigt positiv.
– Det har funnits frågetecken, t.ex. hur
man slår vakt om anställningsvillkoren.
Dessa verkar man nu ha rätat ut.
Fördelar med en stiftelse är att det blir
lättare att få donationer och att äga t.ex.
sina egna fastigheter, menar han.
– Lunds universitet betalar i dag 900
miljoner kronor per år i hyror främst till det
statliga bolaget Akademiska hus. Cirka en
fjärdedel är vinst som staten kammar in. De
pengarna skulle vi behöva själva. Ska vi bli en
stiftelse bör vi få rätt att köpa ut våra fastigheter till bokfört värde.
Rätt hanterad tror Per Eriksson att stiftelseformen är värd att överväga för universitetet. Då är det naturligt med ett rätt stort myndighetskapital för att kunna göra särskilda
satsningar och parera nedgång i ekonomin.
– Internationellt ledande universitet som
Cambridge, Oxford och Stanford har stora
myndighetskapital och äger sin mark och
sina fastigheter. Så var det också för Lunds
universitet en gång i tiden, påpekar han.
BRITTA COLLBERG
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Kolleger ska styra anslagsfördelning
forskningsproppen. Hela tjugo

procent av statens basanslag ska
framöver fördelas till lärosäten med
den bästa forskningen. Dessutom
ska forskningskvalitet mätas på annat sätt än i dag. Det är några av nyheterna i forskningspropositionen.
I dag är tio procent av basanslagen till universitet och lärosäten konkurrensutsatta,
dvs. de fördelas till dem som bedöms ha
den bästa forskningen. Dagens metod för
att mäta forskningskvaliteten kallas bibliometri. Den innebär att man väger samman
antalet externa anslag, publiceringar och citeringar som forskningen lett till.
Redan nästa år ska alltså dubbelt så
mycket – tjugo procent – av basanslagen

till lärosätena fördelas efter kvalitet. Och
från 2016 ersätts mätmetoden bibliometri
med kollegiala bedömningar, peer review.
Med fyra- eller femårsintervall ska utländska
forskare granska kvaliteten på forskningen
inom olika ämnesområden vid varje lärosäte. Bedömningarna ska ligga grund för hur
mycket pengar lärosätena får.
Utöver den vetenskapliga bedömningen
ska sådant som samverkan med omvärlden,
relevans och samhällsnytta också kunna vägas in. Det är Vetenskapsrådet (VR) som fått
uppdraget att ta fram ett detaljerat förslag
till hur peer review-modellen ska utformas.
Här har man stor erfarenhet av peer review.
Det är den modellen VR använder sig av när
man fördelar anslag till enskilda forskare.
BRITTA COLLBERG

Vad anser du om att använda peer review
för att fördela anslag till lärosätena?
Professor Olov Sterner, dekanus, Naturvetenskapliga fakulteten
– Korrekt utförd är peer review ett betydligt
bättre sätt att värdera och jämföra forskning
än dagens sedvanliga citeringsanalys, eftersom en utvärderare som är insatt i forskningsfältet kan se och uppskatta de delar
som är osynliga annars. Nackdelen med
peer review är att det tar tid och kostar
pengar, och den ger inte varje forskare ett
värde (till exempel 22.3) som kan uppfattas
som absolut om man tror på citeringsanalyser. Peer review jämför äpplen och päron
och kan bara kategorisera forskare grovt.
Sedan finns inte den perfekta peer reviewen
som alla accepterar och håller med om, på
samma sätt som att citeringsanalyser kan
göras på tusentals olika sätt. En viss sorts
citeringsanalys kan höja en forskare till skyarna medan en annan gör honom/henne
medelmåttig, men vilken är korrekt?
Ann-Katrin Bäcklund, dekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten:
– Jag blev lite överraskad att regeringen
vill införa peer review, eftersom den Flodströmska utredningen som kom tidigare i

år avrådde, med hänvisning till att metoden
är svår och dyr att genomföra. Jag har inte
hunnit sätta mig in i detaljerna kring hur
det kommer att fungera, men jag ser många
problem, exempelvis svårigheter för bedömare att bilda sig en hyfsat träffsäker uppfattning om annat än gamla och väletablerade ämnen. Risken är, tror jag, att det här
blir lika inadekvat som HSVs nya utvärdering
av utbildningen.
Lynn Åkesson, dekanus, Området för
humaniora och teologi:
– Jag har inte hunnit sätta mig in i frågan
närmare, men tror att peer review kan gynna humaniora och teologi, eftersom det är
en metod som brukar göra det, till skillnad
från bibliometriska, kvantitativa metoder.
Sedan är det en annan sak att jag är generellt kritisk till den här typen av omfördelning av basanslag. Politisk styrning och omfördelning baserad på olika kriterier – som i
det här fallet kvalitet och samverkan – ställer till det och skapar instabilitet i systemet,
det är min erfarenhet. Jag har ingen känsla
för att det är särskilt genomtänkt. Vad är
kvalitet?
7

aktuellt.

Klart för medicinare
att flytta till Medicon Village
Medicon Village. Medicinska fakul-

tetens styrelse gav vid sitt oktobermöte klartecken för alla intresserade forskargrupper att flytta in
i Medicon Village, så fort beslutet
blivit MBL-förhandlat. De frågetecken som tidigare funnits har rätats
ut, menar man.
– Jag är glad över att vi nu kunnat komma
till ett beslut. Det har varit arbetskrävande
förhandlingar och en lång väntan för många
forskargrupper. Men vi tror oss ha nått det
bästa möjliga resultatet utifrån brukarnas
och fakultetens perspektiv.
Det säger Roland Andersson, vicedeka-

nus med ansvar för innovation och translationell forskning, och en av universitetets representanter i styrelsen för Medicon Village
AB (den andre är vicerektor Carl Borrebaeck).
Vägen fram till beslutet har inte varit enkel, utan har tagit en hel del tid och kraft.
– Det har ju varit två olika kulturer som
mötts. I den snabba näringslivskulturen vill
man handla utan stora dröjsmål, medan
man i den mer reflekterande universitetskulturen vill ha konsekvenserna tydligt utredda, menar Roland Andersson.
Medicinska fakultetens styrelsebeslut –
som träder i kraft så fort MBL-förhandlingarna är klara – innebär att verksamheten på
Medicon Village förs in under BMCs hussty-

relse. Frågor om lokalbehov, infrastruktur,
prioritering av forskargrupper etc. kommer
på så sätt att hanteras på samma sätt på
Medicon Village som på BMC. Det är också
klart att forskarna på Medicon Village kommer att få samma hyressubventioner som
fakultetens lokaler på BMC, HSC och CRC
(Biomedicinskt Centrum och Health Science
Centre i Lund samt Clinical Research Centre i Malmö). Detta gäller de forskare som
inte har s.k. ALF-medel, eftersom ALF-forskarna redan har en subventionering genom
sina anslag.
Inflyttningen är planerad till första halvåret 2013.
INGEL A BJÖRCK

... och lokalanpassningen är redan i full gång
Medicon Village. – Här vill vi ju ha
ett PCR-labb … Är det ok att glasväggarna står kvar? frågar Ingrid
Wilson, forskare i onkologi, och
vänder sig mot Hugh Connell.
– Ja, om det inte finns utrustning
som avger värme, så går det bra,
svarar han.

I ett nästan tomt hus på Medicon Village sitter cancerforskarna Ingrid Wilson, Christel
Reuterswärd och Jeanette Valcich och går
igenom ritningarna till det som snart ska bli
deras nya arbetsplats. Idag är deras hemvist
BMC i Lund men om några månader flyttar
de och cirka 200 andra cancerforskare vid
Lunds universitet till Medicon Village.
Hugh Connell håller ihop trådarna när de
berörda forskarna på Medicinska fakulteten
ska enas om hur lokalerna ska fördelas. Som
föreståndare på Clinical Research Center
(CRC) i Malmö, och med erfarenhet av liknande process därifrån, fick han uppdraget
att koordinera inplaceringen av Medicinska
8

Jeanette Valcich, Christel Reuterswärd och
Ingrid Wilson går igenom ritningarna med
Hugh Connell.

fakultetens forskare. Under september och
oktober har det blivit åtskilliga workshops,
skisser och mindmap-kartor. Gruppen har
kontinuerligt stämt av med de forskare vid
LTH som också ska flytta, och som kommit
lite längre i processen.
Som ett första steg tog forskarna reda
på vilka tekniska plattformar som det går
att ha gemensamt. En anledning är så klart
pengar, men det viktigaste skälet är att det
underlättar för folk att träffas.

– Inte bara fikarummet utan även labben
är en mötesplats och samverkan är ju själva poängen med att flytta hit, säger Hugh
Connell.
Även om lokalerna är väl lämpade för
cancerforskning så måste utrymmena justeras: innerväggar måste kanske rivas eller
sättas upp, ventilation förändras, flera nätverksuttag sättas in etc. Även universitetsgemensamma behov följer, såsom nya nätverkslösningar för IT och telefoni, läsare för
passerkort (LU-kort kommer att gälla) med
tillhörande lås- och larmsystem.
Christel Reuterswärd och Jeanette Valcich har nu gått två trappor upp, till ett
nedsläckt och folktomt våningsplan. De ska
mäta ut vägghyllor till det som ska bli ett
PCR-labb.
– De tre senaste dagarna har vi spenderat
här på Medicon Village. Jag är nästan lite yr
av allt planerande, men nu är vi snart klara,
säger Christel Reuterswärd.
Text & foto: Kristina Lindgärde
fotnot: PCR = polymerase chain reaction
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utmynna i öppna rapporter, den senare också i en internationell konferens i vår.
– Konferensen riktar sig till företag i flera
branscher, som medicinsk teknik, IT, tjänsteföretag och designföretag. Och så till sjukvården förstås, och till politikerna, säger
Paula Zeilon.
Hon ser teknologin som det minsta hin-

Paula Zeilon leder nu det nystartade Life Science Foresight Institute som finns på Medicon
Village och som ska ge life science-branschen de nödvändiga utblickarna.

Life science-institut
analyserar omvärlden
Medicon Village. Att utveckla ny
medicinsk teknik eller nya läkemedel tar lång tid, ofta uppåt tio–femton år. Under tiden kan omvärlden
ha hunnit förändras en hel del. Konkurrerande produkter kan ha dykt
upp, nya föreskrifter kan ha införts,
kunderna kan ha fått nya villkor.

Foresight-institutet startades förra hösten med bidrag från EU, LU (huvudman för
projektet), Region Skåne, Malmö högskola och Malmö kommun. När EU-anslaget är
slut i december 2013 hoppas Paula Zeilon
ha hittat ny finansiering och en ny verksamhetsform, inte längre som projekt utan kanske som icke vinstgivande stiftelse.

Allt detta ger problem, inte minst för de små
och medelstora företagen.
– De har oftast inte råd att göra bra omvärldsanalyser. Ändå är sådana så viktiga
för att kunna satsa rätt, säger Paula Zeilon.
Hon har en bakgrund inom bl.a. affärsutveckling inom bioteknik och läkemedel, och
leder nu det nystartade Life Science Foresight Institute. Detta ska ge branschens företag – och även sjukvården och andra delar
av samhället – de nödvändiga utblickarna,
hoppas hon.

Institutets verksamhet har två delar.
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Den ena är den offentligt finansierade forskningen, där man ska genomlysa olika teman
och sprida kunskapen genom rapporter, seminarier och konferenser. Den andra är uppdrag inom omvärldsanalys, där man studerar ett specifikt område och rapporterar
enbart till uppdragsgivaren.
Som ett test av den första delen görs nu
två pilotstudier, av individualiserad behandling (”personalized medicine”) samt hembaserad avancerad vård. Båda studierna ska

dret för utvecklingen av avancerad vård i
hemmet. Här finns redan många lösningar
både när det gäller mätinstrument och IT.
Men på andra områden finns många olösta
frågor: hur de tekniska systemen ska knytas
samman, hur de accepteras av patienterna,
hur organisationen ska se ut och hur ansvaret fördelas mellan kommun, region, patienter och anhöriga.
När det gäller individualiserad behandling – att skräddarsy behandlingen för varje patients molekylärbiologiska och genetiska profil – handlar de tyngsta frågorna
om ekonomi. De nya, genetiskt profilerade
läkemedlen blir dyra, och både utvecklingen och användandet av läkemedlen måste
därför bli så effektiv som möjligt.
Ekonomin är en viktig fråga också för

Foresight-institutet som helhet. Paula Zeilon
har nästa år på sig att hitta en långsiktigt
hållbar finansiering. Hon menar att institutet bör finansieras både av uppdrag och av
offentliga medel.
– Innovation är ju ett viktigt område för
både akademin och sjukvården, och innovationer kräver omvärldsanalys och framtidsstudier för att lyckas på marknaden. Det
finns inget annat institut i Sverige som gör
detta tillgängligt för de små och medelstora företagen inom den här sektorn, framhåller hon.
Hon tycker också att Foresight-institutet
ska vara en nationell och inte regional resurs.
– Det är dyrt för varje litet innovationskontor att skaffa kommersiella databaser
och personal med rätt kompetens. Att dela
på en gemensam infrastruktur och se Life
Science Foresight Institute som ett nationellt
intresse är mycket mer effektivt.
text & foto: INGEL A BJÖRCK
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aktuellt.
Nye MAX-direktören
presenterade sig
på ny post. – Nu har vi ett finan
siellt stabilt läge, intygade
Christoph Quitmann, ny direktör
på MAX IV-laboratoriet, när han
presenterade sig på ett lundamöte för folk från näringslivet och
universitetet.
Han kom direkt från ett annat möte –
med Scientific Advisory Committee som
tittat närmare på MAX IV-laboratoriets
vetenskapliga kvalitet. Något som han
sa sig uppskatta.
– Det är bra att folk kommer hit och
ser till att vi inte gör fel!
Christoph Quitmann började på MAX
IV-laboratoriet i augusti och kom då
från synkrotronljuslaboratoriet Swiss
Light Source vid Paul Scherrer Institute i
Schweiz. Han kommer ursprungligen från
Tyskland och hans forskningsområde
handlar om ultrasnabba magnetiska fenomen och synkrotroninstrumentation.
När Christoph Quitmann tillträdde
sin tjänst så var det precis när ekonomin
kring MAX IV var osäker. Den planerade
nya anläggningen skulle komma att
kosta mer än planerat och den nye direktören fick mycket att stå i med siffror
och en intensiv mediauppvaktning.
I övrigt verkade han nöjd med sina
första månader i Lund. Han välkomnade
samarbeten med blivande grannen ESS
och menade att de bägge laboratorierna kommer att locka till sig Europas
vassaste hjärnor och att det lär få stora
synergieffekter på hela Lund.
– Här kommer det att bli business av
alla de slag, sa Christoph Quitmann.
maria lindh

Christoph Quitmann. foto: kristoffer lindblad
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Jan Forsman,
professor i
teoretisk kemi,
pratade material med LUIS
affärsutvecklare
Thomas
Rundqvist.

Stort intresse för samarbete
när akademi mötte industri
samverkan. Hur ser morgondagens
energisparande fönster ut? Vilken
är bränslecellers optimala struktur?
Och på vilka innovativa sätt kan redan etablerade material kombineras
för att skapa nya multifunktionella
produkter?
Det var några av frågorna som
stod i fokus när drygt hundra
forskare och företagare träffades i
Biskopshuset i slutet av oktober.

– Förhoppningen är att AIMday ska ge upphov till nya kontakter och möten så att forskare och företag kan börja jobba mer tillsammans, berättade Johan Borgström,
projektledare för AIMday Materials i Lund.
Totalt hade 32 frågor från 16 olika före-

tag skickats in. Varje fråga diskuterades under en timme i små grupper med högst tio
personer från både universitet och företag.
En av deltagarna på plats i Biskopshuset var
Lars Wadsö, professor i byggnadsmaterial.
– Jag har diskuterat tre olika frågor och
kommer nog gå vidare med två. Jag ska till
exempel träffa ett företag för att prata vidare om värmeisolering i fönster, berättade
Lars Wadsö.
Carina Byström, chefsdesigner för Volvo Lastvagnars interiör, tyckte att hon del-

vis fick svar på sin fråga om hur framtidens
förnybara material ser ut.
– Det är en väldigt öppen fråga så det
finns inget enkelt svar, men det blev en väldigt bra diskussion, sa hon.
Genom förstudier, i form av enkla blanketter som fylldes i på plats, kunde deltagarna ge förslag på hur ett fortsatt samarbete skulle kunna se ut. Om ett samarbete
påbörjas kan LUIS (Lunds universitets innovationssystem) täcka forskarnas kostnader,
till exempel för resor till möten med företagen. Om en dryg månad görs en uppföljning för att se om det har blivit några nya
samarbetsprojekt.
Text & foto: Anna Knutsson

AIMday
AIMday står för Acadamy Industry
Meeting day. Konceptet kommer
från Uppsala universitet som arrangerade sin första AIMday redan 2008,
då under namnet materialdagen.
Syftet var detsamma då som nu; att
öka samspelet mellan akademi och
industri. Den 25 oktober arrangerades AIMday för första gången på
Lunds universitet. Läs mer på www.
aimday.se.
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De bygger en miljöbro
mellan studenter och företag
samverkan. Miljöbron Skåne är en

bro mellan företag som vill ha hjälp
med miljöprojekt och studenter
som har lust och förmåga att utföra
dessa. Under det senaste året har
ett 30-tal företag eller kommuner
i Skåne fått hjälp och ungefär 80
studenter gjort praktik.
De som bygger Miljöbron heter Kristina
Nordfeldt och Malin Planander. De kan ses
som ett slags mäklare mellan studenter och
företag. De har kontor på Ideon i Lund, där
LUM träffade dem.
Malin Planander, som är civilingenjör i
ekosystemteknik från LTH, har arbetat flera
år med Miljöbron i Göteborg och drog igång
verksamheten i Lund förra hösten. I maj anslöt Kristina Nordfeldt, som är miljövetare,
utbildad i Göteborg.
Under förra hösten började de arbeta
med att skapa finansiering och söka företagskontakter. Under våren kom verksamheten igång med studenter i olika projekt.
Det har handlat om miljöutredningar, produktutvecklingsprojekt, beteendestudier,
vind- och solkraft, utformande av miljö
policies, kemikalie- och avfallshantering
m.m. Miljöcase inom kurser har också förekommit. Den gemensamma nämnaren är
miljö och hållbar utveckling.
Uppdragen har gjorts av studenter från
flera olika fakulteter. De flesta studenterna
kommer från datateknik, ekosystemteknik
ekonomie kandidatprogrammet eller miljövetenskap.
– Företagen kan bolla idéer med oss och
studenter kan sedan söka uppdragen. Vi
hjälper företagen att avgränsa projekten
så de passar ett studentuppdrag. Vi väljer
ut lämpliga kandidater bland de sökande –
enligt principen först till kvarn – men ändå
så att deras utbildning passar till uppdraget, berättar Malin Planander och Kristina
Nordfeldt.
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Christina Nordfeldt och Malin Planander heter de två ”miljömäklarna” bakom Miljöbron. De
fixar praktik åt studenter som gör miljöprojekt åt företag.

Medan studenterna sedan arbetar för
företaget har även Miljöbron kontakt med
dem. Arbetet avslutas med en presentation
och en skriftlig rapport.
Och företagen är nöjda, åtminstone 95
procent enligt Miljöbrons egen utvärdering.
De behöver inte betala något för de tre första uppdragen och studenterna får heller
inte någon ersättning. (Efter fler uppdrag
förväntas företagen bli finansiärer.)
Projekten ger studenterna arbetslivserfarenhet.
–”Jag klarade det”, säger de. De upptäcker att de är experter på det de läst. Erfarenheten betyder mycket för självförtroendet.
Miljöbron vill öka samarbetet med Lunds
Sustainable Engineers, en ny miljöförening.
– Vår verksamhet har tagit bättre fart än
vi hade vågat hoppas.
Just nu har de tio exjobb och femton andra uppdrag att erbjuda studenter. Intresset från företagen är stort. Ett stort projekt i
höst engagerar tio datateknikstudenter från
Campus Helsingborg.
text & foto: MATS NYGREN

Miljöbron
Ursprungligen kommer idén från
VM i friidrott i Göteborg på 90-talet. Där engagerades studenter som
visade sig vara bra på att hitta information. Snart, 1997, hade någon
fått idén om att anlita studenter
för miljöinsatser i företag. Teknikbrostiftelsen, Svenska Arbetsgivareföreningen, Göteborgs universitet,
Aspen Petroleum AB samt Ecoplan
AB grundade en ideell verksamhet, som idag har fem anställda i
Göteborg.
Sedan ett år finns alltså Miljö
bron även i Skåne. Christina
Nordfeldt och Malin Planander
sitter i hus Beta 5 på Ideon i Lund.
Deras verksamhet finansieras av
Region Skåne, Sparbanksstiftelsen
Öresund, Helsingborg Business
Region, Lunds universitet , Lunds
kommun och fyra andra kommuner
i området.
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aktuellt.

Jens Rydström, Hanna Anderberg och Vanna Nordling har startat hbtq-nätverket för anställda
vid Lunds universitet. foto: linda viberg

Hbtq-nätverk för anställda
vill göra gruppen synligare
likabehandling. I september höll
ett nytt hbtq-nätverk för anställda
vid Lunds universitet sitt uppstartsmöte. Och ambitionerna är höga.
– Många undrar varför ett sådant
här nätverk inte funnits tidigare.
Några av oss har haft kontakt
tidigare, men nu är det dags för
ett mer formellt nätverk, säger en
av initiativtagarna, Jens Rydström,
professor i genusvetenskap.

Nätverket är en intressegrupp avsedd för
homosexuella, bisexuella, transpersoner
och queerpersoner, där queer kan sägas
stå för en kritisk position mot heteronormen
snarare än en läggning. Tanken är att samla forskare, lärare och teknisk-administrativ
personal inom alla universitetets fakulteter
och områden.
– En stor del av vårt syfte är helt enkelt
att visa att vi finns. Vi en grupp som ofta är
osynliga, säger Vanna Nordling, doktorand
på Socialhögskolan.
I en skriftlig plattform ger nätverket flera
förslag på hur utanförskapet för homosexuella, transpersoner och queera ska brytas.
12

Många ville lyssna när Kemicentrum bjöd in
Jonas Gardell att tala om ”Hbt i vardagen”.
foto: cecilia von arnold

Det handlar bland annat om att chefer ska
få utbildning i hbtq-frågor, att rekryteringsannonser utformas så att hbtq-personer uttryckligen välkomnas och att idahot-dagen
(International day against homophobia and
transphobia), som infaller årligen den 17
maj, uppmärksammas.
– Tänk om Lunds universitet till exempel
kunde vara med på Pridefestivalen, säger
Jens Rydström.
– Det pratas om likabehandling med avseende på etnisk härkomst och jämställdhet

mellan kvinnor och män, vilket förstås också
är viktigt, men sexuell läggning och ickekonventionellt könsuttryck finns sällan med
överhuvudtaget, säger Vanna Nordling.
Hanna Anderberg, doktorand i biokemi,
säger att hon känner sig ganska ensam som
transperson på universitetet och önskar att
fler vågade träda fram. Hon genomgick en
könskorrigerande operation för cirka fyra år
sedan. I stort sett tycker hon att reaktionerna är bra, men att de flesta inte vågar fråga.
– Varför ska könstillhörighet vara så viktigt, det är ju det första som uppmärksammas på ett barn, ja till och med innan det
fötts, undrar hon.
På Kemicentrum, där Hanna doktorerar

finns en arbetsgrupp för jämställdhet och
likabehandling som redan är aktiv i hbtqfrågor. Nyligen bjöd de in till en välbesökt
föreläsning med Jonas Gardell som talade
under temat ”Hbt i vardagen”.
– Sådana arrangemang lockar ju även
människor som normalt inte engagerar sig
i de här frågorna, så på det viset är det bra,
säger Hanna Anderberg.
Det nya nätverket vill också fylla en social funktion, med till exempel fester och gemensamma teaterbesök.
– Vi vill stärka människor att våga vara
öppna på jobbet och på så vis påverka attityder på arbetsplatsen i stort. Vi kommer
också att samverka med de studentnätverk
som redan finns, säger Jens Rydström.
Förhoppningen är också att verksamheten ska få visst ekonomiskt och administrativt stöd.
I slutet av oktober hölls ytterligare ett

möte, då Cindhy Cronjezon berättade om
Malmö stads HBT-nätverk för anställda.
Den 5 december kommer Elisabet Gersbro-Bülow, verksamhetsansvarig för studievägledningen på LTH att berätta om
arbetet med introduktionen av nya studenter.
De som vill komma i kontakt med nätverket kan skriva till hbtq-lu@pers.lu.se

												

Linda Viberg
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Modern eller rörig?

Lundaforskare
får 154 miljoner
från Vetenskapsrådet

Universitetets nya externa webb engagerar

anslag. Drygt 154 miljoner kro-

Reaktionerna på universitetets nya
webbsajt har varit blandade. En del
gillar den moderna designen och
den förbättrade strukturen. Andra
upplever förstasidan som rörig och
gillar inte färgvalet.
Den nya sajten lanserades 23 oktober och
reaktionerna lät inte vänta på sig.
– Sajten har fått både ris och ros – hittills
allra mest från anställda. De positiva kommentarerna har gällt bland annat att den
förbättrade strukturen gjort det lättare att
navigera, och att sajten fått ett utseendemässigt lyft. Men det har naturligtvis också kommit negativa kommentarer av olika
slag, säger Eva Fredenholm, webbredaktör
för lu.se.
Hon berättar att flera av de kritiska rösterna är missnöjda med design och färgval.
Detta handlar mycket om tycke och smak,
men samtidigt finns det viss förståelse i
webbgruppen för att förstasidan upplevs
som rörig. När det gäller färgerna så är de
hämtade från den nya grafiska profilen, som
ska användas i alla LU:s kanaler.
Andra synpunkter är främst interna: vis-

sa har reagerat på att uppgifter som hämtställe och rumsnummer inte längre går att
hitta när man söker på person eller organisation.
– Detta är en effekt av att nya lu.se vänder sig till externa målgrupper – informa-

Webbredaktör Eva Fredenholm och hennes
kollegor samlar
in synpunkter på
nya lu.se. foto:
mikael risedal
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Många har tyckt till om universitetets nya
externa webb.

tionen i Lucat-visningen har anpassats efter vad som är relevant för dem. Vi har löst
problemet genom att lägga upp en särskild
sökruta i högerspalten på Anställd-ingången där man som anställd får fram all information direkt från Lucat, säger Eva Fredenholm.
En ny webbplats är inte statisk, utan ett
utvecklingsarbete pågår hela tiden. Nu håller den universitetsgemensamma webbgruppen på att samla in synpunkter för att
se hur man kan förbättra sajten. Inför lanseringen gjordes användartester på den
högst prioriterade målgruppen, potentiella
studenter. Nu väntar användartester av övriga målgrupper. Dessutom ska sajten tillgänglighetscertifieras, vilket innebär att den
granskas av experter från funka.nu. Utifrån
deras rapport kan det också bli justeringar
när det gäller saker som kontrast och textstorlek.
Den som vill framföra sin åsikt kan både
själv lämna kommentarer och läsa andras
synpunkter och webbgruppens svar på
dessa via tyck till-fliken som finns till höger
på alla webbsidor.

nor till i forskningsanslag 2013.
Så mycket får Lunds universitet i Vetenskapsrådets stora
utlysning inom medicin och
hälsa, humaniora och samhällsvetenskap samt naturvetenskap
och teknikvetenskap.
Mest pengar får området naturvetenskap och teknikvetenskap, där Lunds
universitet får totalt 64,4 miljoner kronor under nästa år, vilket är näst mest
bland landets lärosäten. Inom medicin
och hälsa får Lunds universitet drygt
59 miljoner vilket är tredje bästa efter
Karolinska Institutet och Göteborgs
universitet. Inom humaniora och
samhällsvetenskap är VRs bidrag 21,3
miljoner kronor, vilket är mest av alla
universitet.
Dessutom delar VR ut rambidrag till
projektet ”Det digitaliserade samhället – i går, i dag, i morgon” samt
projektbidrag till ”Statistik i empiriska
vetenskaper”. Även här får forskare
vid Lunds universitet bidrag på totalt
8,2 respektive 2,4 miljoner kronor.
Se hela listan på vr.se

Nytt centrum för
bättre kollektivtrafik
trafikforskning. I takt med att allt
fler flyttar till städerna ställs kollektivtrafiken inför nya utmaningar. Därför
satsar nu Vinnova och Trafikverket på
ett nytt nationellt kunskapscenter där
Lunds universitet, Malmö högskola
och Statens Trafik- och forskningsinstitut, VTI, tillsammans med branschen
ska forska om och utveckla svensk
kollektivtrafik med nya trafikkoncept,
tjänster och produkter.
Efter en uppstartsfas på två år förväntas satsningen samla en styrka på
ca 35 personer som kommer att sitta
på Medicon Village i Lund.
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Susanne Kristensson är experten som
blivit generalist. Som gått från upphandlingsjurist till förvaltningschef.
– Jag lockades av det övergripande.
Av att få arbeta med universitetets
frågor i ett bredare perspektiv, säger hon.

Experten
som blev generalist
14
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Sex snabba frågor:
Den nya förvaltningschefen rör sig snabbt
med mycket energi i stegen. Hon talar fort
och högt. Och säger vad hon tycker och har
alltid känt att det är okej. Att det är högt i
tak på ett universitet är en självklarhet, menar hon, och en av anledningarna till att hon
trivs så bra här. Att medarbetarenkäten visar att många är rädda för att säga vad de
tycker av rädsla för repressalier är illa, anser
Susanne Kristensson.
– Om medarbetarna inte framför sina
åsikter så missar vi mycket information och
får fel underlag. Det kan leda till felaktiga
beslut som kan få allvarliga konsekvenser,
varnar hon.
Sedan Susanne Kristensson började

jobba vid Lunds universitet för femton år sedan, har hon varit upphandlingsjurist, chefsjurist, chef för Juridiska enheten, chef för
Sektionen Ledningsstöd – och formellt sedan i somras chef över den gemensamma
universitetsförvaltningen. Rent geografiskt
har hon rört sig på en liten yta – kring Lundagård och kvarteret Paradis. Nu växer hennes
arbetsytor. Som förvaltningschef är hon inte
chef över fakultetskanslierna, men samarbetet med dem är viktigt, menar hon, och har
under hösten ägnat mycket tid åt besök hos
administratörerna ute på fakulteterna. Hon
är imponerad av den kompetens och det engagemang hon möter i organisationen.
– Från centralt håll måste vi se till att våra

Susanne Kristensson
Gillar: Öppenhet, att göra saker
tillsammans med andra och känna
att man drar åt samma håll och att
det blir bra.
Ogillar: Revirtänkande och missunnsamhet.
Bor: På Vipelyckan i Lund.
Familj: Sambo med Martin.
Fritidsintressen: Springa, och
att vara ute i naturen.
Läser: Deckare, både svenska och
engelska.
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satsningar stämmer överens med kansliernas behov och tid. Att vi gör rätt saker i rätt
tid. Vi behöver veta vilket stöd de behöver
av oss och vad de kan ge oss. Det handlar
om samverkan och förankring för att få ihop
hela kedjan!
Det förslag som hennes företrädare Mari-

anne Granfelt hade, om att samla hela administrationen i fyra centrala centrum, har inte
landat riktigt hos Susanne Kristensson än.
– Vi måste fortsätta att arbeta med förslaget för ett aktivt ställningstagande och
avsluta frågan, menar hon, väl medveten
om vikten av att ha en så effektiv administration som möjligt.
Susanne Kristensson hänvisar till det nya
verket Servicemyndigheten som andra myndigheter är skyldiga att köpa administrativa
tjänster av, såvida man inte kan visa att man
kan hantera administrationen mer effektivt
i egen regi.
Att som jurist ansvara för så mycket
ekonomi och effektivisering som det handlar om som förvaltningschef, är inget som
verkar oroa Susanne Kristensson. Hon menar att det finns mycket expertstöd att hämta inom förvaltningen.
– Jag som kommer inifrån vet ju också var
jag ska hitta stödet. Vem jag ska kontakta
för vilken fråga. Men jag kan förstå att vår
organisation kan kännas svår för den som
kommer utifrån.
Att jobba med lite av varje tycker hon är
roligt, men medger att hennes tidigare jobb
många gångare var enklare.
– Visst var det lättare att slå i lagboken
och se svaren där. Men det är oerhört spännande med denna jätteorganisation som
rullar på så smidigt.
Smidigt?
– Vi bytte ju ut halva ledningen i våras
och ändå fungerar det. Och att leda förvaltningen är oerhört inspirerande – liksom
kontakterna med fakulteterna, säger Susanne Kristensson.
Text: Maria Lindh
Foto: kennet ruona

Den universitetsgemensamma
förvaltningen består av cirka 750
personer som nu fått en ny övergripande högsta chef. Hur är hon?
Förvaltande eller utvecklande?
– Det måste hända saker – annars blir det
långtråkigt så på det viset är jag utvecklande. Men jag behöver inte gå in och
kasta om precis allting.

Hur viktigt är det med enighet, konsensus – före ett beslut?
– Jag vill gärna ha konsensus och ett bra
underlag. Det är bättre att förankra före
än efter ett beslut. Men det är inte alltid
helt nödvändigt med konsensus.

Hur ska glappet mellan stöd- och
kärnverksamheten överbryggas?
– I min värld är det inte ett så stort glapp.
Jag vill tro att det är en föränderlig värld
och att man ser att administrationen
handlar om viktiga funktioner till rätt så
låga kostnader. När kärnverksamheten
växer med exempelvis tjugo procent ska
stödverksamheten växa med tio, har rektor fastslagit – och så tror jag att det ser ut
om man ser bakåt i tiden.

Främsta målet med jobbet som förvaltningschef?
– Att verkligen få ihop en gemensam förvaltning med bra stöd till ledningen och
verksamheten i övrigt. Att hitta arbetssätt
för att göra detta så bra som möjligt.

Något exempel på hur det ska uppnås?
– Att prioritera det vi mäktar med att
göra. Vi trycker ut mycket i organisationen
i all välmening men hinner inte avsluta eller följa upp det. Tänka efter före – innan
vi sätter igång saker.

Hur vore det om universitetet blev en
stiftelse?
– Jag har ingen direkt uppfattning om
det. Det finns säkert många möjligheter
men också många utmaningar. Det är
viktigt att ha alla fakta på bordet och
arbetsgrupper för att hitta en fungerande
arbetsprocess. Mycket förankringsarbete
kommer att krävas.
15

Av Lunds universitets cirka 6.800 anställda tillhör en tredjedel stödverksamheten, det vill säga den tekniska och administrativa personalen. Under de
senaste decennierna har deras arbetsvillkor ändrats radikalt – både till det
bättre och till det sämre. Vissa kategorier har också nästan helt försvunnit,
som instrumentmakarna, medan andra har vuxit, som kommunikatörerna.

TA-personal i förändring
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Vanligt med kulturkrockar
mellan äldre och yngre administratörer
Det pågår en generationsväxling
bland universitetets administratörer som ibland innebär rejäla
kulturkrockar.
– Det är inte ovanligt att en äldre
blir lite av en sekreterare åt en
nyanställd yngre, säger Rita Nilsson
på ST.
Hon har varit fackligt aktiv vid Lunds universitet under många år och på nära håll följt
den förändrade rollen för särskilt sekreterarna som blev institutionssekreterare som
blev högskolesekreterare och nu är utbildnings- eller forskningsadministratörer. Rita
Nilsson är också den som ofta tar emot de
nyanställda administratörerna och möter en
del besvikelse bland dem.
– Förväntningarna på vad ett nytt administrativt jobb vid Lunds universitet innebär
stämmer inte alltid med verkligheten, konstaterar hon. Med dagens kravprofiler på
högskoleutbildning, att man ska behärska
engelska fullt ut och gärna ha tidigare yrkeserfarenhet så räknar den jobbsökande
med kvalificerade arbetsuppgifter.
Men det får man inte alltid. Bara för att
tjänstebeteckningen sekreterare är borta
innebär inte det att alla sekreteraruppgifter är borta. Och många av de ”äldre” sekreterarna är också kvar – men nu med en
annan titel.
– De flesta äldre har kvar sin gamla lojalitet och anpassar exempelvis sin ledighet
efter när det är minst att göra på jobbet. De
nya yngre ställer andra krav på inte bara semestrar utan även karriärutveckling.
Rita Nilsson menar att karriärvägarna
fortfarande är få och hon är också tveksam
till den låga ingångslönen för de nya välmeriterade administratörerna som hon menar
rimmar illa med kraven.
– Många nya går snabbt vidare till en anLUM nr 8 | 2012

trivs, menar Rita Nilsson men tillägger att
de kanske inte har något annat att jämföra med.
Helt klart är i alla fall att de flesta fått ett
betydligt stressigare jobb. Rita Nilsson pekar
på två huvudanledningar.
– Dels på grund av alla nya administrativa
system med alldeles för korta inkörningsperioder och tekniker som inte alltid fungerar. Dels på grund av så många fler deadlines som beror på den ökade skyldigheten
att rapportera och redovisa det man gör till
olika uppdragsgivare. Administratörerna är
med och servar på alla nivåer.
Rita Nilsson jobbar fackligt på ST och möter
en del välmeriterade yngre administratörer
som är besvikna på sina arbetsuppgifter.

”Många nya går snabbt
vidare till en annan
arbetsplats. Det är okej att
sluta – men man ska sluta
av rätt anledning. Inte för
att man är besviken på
arbetsuppgifter och lön.”
nan arbetsplats. Det är okej att sluta – men
man ska sluta av rätt anledning. Inte för att
man är besviken på arbetsuppgifter och lön.
Vi vill att man ska komma ihåg Lunds universitet som en attraktiv arbetsplats.
Om det finns en trend bland de nya att
gå vidare kan man säga att det är tvärtom
bland de äldre administratörerna. Många
som börjat vid Lunds universitet i unga år
stannar hela sitt yrkesliv.
– Och det kan man ju tyda som att de

Rita Nilsson exemplifierar också med

årsboksluten som blivit delårsbokslut.
– Det är så klart viktigt att ha koll på
pengarna men nu är det fyra deadlines om
året för ekonomerna som jobbar jättemycket inför varje bokslut.
Finns det då ingenting som blivit bättre
för administratörerna?
– En del centraliseringar av löne- och ekonomihandläggning har visat sig fungera bra.
Rita Nilsson berättar att hon mött många
som varit väldigt motsträviga till att flytta
från sina institutioner – men som nu tycker
att det blivit mycket bättre.
– Från att ha varit en ganska ensam alltiallo ute i verksamheten så har man nu fått
flera kollegor som sysslar med samma sak.
Det blir fler att bolla med och en annan gemenskap.
För dem som finns kvar ute på institutionerna kan Rita Nilsson se en förbättring när
det gäller planeringsdagar.
– På många institutioner nu för tiden får
även administratörerna följa med och delta i planeringen. Tidigare var det bara för
kärnverksamheten – forskningen och utbildningen.
Text & foto: Maria Lindh
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trotjänaren

Från maskinskriverska
till administrativ koordinator
I 36 år har Pia Bruhn varit institutionssekreterare. Hon trivs fortfarande som fisken i vattnet med de
ganska utåtriktade arbetsuppgifter
hon har idag på EIT, Institutionen
för elektro- och informationsteknik
vid LTH.
– Idag är jobbet nästan inte jämförbart med vad det var när jag började, säger hon. Titeln är också en
annan – administrativ koordinator.
Hennes första vikariat fick hon 1976 som
22-åring när dåvarande maken började läsa
på LTH. Teoretiskt fysik och teknisk geologi var de första arbetsplatserna. Sedan matematisk fysik under professor Sven Gösta
Nilssons ledning i många år.
– År 2000 tyckte jag att det kunde vara
dags att byta. Institutionen bytte ledning
och mina barn var vuxna. Jag sökte en tjänst
på elektrovetenskap hos Clas Agnvall. Det
blev en förflyttning till en annan värld, från
grundforskning till företagskontakter, berättar Pia Bruhn.
Från början handlade jobbet mycket om
att skriva maskin på en IBM med kula. Hon

Pia Bruhn
Kommer från: Edenryd i nord
östra Skåne
Tidigare erfarenheter: Ekonomisk gymnasieexamen och har
även arbetat på Nymölla AB och
Bongs fabriker i sin ungdom.
Familj: Tre utflugna söner. Nu gift
med professor Peter Nilsson från
samma institution.
Fritidsintressen: Familjen, heminredning och resor.
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Pia Bruhn känner alla på institutionen och
tar hand om alla vardagsbekymmer.

skrev ut alla vetenskapliga avhandlingar
med krångliga formler och allt, liksom korrespondens och protokoll.
– Sven-Gösta Nilsson var bland mycket
annat också oerhört aktiv i Nobelkommittén
och jag fick bland annat skriva ut förhandsinformation om nobelpristagarna i fysik.

na. Institutionen har två ekonomer och stora EU-projekt och flera centrumbildningar
att driva.
Antalet anställda är cirka 130 och e-rekryteringen är ett underlättande redskap i
Pia Bruhns nuvarande uppgifter. Reseräkningarna har också blivit lättare att administrera med nya datorprogram.
Personalen kommer från hela världen. En
av de senaste doktorandtjänsterna söktes av
214 personer!
– En av våra långvarigt anställda på institutionen är nuvarande rektor Per Eriksson,
berättar hon.
Pia Bruhn är sekreterare åt prefekten Viktor Öwall, som hon beskriver som mycket
utåtriktad och aktiv. Hon är sekreterare åt
husstyrelsen och Vinnovacentret SOS och
skriver fortfarande många protokoll. Papper
som ska undertecknas samlar hon in och så
hugger hon sin prefekt när hon ser honom.

Ekonomihanteringen på den tiden be-

stod av ett papper där man skrev upp utgifterna. Hade man fått en tjänst beviljad
behövde man inte bekymra sig om finansieringen. Betyg skrevs ut på små gula kort.
Arbetet var mångsidigt men ganska ensamt. Först när institutionen gick upp i Fysikum blev det mer samarbete med andra
sekreterare.
Den stora revolutionen kom med datorerna på 80-talet. ”Det var nästan magiskt”,
säger Pia Bruhn. Med dem har själva skrivandet minskat i betydelse, fler kan bidra.
Nästa stora förändring var ekonomihanteringens större betydelse sedan institutionerna under 90-talet fick eget ekonomiskt
ansvar.
– Personalen fick gå kurser men många
tyckte det var jättejobbigt.
Idag har Pia Bruhn valt bort ekonomihanteringen till förmån för personalfrågor-

Pia Bruhn administrerar också de internationella masterprogrammen SystemOn-Chip och Wireless Communication. Tillsammans med LTHs internationella kontor
får hon hjälpa studenter tillrätta.
Varannan torsdag morgon har man informationsmöte med frallor som Pia Bruhn
beställer. Fikarummet är en viktig social
knutpunkt förstås.
Sekreterare har traditionellt en viktig
social funktion på institutionerna. De kan
namnen på doktorander och studenter och
tar hand om mängder av vardagsbekymmer
som dessa kommer med.
– Även om arbetsuppgifterna är många så
räcker arbetstiden i regel till. När den inte gör
det kan man kompensera med ledighet framåt sommaren, tack vare flextiden, säger hon.
text: MATS NYGREN
foto: kennet ruona
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Bättre förr och nu
Siw Kourtzman
Började vid LU 1967
som biblioteksbiträde vid UB, därefter
biblioteksassistent, var
tjänstledig för studier
vid Bibliotekshögskolan, ansvarig för
datorbaserad informationssökning och nu
chef för Ekonomihögskolans bibliotek.
– Det har hänt så mycket inom vår
värld att nästa steg är att vi inte finns.

Bättre förr:
– Det var mer kontakt med forskarna förr
när man handgripligt hjälpte dem att
söka litteratur och artiklar. Så användarkontakterna var bättre förr.
Bättre nu:
– Om vår uppgift är att förmedla information och kunskap så gör vi ju det
oerhört mycket bättre nu. Finns den
eftersökta informationen någonstans på
nätet – så hittar vi den.
Susanne Kristensson

Började vid LU 1997
som upphandlingsjurist, chefsjurist, chef
för Juridiska enheten,
sektionschef och nu
förvaltningschef.
– Inom förvaltningen jobbar vi mer strukturerat nu och mot en
ökad tydlighet.
Bättre förr:
– Tempot – det var inte så högt som nu.
Och jag saknar generalisterna. Vi blir fler
och fler experter vilket innebär en risk
för tunnelseende och en obenägenhet
till flexibilitet.
Bättre nu:
– Vi känns som en stark kritisk massa
med mycket kompetens. Vi har mycket
kvar, men jobbar mer i processer nu och
tänker mindre i stuprör.
Pia Bruhn har jobbat som institutionssekreterare på LTH i 36 år. Det finns inte många likheter mellan arbetsuppgifterna förr och nu.
LUM nr 8 | 2012
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Bättre förr och nu
Monica Pernrud

Började vid LU 1973 och har varit högskolesekreterare, förste byråsekreterare,
intendent och är nu administrativ koordinator på Medicinska kansliet i Malmö.
– Jag trivs bra med kollegor och
arbetsuppgifter på medicinska institutionskansliet i Malmö. Ibland saknar jag
tiden då jag arbetade för en forskargrupp, mitt i verksamheten, vilket innebar dagliga kontakter med forskarna och
fler yrkesgrupper jämfört med idag.
Bättre förr:
– Svårt att bedöma då utvecklingen hela
tiden går framåt och mina arbetsuppgifter har förändrats mycket under årens
lopp. Många administrativa system att
arbeta i, olika inloggningar och lösenord.
Bättre nu:
– Datoriseringen – de elektriska skrivmaskinerna saknar jag inte! E-post är ett
fantastiskt verktyg jämfört med maskinskrivna brev och/eller fax. Det elektroniska rekryteringssystemet är mycket bra.
Under årens lopp har jag alltid uppskattat de varierade arbetsuppgifterna.
Lars Magnusson

Började vid LU 1976
och har varit assistent,
förste byråsekreterare,
byrådirektör, projekt
sekreterare och nu byrådirektör igen på Externa
relationer.
– När de reviderade
tjänstetitlarna för något
år sedan, glömde de oss. Jag tycker det är
lite kul med den gamla titeln byrådirektör. Vi är ett par reliker kvar här.
Bättre förr:
– Arbetet var mindre splittrat. Det var
mycket att göra men ett annat tempo
och lättare att utföra ett gediget arbete.
Man kunde fokusera på en sak i taget.

Dragana Trivic har dubbla masterexamina och är angelägen om att få utvecklas på sitt jobb.

den karriärmedvetna

– Jag tänker inte pensionera
mig på denna tjänsten
– Man måste ta för sig och tala om
vad man är bra på!
Det säger Dragana Trivic, kommunikatör på Naturvetenskapliga
fakulteten. Hon representerar en
relativt ny och växande yrkesgrupp
bland administratörerna. Och hon
säger att hon har haft tur.
När Dragana Trivic kom till Lunds universitet för två år sedan var hon 26 år och hade
en magisterexamen i biologi och en i kommunikation med sig. Hon hade också hunnit jobba några år som kommunikatör i Saco-förbundet Naturvetarna, och jobbade då
med universitet från andra sidan. Hon visste
rätt väl vilken värld hon gav sig in i när hon
sökte sig hit.
– Jag var beredd på att det skulle vara

trögt och rädd för att det inte skulle gå att
utvecklas. Men – det är mycket bättre än
jag trodde.
Dragana Trivic menar att man inte kan
förvänta sig att den statliga sektorn ska
fungera som det privata näringslivet, och
ser hon exempelvis till sin lön så menar hon
att den ligger i linje med vad ett statligt verk
ska betala.
– Men jag är en bra löneförhandlare, ler
hon, och tillägger att eftersom hon kommer
från ett fackförbund vet hon också hur man
löneförhandlar.

Bättre nu:
När Dragana Trivic säger att hon har
– Det finns en större frihet i organisatur menar hon att hon möter mycket förtionen och ett ökat utrymme för eget
ståelse för kommunikation i den närmiljö
ansvar. Det tycker jag är mycket positivt.
som hon jobbar i. Hon arbetar efter tydliNy teknik ger en helt annan smidighet i
ga direktiv och uppmuntras till egna initiativ
jobbet än förr, när mycket gjordes manuellt och ganska omständligt.
20 												
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och känner förtroende från sina närmsta chefer.
– Jag har det bättre än genomsnittet
och vet att en del andra möts av attityder som att – ”jaha kommunikatör, då
kan du väl det här med webb och trycka
planscher”.
Att jobba på ett universitet innebär

att man har många experter omkring sig
och det kan vara på gott och ont, menar
Dragana Trivic. När alla ska tycka om allt,
även utanför deras expertområden, kan
det bli problematiskt, säger hon. Som
kommunikatör med inriktning på studentrekrytering ser hon också problem
i brister på samverkan inom universitetet.
– Vi har exempelvis massor med skolsamverkan men ingen övergripande
strategi för hur vi arbetar mot gymnasieskolorna och vilka vi bjuder in och när.
Varken på central eller fakultetsnivå.
Men det kommer det att bli ändring
på menar Dragana Trivic, eftersom man
inom hennes fakultet börjat jobba mycket mer med detta.
– Det är också något som jag kommer att ansvara för framöver, säger hon.
Denna typ av brister och irritations-

moment vägs dock mer än väl upp av
glädjen att få jobba inom ett område
som Dragana Trivic brinner för, dvs. naturvetenskapen – och arbetsuppgiften
att få sprida den entusiasmen till presumtiva studenter. Samtidigt är hon angelägen om att utvecklas och lära sig nya
saker.
– Jag klargjorde tidigt att jag inte tänkte pensionera mig på denna tjänsten, säger hon – och berättar att hon inom kort
kommer att få delvis nya arbetsuppgifter
som innebär mer ansvar och även arbete
med forskningskommunikation.
– Så visst har jag det bra, konstaterar
hon, och berättar att under dessa två år
som hon varit anställd vid Lunds universitet, även hunnit med att vara föräldraledig i tio månader, utan att det inverkat
negativt på hennes karriär.
Text & Foto: Maria Lindh
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Servar flera institutioner
Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten finns sedan flera år tillbaka
Institutionsservice – en stab som
tar sig an institutionernas ekonomioch personalfrågor. Ekonomen
Henrik Steen, som tidigare arbetat
vid en enskild institution, tycker att
jobbet blir både roligare och mer
effektivt utfört på det här sättet.
Men det finns även nackdelar, menar han.
Pensionsavgångar och ökade krav på ekonomiarbete fick flera institutioner vid S-fak
att tänka om. Istället för att anställa en person som på deltid tog sig an uppgifter som
rör ekonomi och personal så gick flera institutioner samman. Idag är staben fem personer stark. Det senaste tillskottet är en personalvetare.
– Den stora vinsten för institutionerna är
att deras ekonomihantering blir mindre sårbar, säger Henrik Steen. Även inom Institutionsservice har vi delat upp ansvaret för institutionerna mellan oss, men med den här
organisationen kan vi täcka upp för varandra under semester och när någon är sjuk.
Henrik Steen trivs med att ha kollegor

som arbetar med samma arbetsuppgifter
som han själv.
– För mig kändes det ibland lite ensamt
att vara den ende på institutionen som inte
forskade eller undervisade, säger han.
Men om detta går åsikterna isär bland
administratörerna. Det visade sig inte minst
för ett år sedan då dåvarande förvaltningschefen ville att Samhällsvetenskapliga fakulteten skulle göras till pilotprojekt och lägga
all ekonomi- och personaladministration på
fakultetsnivå. Vissa administratörer ville gärna arbeta inom Institutionsservice medan
andra ville stanna kvar ute i verksamheten.
Även flera institutionsledningar slog vakt
om att de ville behålla administratörerna i
sin omedelbara närhet.

Ekonomen Henrik Steen trivs bra med att arbeta i en ”administratörspool” som sitter
ihop och servar flera institutioner.

Henrik Steen pekar på professionaliteten
som ytterligare en fördel med Institutionsservice. Nu kan en person sköta det löpande ekonomiarbetet, en annan tar hand om
personalärenden och andra ägnar sig åt projektredovisning, budget och bokslut. Dessutom är man förstås behjälpt av att ha kollegor med liknande arbetsuppgifter om man
behöver diskutera något problem.
Nackdelen är att man kommer läng-

re bort från verksamheten, tycker Henrik
Steen.
– Man har bättre koll och det blir färre
överraskningar om man sitter i samma korridor som forskarna, säger han. Själv har han
löst det genom att sitta en dag i veckan på
Kulturgeografen som är den institution som
ligger längst bort från Samhällsvetenskapliga fakultetens kansli där Institutionsservice
har sina kontor.
text & foto: ulrik a oredsson
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Bättre förr och nu
Gudrun Kjellander

Började vid LU 1995,
först som vikarierande
högskolesekreterare,
numera ekonomiadministratör på Institutionen för experimentell
medicinsk vetenskap.
Hon har hela tiden
arbetat inom preklinisk
forskning på Medicinska fakulteten och
sedan 1996 på Sektionen för immunologi.
– Jag trivs bättre med att sitta ute
bland forskargrupperna. Innan vi fick ett
eget kansli år 2006 gjorde jag det hela
tiden. Nu är det bara delar av tiden.
Bättre förr:
– Man anpassar ju sig och blir själv en del
av utvecklingen, så att svara på vad som
var bättre förr är ingen lätt fråga.
Bättre nu:
– Jag kom från ett privat företag och
upplevde att LU hade väldigt föråldrade
administrativa system när jag började.
Nu börjar systemen komma ifatt verkligheten utanför.
Gunnel Holm

Började vid LU 1978
som förste byrå
sekreterare vid Kansli
V, nuvarande Kansli
HT, lånades ut till Informationssekretariatet,
sedan Rektorsämbetet, blev byrådirektör,
avdelningsdirektör,
vikarierade som chef på Kansli S och är
nu chef för Kansli HT.
– Alla kan göra power points, men få
kan skriva ett PM. Förmågan att resonera har gått förlorad.
Bättre förr:
– Universitetet var mer överskådligt. Och
eftersom inte allt gick så snabbt var också
kvaliteten på det löpande arbetet högre.

Lennart Angere har varit administratör på Medicinska fakulteten sedan 1985.

veteranen

– Alla har fått
mer att göra!
– Just när vi omorganiserat oss så
att bara ekonomer skulle ha hand
om ekonomiuppgifter för att kunna
sköta dem på ett professionellt sätt,
kom de nya administrativa systemen Lupin, Tur och Retur, Primulawebb. Och då skulle plötsligt
forskare, lärare och all övrig personal åta sig administrativa uppgifter
som förr gjordes av sekreterarna...
Lennart Angere är biträdande kanslichef på
Medicinska fakulteten. Där har han arbetat i
stort sett hela tiden sedan 1985. Under den
tiden har han sett många förändringar i administratörernas tillvaro.
En förändring är den trend som kommit
med teknikutvecklingen, nämligen att forskare och lärare fått åta sig en del av sin egen

administration. Hur effektivt detta är kan
man fråga sig, menar Lennart Angere.
– Att hantera fakturor och reseräkningar
i Lupin och Tur och Retur tar ju mycket tid
för den som bara gör det då och då. Det ger
aldrig någon rutin och fart på uppgifterna,
menar han.
En annan stor förändring är den öka-

de arbetsbördan. Eftersom fakulteten vuxit
så starkt syns denna inte i det absoluta antalet anställda, men den syns tydligt vid en
jämförelse. Mätt i intäkter har Medfak:s
verksamhet ökat med hela 142 procent sedan 1993 (se statistikruta), men administrationen har bara ökat med 34 procent och
övrig personal med 40 procent.
– Det måste ju betyda att alla fått mer att
göra, säger Lennart Angere.

Bättre nu:
– Med tanke på de ökade kraven som
ställs på universitetets administration
så är det bra att professionaliteten är
bättre. De som sköter ekonomin är inte
längre folk som är rekryterade för sin
akademiska kompetens.
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Bättre förr och nu
”Om en sekreterare slutade kunde professorn be
en labb-assistent överta ekonomin på deltid.
Det är klart att det inte var optimalt.”
Att det alls gått att växa så mycket utan
en motsvarande personalökning beror delvis på rationaliseringarna, som slagit ihop en
mängd små institutioner till ett fåtal stora.
Av 81 institutioner år 1993 har det blivit sex
storinstitutioner idag. Vissa av dem är inte
bara stora utan jättestora – Institutionen för
kliniska vetenskaper i Lund har t.ex. 34 avdelningar och nära 400 doktorander.

Lars-Göran Stjärnfeldt

Ute i verksamheten på Medfak sitter nu
bara ett 60-tal personer, bl.a. forskningsoch utbildningsadministratörer, som arbetar med traditionella administrativa uppgifter. Där finns också nya yrkesgrupper som
anslagsadministratörer och informatörer/
kommunikatörer, som tillkommit i anslutning till de stora forskningsnätverken.
Anslagsadministratörerna, som of-

Merparten av Medfaks administration är

nu samlad till fakultetskansliet och institutionskanslierna. Dessa sköter det mesta av
fakultetens ekonomi- och personalhantering. Ett av målen med sammanslagningarna var just detta: att ekonomiska ärenden
skulle skötas på heltid av professionell personal.
– Tidigare var det avdelningssekreterarna
som gjorde allt, från att skriva ut forskningsmanus till att sammanställa en budget. Om
en sekreterare slutade kunde professorn be
en labb-assistent överta ekonomin på deltid. Det är klart att det inte var optimalt, säger Lennart Angere.

tast själva har doktorsexamen, hjälper forskargrupperna ta fram data, hålla reda på
deadlines, skriva rapporter och ha kontakt
med forskningsfinansiärerna. Kommunikatörerna hjälper till med kommunikationen
inom nätverket samt för ut forskningens resultat. Det är bl.a. nätverken inom diabetesforskning, neuro- och stamcellsforskning
som har denna typ av personal. Informatörer/kommunikatörer, en yrkesgrupp som
vuxit starkt under 2000-talet, finns även på
fakultetsnivå och på alla institutioner inom
Medfak.
text & foto:
INGEL A BJÖRCK

Medicinska fakulteten 1993–2011
År	Institutioner/	Admin pers 	Övrig	Intäkter	Studenter
motsvarande
(heltid)
personal	Mkr
(HST)
1993

81

158

781

829

1 230

1995

50

169

802

868

1 330

2000

20

213

878

1 108

2 225

2005

8

194

946

1 485

2 449

2011

7

212

1 092

2 003

2 770

Förändring
%

-74

54

311

1 174

1 540

-91%

34%

40%

142%

125%

Vänstra spalten visar hur antalet institutioner inom Medicinska fakulteten minskat genom
upprepade sammanslagningar. De andra spalterna visar hur fakultetens intäkter och studentantal ökat (det senare fr.a. när vårdhögskolorna fördes in i universiteten), och att administratörer och övrig personal inte alls ökat i samma takt.
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Började vid LU 1995,
först som expeditionsvakt/vaktmästare på
universitetsposten,
sedan som tryckare på
universitetstryckeriet.
Sedan år 2000 är han
vaktmästare på förvaltningens vaktmästeri.
– Det är mer att göra nu, men det ser
jag som positivt. Kongresscentrum som
inrättades för fem år sedan har blivit stort.
Det är allt fler evenemang att möblera till,
bland annat.
Bättre förr:
– Jag tycker bara det går framåt och kan
inte se något som var bättre förr.
Bättre nu:
– Vi har till exempel bättre hjälpmedel för
att lyfta och flytta möbler.
Per Göran Nilsson

Började vid LU 1972.
Har bl.a. varit forskningsingenjör, prefekt, studierektor och
vikarierande professor
under en period. Sedan
1989 jobbar han på
LTH:s kansli. 1995 blev
han kanslichef.
– Jag minns hur häftigt det var när eposten kom och man kunde få svar direkt!
Bättre förr:
– Ekonomihanteringen var enklare när all
forskning finansierades av staten. Nu är två
tredjedelar av forskningen externt finansierad, vilket gör att forskarna numera måste
lägga mycket tid på att söka finansiering
och på att redovisa hur de olika anslagen
disponerats. Förr hade institutionerna i
stort sett fri tillgång på lokaler, men på
1990-talet infördes hyresavtal. Lärarnas
anställningsformer var också tryggare.
Bättre nu:
– Mycket är bättre, t.ex. samarbetet mellan
universitetets centrala delar och oss ute på
kanslierna. Det är också ett annat fokus på
HR-frågor. Tillgången på externa forskningsmedel har inneburit en omfattande
ökning av forskning och forskarutbildning,
vilket har både för- och nackdelar.
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Torbjörn Klemedsson och Thomas Nilsson arbetar som 1:e instrumentmakare vid Akademiska verkstaden.

En krympande skara

De sista instrumentmakarna
Instrumentmakare är ett utdöende
släkte bland TA-personalen på
Lunds universitet. Vid årsskiftet
läggs Akademiska verkstaden ner,
och de fyra återstående instrumentmakarna lämnar verkstadsgolvet.
Med van hand hanterar 1:e instrumentmakare Thomas Nilsson den stadiga fräsmaskinen. Metallspånorna yr i luften och landar
likt utströdda glasskärvor på trägolvet. I fyrtio år har han arbetat som instrumentmakare vid Lunds universitet. Men snart tar det
slut. Vid årsskiftet läggs verksamheten ner,
och Akademiska verkstaden går i graven.
Akademiska verkstaden invigdes 1995

En instrumentmakare jobbar med olika
metaller, men även med plast och trä.

24

på Sölvegatan vid Fysiska institutionen. Då
var 18 instrumentmakare anställda där. Idag
återstår endast fyra; tre av dem är i pensionsålder och den fjärde blir omplacerad efter
årsskiftet. När Akademiska verkstaden har
stängts kommer yrkesgruppen instrumentmakare inom universitetet att representeras
endast av ett par enstaka personer, knutna
till enskilda avdelningar ute i verksamheten.

Thomas Nilsson känner egentligen ingen
bitterhet över utvecklingen. Han konstaterar att tiderna har blivit sådana att forskare idag kan köpa betydligt mer avancerade
maskiner än förr, och då behövs inte specialkompetensen hos universitetets instrumentmakare i lika stor utsträckning. Dessutom är
den experimentella delen av verksamheten
på institutionerna mycket mindre numera,
förklarar han.
– När jag på 1970- och 80-talet var knuten som instrumentmakare till avdelningen för partikelfysik så hade forskarna exempelvis experimentuppställningar här på
Fysicum. Idag åker forskarna till de stora
anläggningarna vid Hamburg och Genève
istället, säger han.
– Vi behövdes verkligen förr. Det fanns
ofta flera instrumentmakare på varje avdelning, tillägger han.
Akademiska verkstadens uppdrag innefattar allt från att tillverka precisionsinstrument till att reparera institutionernas inventarier. Från början servade verkstaden
enbart Fysiska institutionen, på den tiden
hade Kemiska institutionen en egen verk-
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stad, men numera utgör Akademiska verkstaden en servicefunktion för hela universitetet.
Som instrumentmakare är man van vid

att jobba med olika metaller. Aluminium,
mässing, rostfritt stål, koppar. Men även
plast och trä. I verkstaden finns utrustning
för alla olika moment som behövs vid tillverkningen av olika föremål – svarvning,
fräsning, svetsning, plåtarbete med mera.
När Thomas Nilsson visar runt på verkstadsgolvet kan man för ett ögonblick näs-

För Thomas Nilsson är nedläggningen av
Akademiska verkstaden personligen ingen
katastrof, pensionering väntar ändå nästa
år. Men han tycker inte det är rätt av universitetet att ställa krav på att verkstadens
verksamhet ska vara ekonomiskt självbärande. Akademiska verkstaden är en så kallad
prototypverkstad där man tillverkar en rad
olika föremål utifrån de enskilda forskarnas
varierande behov. En prototypverkstad kan
aldrig få samma lönsamhet som en verkstad inriktad på masstillverkning, konstaterar Thomas Nilsson.

”Utan oss hade det exempelvis inte
blivit nåt MAX-lab på 1970-talet.”
tan förnimma lite av historiens vingslag. Innan Akademiska verkstaden invigdes i mitten
på 1990-talet låg nämligen på samma plats
en äldre verkstad som hette Västra verkstaden. Den togs i bruk samtidigt som Fysiska
institutionens lokaler på Sölvegatan invigdes 1950. Oavsett tidsålder och hur moderna verktyg som står till förfogande så finns
en gemensam nämnare för alla gångna
decennier, långt bak i vetenskapshistorien
– värdet av instrumentmakarnas insatser.
Utan instrumentmakarna hade forskarna
inte kunnat förverkliga alla sina experimentidéer.
– Utan oss hade det exempelvis inte blivit nåt MAX-lab på 1970-talet, säger Thomas Nilsson.

– Hade beslutsfattarna haft lite insikt i
detta från början så hade man förstått att
det inte går att ställa lönsamhetskrav på en
sådan verksamhet, utan den måste istället
betraktas som en ren service inom universitetet, säger Thomas Nilsson.
Och oavsett de senaste årtiondenas ut-

veckling, det vill säga ett minskat behov av
instrumentmakarnas insatser inom universitetet, så ser Thomas Nilsson bekymrat på
framtiden efter verkstadens nedläggning.
– Vi ser ju att det fortfarande finns behov
av oss ute i verksamheten. Nu får folk leta
efter motsvarande hjälp ute på marknaden
istället, säger han.
Text och foto: Lena Björk Blixt

– Vi behövdes
verkligen förr.
Det fanns ofta
flera instrumentmakare på varje avdelning, säger
Thomas Nilsson.
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Fysiska institutionens tre storhetsperioder sammanfaller med instrumentmakarnas och teknikernas insatser, menar
Bengt Forkman.

– Risk för sämre
forskning utan
teknisk personal
Forskningen blir bättre när
gruppen består av olika kompetenser. Det menar fysikern Bengt
Forkman, som varnar för trenden att forskarna ska göra det
mesta själva.
Bengt Forkman är pensionerad professor vid Fysiska institutionen. Han
konstaterar att institutionen har haft
tre storhetstider de senaste 100 åren.
Alla perioderna sammanfaller med
instrumentmakarnas och teknikernas
insatser, menar han. Först var det Nobelpristagaren Manne Siegbahn som
hade en duktig instrumentmakare till
sin hjälp i början av förra seklet.
– Nästa storhetstid var nya Fysicum
på 1950-talet då det fanns många
instrumentmakare och tekniker i verksamheten, säger Bengt Forkman och
nämner sedan MAX-lab på 1970-talet
som nästa storhetstid.
Forkman tycker det är olyckligt
att Akademiska verkstaden läggs ner
även om han har förståelse för att
forskningens villkor har förändrats.
Det han vill varna för är förlusten av
olika yrkesgrupper och att resultatet
kan bli sämre forskning, exempelvis
finns en risk att nydisputerade doktorander ges plats på institutionerna
som forskningsingenjörer i brist på
annan finansiering. Sådana lösningar
minskar bredden på kompetens i forskargruppen, menar Forkman.
Lena Björk Blixt
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utbildning.

En mer problematiserande juristutbildning där studenterna engageras och får arbeta mycket tillsammans har lett till bättre resultat och att fler
slutför sin utbildning. foto: kennet ruona

Hårt arbete bakom
juristernas toppbetyg
juridik. Tre juristutbildningar i Lund

fick toppbetyg i Högskoleverkets
utvärdering i höstas. Bakom ligger
engagerat pedagogiskt arbete och
tät dialog med studenterna. Men så
har det inte alltid sett ut.
– Dagens juristutbildning är
väsensskild från den jag själv fick
på 80-talet. Största förändringen är
att studenterna från början lär sig
problematisera och ha ett kritiskt
förhållningssätt, säger prodekanus
Eva Ryrstedt, ansvarig för grundutbildningen.

minarium. Och det talades knappt alls om
kritiskt tänkande. I dag är studenterna engagerade på ett helt annat sätt. Vi sysslar med
problembaserat lärande och har en mängd
pedagogiska grepp som främjar detta.

Av 32 granskade svenska juristutbildningar
fick tre som ges i Lund högsta betyget: juristexamen samt masterutbildningarna i European Business Law och International Human Rights Law.
Eva Ryrstedt som undervisar på tredje
terminen av juristutbildningen, ser stora
skillnader jämfört när hon själv studerade
på 80-talet.
– Vi hade en bra utbildning även då och
jag var nöjd. Men vi hade kanske sex timmars föreläsning i veckan och ibland ett se-

Storföreläsningar förekommer men
varvas med föreläsningar i mindre grupper,
där studenterna får uppgifter att jobba vidare
med och sedan redovisa. Just nu prövas internetföreläsningar för att ge studenterna fler
timmar och för att man ska kunna börja den
lärarledda föreläsningen på en högre nivå.
– Det ser olika ut från termin till termin.
Studenterna ska ju också träna olika färdigheter. En termin satsar vi t.ex. på skriftlig
framställning, nästa på muntlig. Studenterna jobbar också mycket med fördjupning i
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Eva Ryrstedt som
undervisar på
tredje terminen av
juristutbildningen,
ser stora skillnader
jämfört när hon
själv studerade på
80-talet.

grupp. Redovisningen kan ske i form av ett
rättegångsspel.
Det var den europeiska Bolognaprocessen som fick fart på utvecklingsarbetet, fortsätter Eva Ryrstedt. Bologna fokuserade
studenten och lärandemålen och det blev
naturligt att förändra utbildningen därefter.
Kvalitetsarbetet drevs i hög grad av Annika Nilsson, f.d. biträdande prefekt. Hon tog
också initiativ till det nationella nätverket för
juristutbildningar som spelat en viktig roll.
– Redan på 80-talet diskuterades hur
man borde förändra upplägget av examensarbetet. Man det var först när vi fick en nationell kollegial gemenskap som vi lyckades
göra något åt det. Vi kunde skilja på rollen
som handledare och examinator och enas
om vissa tids- och betygskrav. Hade vi inte
gjort det samlat, så hade studenterna drabbats, säger Eva Ryrstedt.
Fler befordrade juridikprofessorer, fler
som skaffat sig pedagogisk utbildning och
samtidigt varit lyckosamma med att få egna
forskningsanslag – det är annat som bidragit
till den höga utbildningskvaliteten, menar
prodekanen. Liksom att man arbetar med
att föra in internationella perspektiv i undervisningen. Fakulteten har lika många inresande som utresande utbytesstudenter och
det bidrar till internationaliseringen.
Juristprogrammet är populärt och

det krävs toppbetyg för att komma in. Trots
det var det en hel del avhopp tidigare och
även kritik mot utbildningen i flera student-

												

LUM nr 8 | 2012

barometrar. I dag ser det betydligt bättre ut,
fortsätter Eva Ryrstedt. En mer problematiserande utbildning där studenterna engageras
och får arbeta mycket tillsammans har lett
till bättre resultat och att fler slutför sin utbildning.
Två internationella masterutbildningar
fick också högsta betyget av HSV. Den ena
är International Human Rights Law som startades redan på 80-talet av Göran Melander,
tidigare föreståndare på RWI, Raoul Wallenberg Institutet. Utbildningen är populär och
lockar många internationella studenter, även
om man tappat en hel del sökande sedan avgifter infördes och gärna hade haft fler stipendier att erbjuda begåvade utomeuropéer.
Mixen av praktiker och teoretiker bland
lärarna bidrar till kvaliteten, menar Gregor
Noll, professor i folkrätt vid Juridiska fakulteten och programdirektör.
– Juridiska fakulteten och Raoul Wallenberginstitutet ger utbildningen tillsammans. Fakulteten bidrar med goda teoretiker och institutet med praktiker med stor
fälterfarenhet. Ingen annan motsvarande
utbildning i världen har vårt koncept – det
är mycket attraktivt.
Dialogen med studenterna är också av-

Hur bra är juristutbildningen?
Hrafnhildur Kristinsdottir, jurist från Island,
första terminen på masterprogrammet
European Business Law:
– Utbildningen är verkligt bra, mer ambitiös och
arbetskrävande än vad jag trodde, men det är värt
besväret. Vi har utmärkta lärare och utbildningen
är välstrukturerad. Jag är nöjd inte minst med de
praktiska inslagen. Vi har just avslutat en uppgift
där vi i grupp har fått förhandla fram ett avtal med
en annan grupp. Jag är jurist och yrkesverksam på
Island och den här övningen har gett mig konkreta
erfarenheter som jag kommer ha glädje av när jag
återvänder till mitt jobb hemma.

Jakob Ekesbo, juristprogrammets femte termin:
– Jag tycker utbildningen är bra när det gäller att
problematisera stoffet. Vi tränas också allt mer i
muntlig framställning vilket är viktigt. Däremot
skulle jag önska att vi fick ännu mer träning i att
skriva. Vi ska göra praktik snart, men jag vet fortfarande inte hur man skriver en korrekt stämningsansökan. Vi har fått skriva några, men fick ingen direkt
feedback som visade om vi gjort rätt. Vi har inte ens
fått se hur en stämningsansökan ser ut.

Natalja Nolen, jurist från Nederländerna,
första terminen på masterprogrammet
European Business Law:
– Jag är mycket nöjd. En fördel är att vi är få studenter – ett 30-tal mot 200 cirka när jag läste i Nederländerna. Det blir mer personligt och folk känner
en till namnet. Jag gillar också att utbildningen är
internationell, med studenter från hela världen
och även från Sverige. Studietakten är högre än
i Nederländerna. En stor fördel är att vi besöker
många advokatbyråer och företag som arbetar med
affärsrätt etc, och att de också kommer till oss på
utbildningen. Som praktiker har de andra erfarenheter och perspektiv som känns väldigt relevanta
och motiverar en i studierna.

foto: britta collberg

görande. Utöver vanliga kursutvärderingar,
träffas programdirektörerna och några studentrepresentanter varje termin.
– Studentrepresentanterna följer upp resultaten av kursutvärderingsenkäterna. Jag
och min kollega Karol Nowak får bättre och
mer nyanserad information än enkäterna kan
ge och som vi kan arbeta vidare med. Jag har
sett lärare som fått ganska hård kritik men
genom den här processen utvecklats och blivit enormt uppskattade, säger Gregor Noll.
Xavier Groussot, professor och ansvarig
för masterutbildningen i European Business
Law, menar att HSVs höga betyg beror på
de pedagogiska metoderna, inte minst rollspel där studenterna får agera advokater i
rättegångar och förhandlingar.
– Det är ganska arbetsamt för läraren,
även om man får en viss vana efter hand. För
studenterna är det mycket bra att få använda sina teoretiska kunskaper också i praktiska situationer, säger Xavier Groussot.

För inte så många år sedan fick juristutbildningarna i Lund kritik
både i studentbarometrar och av HSV. Men mycket har förändrats. Tidigare i höst fick samtliga juristutbildningar i Lund som
bedömts av HSV omdömet hög kvalitet, förutom de tre som fick
betyget ”mycket hög kvalitet” (se vidstående artikel). LUM frågade
några studenter vad de tycker om utbildningen.

BRITTA COLLBERG
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Vad finns det för gemensamt
mellan antikens tegelproduktion
och stora nätverk av oscillatorer?
Kanske bara en sak: lundafysikern
Per Östborn. Han använder sina
matematiska kunskaper till att
göra modeller för hur tillverkningen av bränt tegel spridits i Europa.

Per Östborn är fysikern som lämnade Fysicum och flyttade till Arkeologen. I bakgrunden Liberiet, en av Lunds äldsta tegelbyggnader.

Fysik och arkeologi i skön förening
”Synkronisering i stora nätverk av oscillatorer” var ämnet för Per Östborns doktorsavhandling. Termerna är svårbegripliga för
lekmannen, men kan illustreras med enkla
exempel: en teaterpublik som klappar i takt,
eldflugor som blinkar i takt, hjärtceller som
fyrar av sina elektriska pulser i takt...
Per Östborn fortsatte arbeta med detta ett par år efter sin disputation. Men han
kände sig inte övertygad om att fysikforskning var rätt framtid för honom – och så
hade han en barndomsvän, Henrik Gerding,
som var arkeolog vid LU.
– Jag hade hört talas om Henriks projekt
och tyckte det lät intressant. När Henrik visade sig ha användning för mina kunskaper
lyckades vi få ett gemensamt forskningsanslag. Så då flyttade jag från Fysicum till Arkeologen, berättar Per Östborn.
Soltorkad lera var länge antikens van-

ligaste byggnadsmaterial. Omkring 350 f.
Kr. började även bränt tegel användas, men
det tog ett par hundra år innan teglet slagit
igenom i större skala. Vad var det då som
styrde teknikens spridning – var det ekonomin som avgjorde om man använde tegel eller sten i stora byggen, eller funktionen, eller
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sociala nätverk och statusförhållanden? Det
är detta som Henrik Gerding forskar om och
Per Östborn gör modeller för.
Modellarbetet tar dock bara hälften av
hans arbetstid. Den andra hälften ägnas åt
något helt annat – åt ”Gröna bilister”. Det
är en organisation som funnits sedan 1994
och som anser att biltrafiken har en plats i
samhället men måste bli mer miljöanpassad.
– Den positionen ger oss kritik från båda
håll. Miljörörelsen tycker att orden ”grön”
och ”bilist” inte går ihop, medan Motormännen å sin sida ser oss som förklädda miljö
muppar... säger Per Östborn med ett leende.
Gröna bilister är en ideell organisation

som huvudsakligen drar sig fram på projektanslag. Per Östborn har deltagit i flera projekt: han har granskat kommunernas miljöarbete, deltagit i ett elbilsrally, kört gasbil
genom Sverige från Smygehuk till Riksgränsen och kört elbil samma sträcka. Långkörningarna, där man försökte få så mycket
uppmärksamhet i media som möjligt, var
avsedda att peka på miljöbilarnas möjligheter och krav.
– Med gasbilen kom vi inte ända upp –
gasen tog slut i Abisko! Då fick vi ju anled-

ning att påpeka att det borde finnas åtminstone någon gasmack norr om Boden.
– Elbilen klarade sig hela vägen, fast vi
fick köra ganska korta etapper och stanna
för laddning var femtonde mil. Här måste
tekniken fortfarande bli bättre, menar Per
Östborn.
Det var genom en annan barndomsvän

som han kom in i Gröna bilister. Några fler
potentiellt jobb-anknutna barndomsvänner
har han inte, så hur framtiden ser ut när tegelstudien är klar vet han inte riktigt.
– Men Gröna bilister har alltid nya projekt
på gång. Och tegelstudien kanske leder vidare – spridningen av tekniska innovationer
är ju ett stort område, säger han.
INGEL A BJÖRCK

PER ÖSTBORN
BOR: i ett gammalt hus utanför Vittsjö
PENDLAR: med biogasbil tankad med
gas från jordbruks- och slakteriavfall
från Kristianstadslätten
INTRESSEN: friluftsliv, fjällvandringar,
läsning
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listan.
Ulrika Nilsson är avdelningschef för Development
Office som ansvarar för fundraisingen vid Lunds universitet. Hon listar fem skäl att ge till universitetet.

1

Personlig tillfredsställelse och en möjlighet

att verkligen göra skillnad
Kunskapsdjupet, bredden, passionen att arbeta för att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor – det är
ju detta som är Lunds universitet. Det är därför vi finns till och det
är på denna resa vi vill ta med oss donatorer och en engagerad omvärld. Tillsammans – för en bättre värld.

2

Göra världen till en bättre plats
Ökad spridning av demokrati och mänskliga rättigheter,
cancer- och diabetessjukdomarnas gåtor, global uppvärmning samt livsmedelsproduktion för en växande befolkning är några av vår tids största utmaningar. Utmaningar som Lunds universitet arbetar med varje dag och där vi har forskargrupper som är
nära viktiga genombrott.

3

Ditt stöd behövs
Allt mer av de statliga forskningspengarna är idag öronmärkta för olika strategiska satsningar på nationell nivå.
Ska vi i Lund kunna utveckla ”det där lilla extra”, exempelvis inom
diabetes- eller nanoforskningen samt på allvar hävda oss i konkurrensen med de tio, femton bästa universiteten i världen – ja då är
donerade medel helt enkelt en förutsättning för det arbetet. Donerade medel hjälper oss också att värna unika miljöer som finns
vid universitetet till exempel våra muséer och Botaniska trädgården.
Inspirera andra genom att vara
ett gott föredöme
Ingen aktör kan ensam lösa de gemensamma, globala utmaningarna. Men tillsammans kan vi göra stor skillnad, till exempel
för en talangfull student från tredje världen som kan ta sin master
här. Kanske återvänder personen till sitt hemland och blir hälsovårdsminister! Att bidra till sammanhang större än sig själv är en
stor tillfredsställelse som samtidigt gör dig till en förebild för andra.

4

Därför att du vet att pengarna
går till väldigt bra saker
Grunden för nya och fler forskningsgenombrott är fler
forskare, professorer och doktorander. Hit går därför en stor del
av donationerna. De går också till att bygga upp nya laboratorium, forskningscentrum och att köpa in utrustning. Ett viktigt ändamål är stipendier för utomeuropeiska masterstudenter. Det är den
unga generationen som skapar framtiden och en bättre värld.

5

Ulrika Nilsson listar fem skäl att ge till
Lunds universitet: foto: maria lindh
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forskning.

Lätt att göra fel med upphovsrätt
upphovsrätt. Härligt, härligt men

förebild och för att slippa råka ut för skadeståndskrav.
Hon brukar också avsluta sina föredrag
med en enkel checklista för upphovsrättssäkring. Här är några är de viktigaste frågor
som bör ställas:
• Omfattas materialet av upphovsrätten?
(Det finns några undantag, som att konstverk på allmän plats utomhus får återges
utan ersättning till konstnären).
• När tillkom verket? (Det finns olika
skyddstider, som längst 70 år).
• Finns det ett avtal med upphovsmannen, och vad säger det i så fall? (En fotograf
kan ha godkänt en publicering på en viss LUsida, men inte nödvändigtvis på alla andra
sidor inom LU).
• Hur är ens länkar utformade? (Säkrast
är att inte länka direkt till en PDF eller en
Youtube-film, som kan vara omfattade av
upphovsrätt, utan till sidan ”före” dessa.)
• Kan man ha brutit mot upphovsmannens ideella rätt? (En upphovsman kanske
är med på att dela med sig av en text utan
ersättning, men vill inte ha texten sönderklippt eller placerad i fel sammanhang).

farligt, farligt...
Den beskrivningen gäller många
saker, bland annat publiceringen av
text, bilder och annat material på
webben. Det är härligt lätt och lockande att kopiera in en slagkraftig
text, snitsig bild eller rolig filmsnutt
på sin webbsida – men i regel alldeles förbjudet, enligt upphovsrättslagen.
Det vet juridikforskaren och läraren Sanna
Wolk, som ofta håller föredrag om upphovsrätten. Denna skyddar alla skapade
verk, inte bara de som producerats av professionella författare eller fotografer.
– Skisser, musik, nottexter, seriefigurer,
tidningsartiklar, broschyrmaterial, tekniska ritningar, databaser, grafiska diagram...
det mesta som har en skapande tanke bakom sig omfattas av upphovsrätten! förklarar hon.
Sanna Wolk tror inte det är några pro-

blem med de LU-sidor på webben som tillhör centrala förvaltningen eller fakulteterna. De sköts oftast av personer som arbetar
med webben på heltid och därför är insatta
i vad man får och inte får publicera. Men det
finns ju hundra- eller tusentals andra universitetsanknutna sidor som tillhör avdelningar,
forskargrupper, forskarnätverk, kurser och
Facebookgrupper. Dessa sköts ofta på deltid av överbelastade forskare, lärare och administratörer för vilka webben bara är en av
många uppgifter.
– Då är det förstås lätt att det blir fel....
och felen, i det här fallet upphovsrättsbrotten, kan mångfaldigas väldigt snabbt om sedan andra i sin tur kopierar materialet, säger
Sanna Wolk.
Upphovsrätten är ett så knepigt område
att en myndighet eller organisation av LUs
storlek knappast kan klara sig helt utan fel.
Till och med UD och Rikspolisstyrelsen har
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Det är inte alltid så lätt att följa upphovsrättslagen. Det vet Sanna Wolk som ofta håller föredrag i ämnet.

gjort tabbar. UD tog en bild och en textbit från Wikipedia utan att ange källan, och
Rikspolisstyrelsen la utan fotografens tillstånd ut en bild från ett ”streetrace” på sin
webbsida.
Själv försöker Sanna Wolk förstås att
göra rätt, även om det går ut över arbetet.
När hon t.ex. ger en distanskurs i upphovsrättsliga frågor skulle hon gärna visa upp
webbsidorna från UD och Rikspolisstyrelsen
som illustrationer, men det kan hon inte – då
skulle ju även hon (och LU) bryta mot lagen.
Sanna Wolk talar gärna om värdet av att
”upphovsrättssäkra” sina webbsidor. Det
tycker hon att alla ansvariga inom LU ska
göra, både för att universitetet ska vara en

Alla dessa varningar kan lätt göra lyss-

narna lamslagna. Går det överhuvudtaget
att använda något av allt det rika materialet
på Internet? Jo då, menar Sanna Wolk, och
pekar på att många webbsidor själva anger
hur sidans material får användas. Wikipedia
t.ex. får kopieras så länge man anger källan.
Creative Commons är ett annat ställe med
mycket mer eller mindre fritt material.
– Många blir också bara glada och smickrade om ett universitet hör av sig och frågar om deras alster får användas. Man uppskattar att bli tillfrågad lika mycket som man
ogillar att inte blir tillfrågad, säger Sanna
Wolk. Hon tycker att alla som känner sig
osäkra bör ta upp publiceringsfrågorna med
sin chef, eller – i särskilt knepiga ärenden –
rådfråga LUs juridiska enhet.
text & foto: INGEL A BJÖRCK
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Paul Tenngart, Torbjörn Forslid och Ann Steiner är bland de sju litteraturvetare som skrivit om litteratur i senaste numret av Statsvetenskaplig
tidskrift. foto: kg pressfoto, kennet ruona och ingela björck

Litteraturvetare tog över
Statsvetenskaplig tidskrift
tvärvetenskap. Camilla Läckbergs
deckare är inte precis vad man
väntar sig att stöta på i Statsvetenskaplig tidskrift. Dess innehåll
är också i vanliga fall klart inrymt
i det statsvetenskapliga reviret.
Men tidskriftens senaste nummer
är annorlunda: det domineras av sju
litteraturvetare.

De sju litteraturvetarna och tidskriftens två
statsvetenskapliga redaktionssekreterare
hör alla hemma vid LU, vilket förstås underlättat samarbetet.
– Inom projektet Folio – forum för litteraturens offentligheter – har vi diskuterat hur
litterära texter används inom det offentliga
samtalet. Statsvetarna Magnus Jerneck och
Björn Badersten var med vid ett av våra seminarier. Då uppstod idén att göra ett temanummer om politik och litteratur i Statsvetenskaplig tidskrift, berättar Paul Tenngart.
Att publicera sig i en tidskrift från ett an-

nat akademiskt område är inte fel, tvärtom,
menar professorn i litteraturvetenskap, Anders Ohlsson.
– När det är en seriös tidskrift med expertbedömt innehåll är ett sådant samarbete bara bra. Det tyder ju på expansionslusta
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och vilja att överskrida gränser, tycker han.
Paul Tenngart har fungerat som gästredaktör för litteraturtemat. Hans eget bidrag handlar om en biografisvit om Sveriges statsministrar under ett sekel. Det är 22
böcker som har olika författare, men ändå
många likheter.
Ett återkommande mönster är att biografierna skildrar livet som en kamp fylld av
bekymmer och konflikter, där de svåraste
perioderna paradoxalt nog verkar vara de
mest intressanta. Långsamma, odramatiska
och tråkiga skeenden i det politiska livet tonas ner, och historiens gång verkar styras av
de dramatiska konflikterna snarare än av det
mindre rafflande vardagsarbetet.
Vad läser då politikerna själva? Förr

hade det varit självklart för en toppolitiker
att hålla sig till det klassiska bildningsidealet
och läsa ”fina” författare. Reaktionen blev
också stark när Fredrik Reinfeldt förra sommaren förklarade att han på semestern läst
fyra böcker av Camilla Läckberg.
– Egentligen kan man ju tycka det är
rimligt att statsministern läser en bok av
en av Sveriges mest sålda författare. Men
man kan fråga sig om han berättade om
det som en sorts utspel, för att ta avstånd
från kultureliten och närma sig allmänheten.

Han vet ju att Läckberg inte ses som någon
god författare, sa Torbjörn Forslid vid det seminarium som utgjorde ”releaseparty” för
Statsvetenskaplig tidskrift. Hans bidrag till
tidskriften handlar just om Reinfeldts omdiskuterade litteraturval.
Ann Steiner går i sitt bidrag genom vad

riksdagspolitikerna sagt om litteratur i motioner och debatter under 2000-talets första årtionde. Hon noterar är att det inte är
särskilt mycket: det är få motioner och anföranden som berör detta område. De ideologiska skillnaderna mellan partierna är också
ganska små. Alla ser litteratur som något
värdefullt, upphöjt och skyddsvärt.
– Böcker och läsning verkar kunna göra
oss till bättre medborgare och bättre männi
skor på alla sätt. Ändå har man aldrig definierat vilken sorts böcker, litteratur och läsning det handlar om, säger Ann Steiner, som
inte själv tror att litteratur utgör den enkla
vägen till ett medmänskligare samhälle.
De andra litteraturvetenskapliga bidragen är författade av Liviu Lutas, Peter Henning, Jon Helgason och Åsa Bergström.
INGEL A BJÖRCK

Läs mer: www.statsvetenskapligtidskrift.se
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forskning.

Det digitala klassrummet är det största och bäst utrustade i sitt slag i världen och lockar forskare från många länder, berättar Jana Holsanova.

Forskning i ögonrörelselabb
kan ge nya digitala läromedel
pedagogik. I början av november

invigdes Lunds universitets nya fullskalelabb – det digitala klassrummet – under högtidliga former. Med
hjälp av 25 ögonrörelsemätare kan
forskarna analysera hur skolbarn lär
sig saker och hur de löser olika problem. Forskningen förväntas leda
till nya läromedel anpassade efter
varje barns förmåga och intresse –
en hjälp särskilt för dem som i dag
har det svårt i skolan.
Det digitala klassrummet är det största och
bäst utrustade i sitt slag i världen och lockar
forskare från många länder, berättar docent
Jana Holsanova, kognitionsforskare. Hon leder en ny forskargrupp på Lunds universitets tvärvetenskapliga Pufendorfinstitut.
Den samlar pedagoger, psykologer, teknologer, sociologer, etnologer, informations-,
biblioteks- och kognitionsvetare. Gruppen
kommer att brett utforska de möjligheter
som finns att med olika slags högteknologi
i klassrummet främja elevers lärande.
– Lunds universitet ligger i framkant inom
ögonrörelseforskningen och kopplingen till
lärande. Vi har under de senaste tio åren
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utvecklat en rad metoder och verktyg, för
att stödja och utvärdera lärande, läromedel
och hur människan interagerar med olika
medier. Nu får vi möjlighet att pröva dem i
stor skala, säger Jana Holsanova.
Det digitala klassrummet är inrymt i en

före detta hörsal hos Humanistlaboratoriet
i SOL-centrums källarplan. Forskarna samarbetar sedan tidigare med flera skolor och
intresset har varit stort från lärare både där
och på andra håll att ta hit sina elever och
delta i forskningen.
– Vi befinner oss i en brytpunkt i utvecklingen av pedagogiska metoder. Elever kommer framöver att studera mer på elektroniska medier än i pappersböcker. Många
av framtidens läsplattor kommer att ha inbyggda ögonrörelsemätare och det är viktigt att vi lär oss utnyttja möjligheterna som
erbjuds, säger docent Kenneth Holmqvist,
som leder ögonrörelseforskningen i Humanistlaboratoriet.
Också Humanistlaboratoriets chef

professor Marianne Gullberg är glad.
– Det digitala klassrummet öppnar helt
nya möjligheter att studera lärandeproces-

ser och pedagogiska metoder med olika
perspektiv.
Hon lyfter fram de nya kontaktytor som
skapas i och med det nya forskningsprojekt
som startar i januari (se faktaruta). I projektet
ska inlärningsforskare samarbeta med bland
annat forskare inom det nya ämnet utbildningsvetenskap.
BRITTA COLLBERG

Det digitala klassrummet
Det nya forskningsprojektet som
startar i januari har det digitala
klassummet som sitt laboratorium.
Projektets syfte är att förbättra
lärandet i grund- och gymnasieskolan. Det heter ”Eyelearn: The use and
visualisations of eye movements to
enhance metacognition, motivation
and learning” och finansieras med sex
miljoner kronor av Stiftelsen Marcus
och Amalia Wallenbergs minnesfond.
Det digitala klassrummet har
finansierats av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse med en miljon kronor
och av LUs tidigare Råd för forskningsinfrastruktur med 1,2 miljoner kronor.
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Genusmedveten militär
vill ha fler kvinnor ute i fält
Freds- och konfliktvetenskap. Hur

har krigföring förändrats sedan
kalla krigets slut? Vad har FNs försök att införa ett genusperspektiv
vid militära insatser fört med sig?
I mitten av oktober bjöd fredsoch konfliktforskare till workshop
om kvinnor och krig, där bl.a. Margot Wallström deltog.
En annan talare var Annica Kronsell, som forskar om hur krigens
karaktär håller på att ändras.
Du talar om ett post-nationellt försvar
– vad är det?
– Konflikterna ser annorlunda ut idag och
därför har säkerhetstänkandet förändrats.
Det handlar mindre om att bevaka den egna
gränsen. Militären har ett fredsbevarande
uppdrag och ofta uppger man idag skyddet av mänskliga rättigheter som anledning
till insatsen. Försvaret görs tillsammans med
flera andra nationer och ofta långt bortom
det egna landets gränser.
Fredsbevarande militär– är inte det en
paradox?
– Jo, det kan man tycka. Idag vill man vinna
krig genom att vinna folkets hjärtan i de länder man befinner sig i. Men samtidigt är det
framför allt inom traditionell krigföring som
militären får sin träning.
Vad innebär det för militären att de
ska ha ett genusperspektiv?
– Enligt resolution 1325 som FNs säkerhetsråd fattade beslut om år 2000 ska genusaspekten genomsyra fredsbevarande
insatser. Det handlar om allt från att motarbeta sexuellt våld mot kvinnor och att få fler
kvinnor på alla nivåer, till att bearbeta den
starka koppling mellan maskulinitet och militär som idag präglar alla försvar.
Har militären blivit mer genusmed
veten?
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Annika Björkdahl och Annica Kronsell i samtal med Margot Wallström (t.v.).

– I Sverige har man arbetat mycket med
att leva upp till FN-resolutionen, men det
finns problem. Exempelvis har man fortfarande svårt att rekrytera kvinnor till krigförande uppdrag. Idag ligger siffran på 10 procent i utlandsstyrkan vilket ändå är högre än
bland andra EU-länder.
– Militären är helt på det klara med att
fler kvinnor är ett måste ute i fält. I Afghanistan exempelvis där män och kvinnor lever mycket åtskilda så måste det till kvinnliga
militärer för att överhuvudtaget kunna kommunicera med den andra halvan av befolkningen. Även i Kongo, där det förekommit
extremt mycket sexuellt våld, är det viktigt
att det finns fler kvinnor bland de fredsbevarande styrkorna.
– På EU-nivå har det däremot hänt mindre. När man byggde upp ramarna för unionens militära institutioner i slutet av 90-talet
gjordes det helt enligt gamla traditionella
strukturer.
Vad betyder det för en universitets
workshop i freds- och konfliktvetenskap att ha Margot Wallström som
deltagare?
– Det är naturligtvis intressant att höra hennes erfarenheter eftersom hon arbetat väldigt konkret med frågor som vi forskar om.
Dessutom är det viktigt som ett sätt att göra
henne uppmärksam på den viktiga forskning som bedrivs vid Lunds universitet.
Ulrik a Oredsson

Första doktorerna
i miljövetenskap klara
miljövetenskap. Den senaste må-

naden har universitetet fått sina
två första doktorer i miljövetenskap.
Först ut var Georg Andersson med en
avhandling om hur ekologisk odling
och tidsspannet efter omställning till
ekologisk produktion påverkar biologisk
mångfald och ekosystemtjänster i form
av pollinerare och pollinering. Georg Andersson har också studerat hur det omgivande landskapet påverkar förekomsten
av pollinerare och de tjänster de utför.
Ett par veckor senare var det dags för
nästa miljövetardoktorand att disputera, Anja Ödman, med en avhandling
om hur markstörning kan användas som
naturvårdsåtgärd i sandstäpp och hur en
sådan restaurering kan utföras på bästa
sätt.
Forskarutbildningen inom miljövetenskap startade 2007 och var den första
nya forskarutbildning som Naturvetenskapliga fakulteten fått på över tio
år. Då hade grundutbildningen inom
miljövetenskap varit igång sedan 1998.
Forskarutbildningen är liksom grundutbildningen tvärvetenskaplig, och doktoranderna kan handledas av forskare på
olika institutioner.
– Under de 13 år som har gått sedan
vi startade grundutbildningen i miljö
vetenskap har vi examinerat massor med
studenter som idag framgångsrikt arbetar på företag och i offentlig verksamhet
med att åstadkomma hållbar utveckling
i verkligheten. Nu har vi tagit ett steg
till och examinerat de första doktoranderna i miljövetenskap, säger Henrik
Smith, prefekt vid Centrum för miljö- och
klimatforskning.
– Vår ambition är att fortsätta initiera
och stärka tvärvetenskaplig utbildning
och forskning inom miljöområdet vid
Lunds universitet, för att lämna vårt
bidrag till att lösa dagens stora miljöproblem när det gäller exempelvis biologisk
mångfald, klimat och spridning av skadliga kemikalier, säger Henrik Smith.
	Anna Kristiansson
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boken.
redaktör: Ingel a Björck

HANS SWÄRD & LENA ENGELMARK

Fattigdom utan gränser
(Carlssons)

Öivind Andersson, professor
i förbränningsmotorer

Varför behövs en bok
om experiment?
– De flesta doktorander lär sig att
göra experiment genom att prova
sig fram, men det tar lång tid.
Boken är tänkt att hjälpa dem till
en snabbare insikt i den experimentella metodens fördelar.
– Bokens första del handlar
om det vetenskapliga tänkandet i
allmänhet, medan dess andra del
beskriver de tre faserna i ett experiment: planering, datainsamling
och analys-syntes. Den ger också en
del enkla metodtips och verktyg till
forskarens hjälp samt exempel från
verkliga experiment.
– Jag har både varit handledare
och gett kurser i experimentell metodik,
och har då saknat
en bok av det här
slaget. Den vänder
sig framför allt till
doktorander inom
naturvetenskap,
medicin och teknik.

ÖIVIND ANDERSSON

Experiment! Planning,
Implementing and
Interpreting.
(John Wiley & Sons
samt e-bok på Kindle)
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Hans Swärd är professor i socialt arbete och hans medförfattare
Lena Engelmark är redaktör för tidskriften Socionomen. Deras
antologi, där flera forskare från LU bidrar, beskriver fattigdomens historia från medeltiden och framåt ur ett brett perspektiv. Boken har som mål att överskrida gränserna både mellan
olika akademiska ämnen och mellan vetenskap, journalistik, litteratur, konst och foto.

DAVID DUNÉR

Tankemaskinen
(Nya Doxa)
Bokens undertitel är Polhems huvudvärk och andra studier i
tänkandets historia. Idéhistorikern David Dunér resonerar om
olika frågor knutna till det mänskliga språkets utveckling, med
exempel från Polhem och Linné som båda var intresserade av
möjligheten att utveckla ett universalspråk.

BODIL JÖNSSON

Tid för det meningsfulla
(Brombergs)
Fysikprofessorn Bodil Jönsson är nu emerita och funderar över
sitt och andras liv som pensionär. Nu finns plötsligt gott om tid
för det meningsfulla, men barndomens nyfikenhet kan ha försvunnit på vägen, och hur ska man bäst ta vara på sin längtan
efter mål och mening? Författaren ger både tankar, citat från
bl.a. Tranströmer och Ekelöf, och politiska förslag om hur kraften hos friska äldre kan tas tillvara.

Per Rydén

Sveriges National-Litteratur
är inte bara historia
(Carlssons)
1912 utkom Sveriges National-Litteratur, ett verk i 26 band om
mer än hundra svenska författare från 1500-talet och framåt.
Litteraturvetaren Per Rydén undersöker den litterära kanon som
manifesterades i verket, vad som sedan skett i fråga om det som
kan kallas för ”nationallitteratur”, och vilka möjligheter den digitala tekniken ger för framtiden.
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gästtyckaren.

Per Ödling, professor i telekommunikation,
funderar kring nätet och böcker.

R.I.P. Boken

Väckt 1439 – avsomnad 2000

S

om pojke var jag stolt medlem av Fantomenklubben.
Med sorg i hjärtat insåg jag häromåret att min son
aldrig skulle vandra i sin fars fotspår. Pojken var sju
år och redan duktig på att läsa. Jag ville uppmuntra detta och erbjöd mig att köpa serietidningar till honom.
När jag själv var sju år var ju serietidningar hårdvaluta och
varje ung mans högsta önskan. Min son bad mig då förklara
vad serietidningar var för något. Tagen av frågan förklarade
jag, men hur jag än försökte kunde han inte förstå poängen med att åka och köpa bilder och text tryckta på papper.
Han hade ju obegränsad tillgång
till sådant via Internet. Han avböjde vänligt mitt erbjudande.
Som Internetprofessor, jag hål-

”Böcker har blivit något som
äldre försöker pracka på yngre.
Boken är ersatt av nätet. I alla
fall hos de yngre, men det är ju
de som är framtiden.”

ler nämligen på med bredband, är
jag förstås intresserad av hur nätet
används. Jag pratade för ett år sedan med Jakob, en IT-ansvarig som
med stor ambition och talang fortbildade sig på kvällarna. Efter tre veckors svett och tårar över
en större programmerings hemuppgift om programmering
frågade hans femtonåriga dotter vad som frustrerade pappan
varje kväll. Blott tre dagar efter att han förklarat för henne vad
han slet med, presenterade hon en fungerande lösning för
sin storögde far. Upprörd, glad, men framförallt misstrogen
frågade han vem som hjälpt den i ämnet outbildade dottern.
”Ingen” blev svaret. Det visade sig att det på Youtube finns
instruktionsvideor för hur man löser delproblem som sedan
dottern kombinerat ihop till en fungerande lösning. Förmågan
att använda nätet hade gjort dottern till en effektivare problemlösare än den högt respekterade pappan.
Efter lite reflekterande insåg jag att boken förlorat sin
plats som vår huvudsakliga bärare av kunskap. Böcker har
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blivit något som äldre försöker pracka på yngre. Boken är
ersatt av nätet. I alla fall hos de yngre, men det är ju de som
är framtiden. När vältes bokens tron, den som restes när Gutenberg kring 1439 fick igång sin tryckpress? Jag söker förklaringsmodeller inom det område jag begriper, bredbandssystem. Under slutet av nittiotalet kom ADSL-standarden
och fast bredband blev snabbt vanligt. Jag läser i DN att i
Sverige hade två procent tillgång till Internet 1995 mot dagens 89 procent I samma artikel noteras att 40 procent av
dagens tvååringar redan hänger på nätet. Och hälften av
treåringarna.
Vad har detta för betydelse för

ett universitet? Vilka slutsatser ska
vi dra för vår gärning? För mig råder det numer ingen tvekan om
att läroböcker kommer vi snart
inte att ha på Lunds universitet.
Inga fler böcker. Vad vi ska ha istället vet jag inte, men vår målgrupp är i alla fall vana att ta in information via nätet, gärna
videobaserat. Jag läser i IEEE Spectrum (en ansedd teknisk
tidskrift) att ”Stanford President John L. Hennessy” börjat
reformera Stanford i denna riktning; fått hedersmedalj för
det; men presenteras under rubriken ”risk taker”. Men vågar
han så kanske även vi ska fundera på detta.
Men först ska jag se om jag kan hitta mina gamla dyrgripar, de fyrtio år gamla silverfärgade ringarna i plast med
Fantomens goda märke på den ena och den fruktade dödskallen på den andra. Vara lite sentimental innan det blir
tomt i bokhyllorna bakom mig.
Per Ödling
Professor, Elektro - och informatonsteknik, LTH
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Nu får Lund Nobelpris!
telepati. Senaste LUM har en klatschig förstasida som hänvisar till en
artikel inne i tidningen där man kan läsa
att ”nya försök visar tecken på telepati”;
i nätupplagan står t.o.m. ”tydliga tecken”. I artikeln säger professor Cardeña
att ”[ett visst samband] är en väldigt
stark indikation på att telepati verkligen har skett.” Synd bara att ”det är
så sällan de etablerade tyngre tidskrifterna publicerar försök som tangerar till
parapsykologi.”
Vad blir då följden när LUM-artikeln
når utanför husets väggar? Naturligtvis
att hela forskarsamhället kommer att
förstå, att det som det inte någonsin
tidigare har gått att få några som helst
belägg för, nu kunnat visas i Lund.
Och Nobelförsamlingen vid Karolinska
institutets får en enkel uppgift att ge
Lundaforskare Nobelpris för banbrytande insatser kring tankeöverföring.
Har då LUM totalt glömt det kritiska
förhållningssättet? Inser man inte att
en extraordinär ”upptäckt” fordrar extraordinära belägg? Inser inte Cardeña
själv detta? Har han verkligen tillräckliga
belägg för påståendena i LUM? Är t.ex.
det statistiska underlaget verkligen
så övertygande? Och hur är det med
hänvisningen till att någon fysiker inte
tror på de naturlagar som alla andra
fysiker med framgång använder sig av
dagligdags?
Kan det hela månne vara ett försenat
aprilskämt, att skrivas på universitetets
humorkonto? Man kanske likaväl kunde
skratta som gråta över detta utflöde
från den parapsykologiska forskningen
i Lund?
Vi – och många med oss inom universitetet – är i alla fall bekymrade såväl
över vad som framkommer i LUM-artikeln som att LUM så okritiskt tar in den.
Vi menar att detta får ett löjets skimmer
att vila över universitetet och bidrar till
att försvaga Lunds universitets rykte att
vara ett universitet i världsklass där det
bedrivs forskning av högsta kvalitet.
Bengt E Y Svensson, teoretisk fysik
Georg Lindgren, matematisk statistik
.
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Tankar om telepati
telepati. LUMs reportage om telepatisk
verksamhet vid LU är anmärkningsvärt i flera avseenden.
Omfattande granskningar av framstående psykologer och medicinare, bl.a. i den
amerikanska vetenskapsakademins regi,
har konstaterat att 130 års parapsykologisk
forskning inte kunnat troliggöra att telepati
eller något annat paranormalt fenomen existerar. Om detta nu har skett i Lund är det
en världssensation helt i klass med CERNrapporten förra hösten om neutrinos som
färdas snabbare än ljuset. I bägge fallen
skulle upptäckterna, om de vore korrekta,
tvinga oss att ompröva väsentliga delar av
den etablerade naturvetenskapliga världsbilden. För att acceptera sådana resultat
krävs en exceptionellt rigorös granskning.
I CERN-fallet ledde detta till att misstagen
identifierades och att försöksledaren lämnade sin post.
Vad är det då man funnit i Lund? I ett
konventionellt telepati-försök lät man 26
studenter titta på ett kort videoklipp. En stu-

Kontroversiellt
omslag på LUM nr 7, 2012.

diekamrat i en annan byggnad fick sedan se
samma klipp jämte tre andra. Det gällde alltså att välja ut det klipp som kamraten sett.
Sju av studenterna valde rätt (27%), vilket är
så nära ett slumpmässigt utfall (25%) man
kan komma. Alltså inget som helst tecken
på telepati. Forskarna delade också upp de

LUM svarar:

Cardeña behandlas på samma villkor
som andra forskare vid universitetet
telepati. LUM:s uppgift är att på ett
intresseväckande sätt skildra och spegla
den forskning och utbildning som pågår
vid Lunds universitet. Det är inte tidningens roll att ifrågasätta enskilda professorers resultat och metoder.
LUM utgår från att den som har en
professur vid Lunds universitet uppfyller
de vetenskapliga kraven på en akademisk
forskare. Sedan 2005 finns det vid Lunds
universitet en professur i psykologi med
inriktning mot hypnos och parapsykologi. Dess innehavare Etzel Cardeña har

samma rätt som varje annan professor,
forskare eller medarbetare vid Lunds universitet att komma till tals i LUM. Hans
forskning, metoder och rön, behandlas
av LUM på precis samma villkor som annan forskning inom Lunds universitet.
Man kan ha synpunkter på vad som
är bra och dålig forskning. En sådan debatt är välkommen och kan gärna föras
i LUM – men inte av LUM.
Maria Lindh
Redaktör & ansvarig utgivare LUM

												

Se även sidan 5.
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26 studenterna i två grupper av lätt- respektive svår-hypnotiserade individer. Inte heller
i dessa grupper fann man någon avvikelse från slumpen. Ingenstans i forskningsartikeln [Journal of Parapsychology 75, 235
(2011)] hävdar forskarna att de funnit bevis
för telepati.
Likväl, i LUM-artikeln säger professor Et-

zel Cardeña att resultaten ”är en väldigt
stark indikation på att telepati verkligen har
skett”. Han syftar här på ett resultat som
framträder om gruppmedlemmarna graderas efter hur mycket deras medvetandetillstånd förändrades när de utsattes för monotona syn- och hörsel-intryck. Inom den
ena gruppen fann man då en undergrupp
på sex individer som var både mer lättpåverkade och ”bättre” på att välja rätt videoklipp. Men man behöver inte vara statistiker
för att inse att om man delar upp en redan från början liten population i allt mindre
grupper så kommer man till slut med hög
sannolikhet att finna en liten grupp som avviker markant från medelvärdet (som ju inte
tydde på någon effekt). Dessutom uppträdde en annan liten grupp med negativ effekt.

Vad detta betyder (teleantipati?) diskuteras
inte i artikeln.
Hypotestestning och statistik är svårt.
Även inom de etablerade vetenskaperna
syndas det mycket i det avseendet. Men när
effekterna i bästa fall är minimala är en korrekt statistisk behandling helt avgörande. En
av fördelarna med ett universitet är att all
tänkbar expertis finns inom gångavstånd.
Så varför inte samarbeta med några av universitetets skickliga matematiska statistiker,
som dessutom kunde ha tillfört en hälsosam skepsis? Det verkar varken Cardeña eller LUM ha tänkt på.
Inom praktiskt taget hela forskarvärlden

betraktas parapsykologi idag som pseudovetenskap. Karaktäristiskt för parapsykologi och liknande vetenskapliga avarter är att
de redovisade effekterna är mycket små, att
resultaten inte kan upprepas av oberoende
forskare, att området inte utvecklas och att
det inte sker något ömsesidigt kunskapsutbyte med resten av forskarsamhället. Dessutom brukar anhängarna besitta en orubblig
övertygelse som gör det svårt att vara självkritisk. Dessa särdrag uppträder ibland även

inom etablerade forskningsområden, men
de brukar försvinna när framstegen uteblir.
Även om allt tyder på att paranormala
fenomen är en chimär så ligger det i vetenskapens natur att man aldrig kan vara säker till hundra procent. Ska då inte ett stort
universitet kunna ha tillräckligt högt i tak för
att satsa några (donerade) miljoner på parapsykologisk forskning? För världens främsta
universitet är svaret uppenbarligen nej. Men
om man nu ändå ska ägna sig åt parapsykologisk forskning så ska den utföras och
rapporteras med det kritiska förhållningssätt som vanligtvis präglar vårt universitet.
Opinionsmätningar visar att svenska forskare åtnjuter ett högt förtroende hos en allmänhet som förmodligen förväntar sig att
våra universitet ska stå för rationalitet och
förnuft. Låt oss hoppas att detta förtroende består.
Bertil Halle, fysikalisk kemi
Germund Hesslow, neurofysiologi
Gunnar K arlström, teoretisk kemi
Sven Lidin, oorganisk kemi
Georg Lindgren, matematisk statistik
Christer Löfstedt, ekologi
Dan-Eric Nilsson, zoologi
Olov Sterner, organisk kemi

Etzel Cardeña svarar:

Läs gärna våra empiriska belägg!
telepati. Här ett kort svar till Bengt
E Y Svensson och Georg Lindgren:
Brevskrivarna hävdar att den statistiska bevisningen för telepati inte är övertygande.
De bortser då från den senaste metaanalysen av 29 studier utförda med s k Ganzfeld-metodik, publicerad i en av de främsta
psykologiska tidskrifterna. Signifikansvärdet
i analysen visar att de resultat som stödjer
existensen av telepati inte rimligen kan förklaras av slumpen. Vår studie är i linje med
denna och andra analyser, som visar att parapsykologiska fenomen (psi-fenomen) har
ett lika starkt stöd som andra av vetenskapen accepterade resultat.
Det finns också eminenta vetenskapsmän i
fysik och andra discipliner som uttalat sig
positivt och stött giltigheten hos psi-fenoLUM nr 8 | 2012

men som David Bohm, Freeman Dyson och
Nobelpristagaren Brian Josephson.
Så ett svar till Bertil Halle m.fl.:
Skribenterna hävdar att studier bl.a. ”i den
amerikanska vetenskapsakademins regi”
fastställt att det inte finns något stöd för
psi-fenomen. I själva verket har Parapsychological Association varit medlem i American
Association for the Advancement of Science
(AAAS) i över 40 år. Psi undersöks också
bl.a. i Cornell University, University of California och mer än tolv universitet i Storbritanien.
När det gäller ett annat av skribenternas
argument är det sant att det kan uppstå statistiska problem om man delar in deltagare
i grupper efter snarare än före ett experi-

ment. Vi delade dock in deltagarna i vårt
test i hög- respektive låg hypnotiserbarhet
grupper i förväg. Det faktum att effekten
bara var tydlig i en viss grupp (hög-hypnotiserbarhet som rapporterar fler psi-upplevelser och förändrade medvetandetillstånd)
men inte i jämförelsegruppen (låg-hypnotiserbarhet som rapporterar mindre av båda)
var i linje med våra hypoteser, och utgör
en upprepning och förstärkning av tidigare fynd.
Som avslutning vill jag inbjuda alla skribenterna att i en vetenskaplig anda och med
öppet sinne läsa de empiriska belägg som
ges i vetenskapliga förstahandskällor i ämnet. För referenser m.m se http://cercaplund.blogspot.se/
Etzel C ardeña
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Förtydligande
I senaste LUM hänvisades till en
granskning som Internrevisionen gjort
av universitetets strategiska utbildningsplanering. LUM-texten var en
tolkning av rapportens slutsatser.
– Det finns brister i den strategiska
utbildningsplaneringen på samtliga
nivåer, men skillnaderna är stora mellan olika fakulteter och institutioner.
LUM-tolkningen blev för generell,
förtydligar t f internrevisionschef
Gunilla Norberg. För den intresserade
hänvisas till rapporten som finns på
internrevisionens hemsida, www.irev.
lu.se.

Rättelse
Det blev fel bildbyline i förra LUM
till den här bilden.
Fotografen heter
Ida Lindberg Rasmussen och inget
annat.

Lundensiskt entreprenörskap
lockar ukrainare och indonesier
Besök. Fjorton ukrainare besökte Lunds

universitet i mitten av oktober för att tillsammans med representanter från universitet i Polen, Portugal och Storbritannien
starta ett projekt som ska skapa företag av
ukrainsk forskning. Projektet löper över treår, finansieras av EU och koordineras av Sten
K Johnson Centre for Entrepreneurship, vid
Ekonomihögskolan. Syftet med projektet är
att utveckla Ukrainas system för kommersialisering av forskning. Det handlar om allt
från lagar och regler till former för utbildning av studenter.
Tidigare i höst besökte en indonesisk
delegation Ekonomihögskolan för att titta
närmare på magisterprogrammet i entreprenörskap och förhoppningsvis få till ett
samarbete mellan Sten K Johnson Centre
for Entrepreneurship och Sunardji University of Indonesia.

Intresserade
av entreprenörskap. Till
vänster Mr. Junaidi, Head of
International
Office, och till
höger Mr. Sunardji som är
Vice Rector of
Research, Development
and Industrial
Relation.
FOTNOT. Hans Landström, professor i en-

treprenörskap vid Ekonomihögskolan har
fått i uppdrag av universitetet att utveckla och genomföra en fakultetsövergripande doktorandkurs i ”entreprenörskap”. Doktorandkursen vänder sig således till samtliga
doktorander vid Lunds universitet, och kursen kommer att genomföras under våren
2013.

Nyheter fråN media-tryck
miljöcertifiering
Media-Tryck kommer som första avdelning inom LU att gå
igenom en ISO 14001 och Svanencertifiering under VT 2013.
Web-to print löSning
Vi har som målsättning att nu under våren kunna sjösätta
vår nya web-to-print lösning. Den nya beställningssajten
kommer att resultera i snabbare och enklare hantering både
för våra kunder och oss själva.
kurSer
Glöm inte att anmäla dig till vårens kurser på Media-Tryck.
Anmälan görs på vår hemsida: www.lu.se/media-tryck
media-tryck
Sölvegatan 14, hus i
tel: 046-222 91 76
www.lu.se/media-tryck
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på gång.

Fyra-år-före-dag om utbildning
– förr, nu och i framtiden
förjubileum. För ett år sedan
började nedräkningen inför Lunds
universitets 350-årsjubileum med
fem-år-före-föreläsningar.
Den 14 december fortsätter
nedräkningen med en fyra-år-föredag om utbildning förr, nu och i
framtiden.

Dagen inleds kl 13.00 i Domkyrkan (universitetets första undervisningslokal) där före
trädare för de fyra ursprungsfakulteterna – Carl Gustaf Andrén, Håkan Westling,
Kjell-Åke Modéer och Cajsa Sjöberg – håller 15-minutersföreläsningar om undervisningen under universitetets första tid.
Efter kaffe i Universitetshusets atrium
fortsätter programmet i universitetsaulan.

LUs styrelseordförande Margot Wallström
deltar i ett panelsamtal om framtidens utbildning. foto: kennet ruona

Kl 14.30–16.20 berättar fyra av universitetets framstående lärare – Daniel Hellström,
Karin Nykvist, Andreas Bergh och Karin
Rengefors – om goda exempel på undervisning idag.

Kl 16.30–17.15 avslutas programmet
med ett panelsamtal om framtidens utbildning med Margot Wallström, Eva Wiberg,
Björn Badersten, Tora Törnquist och Torgny Roxå.
Dagens moderator är Jan Wifstrand, f.d.
chefredaktör på Sydsvenskan och DN samt
grundare av nyhetstjänsten Rapidus.
Mer information om programmet finns
på www.lu.se/350. Dagen är öppen för alla
och kräver ingen föranmälan.
Fyra-år-före-dagen avslutas med en fest
på Akademiska Föreningen dit anställda,
studenter och vänner till universitetet är välkomna. För ytterligare information om anmälan och kuvertavgift se www.lu.se/350
petr a fr ancke

Campusplan klar för lansering

Mikael Samuelsson på
julkonsert för anställda

lansering. Den 26 november lan-

konsert.
Torsdagen den
6 december kl
17.00–18.00
bjuds alla
LU-anställda
på julkonsert i
aulan i Universitetshuset. AkaMikael Samuelson
demiska kapellet
och Lunds akademiska kör under
ledning av director musices Patrik
Andersson och kördirigent Cecilia
Martin-Löf låter oss tillsammans
med solisten Mikael Samuelson
njuta av stämningsfull musik inför
den stundande julhelgen. Rektor
håller även sitt jultal.
Glögg och julkaka serveras i
atriet före konserten kl 16.30.
Ingen föranmälan krävs, men
antalet platser är begränsat.

seras Lunds universitets nya campusplan, som tidigare i år antogs av
Universitetsstyrelsen. Planen som
då kommer färsk från trycket är en
vision för Lunds universitets fysiska
miljöer fram till år 2025.
Planen beskriver ett hållbart Campus Lund,
väl integrerat med staden och med grön
och akademisk prägel. Den handlar bl.a
om Kunskapsstråket som går från Universitetsplatsen i centrum till de nya stora forskningsanläggningarna i nordöstra Lund.
Kunskapsstråket ska förtätas och göras mer
spännande och levande med noder och mötesplatser. Planen handlar också om innovationskluster, nya studiemiljöer och satsningar på studentbostäder, parker och kultur.
Planen som tagits fram av Lunds universitet och Akademiska hus, är ett redskap för
LUM nr 8 | 2012

Universitetets campus ska förtätas utmed
Kunskapsstråket. Just nu byggs 200 nya temporära studentbostäder vid Ole Römers väg,
precis mellan Ideon och LTH.

samverkan för hela universitetet och dess
samarbetspartners.
Lanseringen sker 26 november klockan
14.30–17 i Edens foajé och hörsal. Vicerektor Sven Strömqvist inleder och planen presenteras sedan av LUs byggnadschef Åsa
Bergenudd och arkitekturrådet Ingrid Gustavsson från Akademiska hus.
BRITTA COLLBERG
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på gång.
16 november Seminarium. ”Do you want
to know more about the possibilities to
commercialize your reserach?”. Lund University offers all PhD candidates a specific PhD
course in entrepreneurship, which will commence in spring 2013. Kl 16.00 Centrum för
teologi och religionsvetenskap, rum 218, Allhelgona kyrkogata, Lund.
16 november Lunchkonsert. Kammarorkester under ledning av Simon Bång. Fri entré. Kl 13.00 på Palaestra et Odeum, Kapellsalen, Lund.
16 november Fredagsseminarium i
biologi: ”Sexual Conflict in Seaweed Flies,
Coelopidae (Diptera)”, Andre Gilburn, Stirling University, UK. Kl 13.00 i Blå hallen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
17 november Festkonsert med Lunds
Akademiska kör. Lunds Akademiska Kör firar sitt 85-årsjubileum och sina fem år som
universitetskör med en festkonsert i novembermörkret. Gästande solister och orkester
med musiker från Malmö Symfoniorkester
och Musikhögskolan. Dir. Cecilia Martin-Löf.
Se även: www.lak.se Kl 16.00 i universitetets
aula, Lund.
19 november Seminarium: ”Do you
want to know more about the possibilities to commercialize your research?”
Lund University offers all PhD candidates a
specific PhD course in entrepreneurship, which
will commence in spring 2013. Info: www.entrepreneur.lu.se/en Kl 14.00 seminar room at
Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship,
Scheelevägen 15B, Lund.
20 november Föreläsning. Docent
Göran Hallberg, fd chef för dialekt- och ortnamnsarkivet vid Lunds universitet: ”Skånes
ortnamn – en höstbukett”. Kl 14.00 i Pingstkyrkans stora sal, Stora Södergatan 25, Lund.
20 november Lunds filosoficirkel. David Andersson: ”Idealism och realism i utrikespolitiken – fallet Henry Kissinger”. Kl
19.30 i Palaestra, Lund.
21 november CED och FONSYD seminarium för lärare och handledare på forskarnivå: Att utveckla vetenskapligt författarskap. Lars-Håkan Svensson är professor
emeritus i språk- och kulturforskning vid Linköpings universitet samt översättare. Kl 16.00 seminarierum, CED, Tornavägen 9 B, Lund. Kontakt: gun.wellbo@ced.lu.se
21 november USVs seminarium: ”Erfarenheter av tvärvetenskapliga verksamheter vid Lunds universitet”. De enheter som ryms inom universitetets särskilda
verksamheter (USV) har ofta uppstått som ett
resultat att verksamhet ”går på tvärs” med
universitetets mer traditionella organisations40

former. Utifrån de erfarenheter som tidigare
rektorer vid Lunds universitet har av att gå vid
sidan om upptrampade stigar diskuteras på
detta seminarium framtidens eventuella behov
för Lunds universitets ledning och rektorer att
göra detsamma. Medverkande: Carl-Gustav
Andrén, rektor Lunds universitet 1977–1980,
Håkan Westling, rektor Lunds universitet
1983–1992, Boel Flodgren, rektor Lunds universitet 1992–2002 och Göran Bexell, rektor
Lunds universitet 2003–2008. Kl 17.00 i universitetshuset, sal 206, Lund.
21 november Teknik- och naturvetarcirkeln: ”Livsödet Alan Turing: HBTQaspekter på forskarvärlden”, Irene Pelayo,
Humanistisk informatik, Institutionen för kulturvetenskap/Centrum för genusvetenskap. Kl
19.30 Edens hörsal, Statsvetenskapliga institutionen, Paradisgatan 5, Lund.
22 november Fredagsseminarium, på
en torsdag, i biologi. Jean Tsao från Michigan State University College of Agriculture and
Natural Resources. Kl 13.00 i Blå Hallen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
22 november Seminarium i molekylär cellbiologi. Leendert Hamoen, University
of Newcastle, UK: ”How curvature, fluidity
and membrane charge influences protein
lokalization in bacteria”. Kl 15.15 Föreläsningssal 261b, Biologihuset A, Sölvegatan 35,
Lund.
25 november Konsert. Kammarorkestern Concention Odei spelar två av Joseph
Haydns Parissymfonier, nr 82 och 85. Dirigent:
director musices Patrik Andersson. Se även:
www.odeum.lu.se/evenemang
27 november Lunds filosoficirkel. Mats
Lundahl: ”Går det att upplysa Haiti? Om
förutsättningarna för utsättningarna för
utveckling av välstånd och anständiga sociala förhållanden”. Kl 19.30 Palaestra, Lund.
28 november European Robotics
Week – Studiebesök i robotlabbet. För
program och information, www.lth.se/index.
php?id=66217 Kl 09.00–16.00 LTH, M-huset,
Ole Römers väg, IP 2, Lund. Info: Jonas.Wisbrant@cs.lth.se
28 november Föreläsning. Starta
eget: Skydda ditt varumärke. Ulf Maunsbach från Juridiska fakulteten föreläser om hur
man skyddar sitt varumärke. Fokus kommer
att läggas på framför allt upphovsrätt, design
och varumärkesskydd. Anmälan skickas till anmalan@venturelab.lu.se senast dagen före föreläsningen. Kl 16.00 Ekonomihögskolan EC1131, Lund.
28 november Teknik- och naturvetarcirkeln. ”Turing och hans tid”, Gustav
Holmberg, Forskningspolitiska institutet. Kl

19.30–21.00 Edens hörsal, Statsvetenskapliga
institutionen, Paradisgatan 5, Lund. För mer
information, www.folkuniversitetet.se/teknat
29 november Seminarium. ”Protein in
the prevention and management of obesity and type-2 diabetes”, professor Anna
Raben, Köpenhamns universitet. Kl 9.00 –
09.30 Kemicentrum, sal G, Lund.
29 november Seminarium. ”Kommersialiseringens epistemiska effekter: exemplet Human Protein Atlas”, Frances Lee,
forskare, Tema teknik och social förändring,
Linköpings universitet. Kl 17.00 Kulturanatomen, Biskopsgatan 7, rum 317, Lund.
30 november European Robotics
Week – Studiebesök i robotlabbet. För
program och information, www.lth.se/index.
php?id=66217 Kl 09.00–16.00 LTH, M-huset,
Ole Römers väg, IP 2, Lund. Info: Jonas.Wisbrant@cs.lth.se
30 november Lunchkonsert. Flöjtklassen från Musikhögskolan i Malmö (Lärare: Anders Ljungar-Chapelon). Fri entré. Kl 12.15–
13.00 Palaestra et Odeum, Kapellsalen, Lund.
30 november Fredagsseminarium i
biologi. Rochelle Constantine, från Aucklands
universitet, föreläser om ”Bryde´s Whale in
the Hauraki Gulf, New Zealand”. Kl 13.0014.00 i Blå hallen, Ekologihuset, Sölvegatan
37, Lund.
1 december Konsert. Storslaget och
finstämt. Adventskonsert med Palaestra Vokalensemble och Lunds universitets Kammarkör. Dirigent: Cecilia Martin-Löf. Entré. Kl
19:30 Lunds domkyrka.
2 december Föreläsning ”Forskningen om fåglars flyttning – gamla tider och
nya”, Thomas Alerstam, professor i zoologisk
ekologi. Kl 14.00 Pingstkyrkans stora sal, Stora
Södergatan 25, Lund.
4 december Seminarium. ”Radiation,
STS, and Epistemic Justice: 6 August 1945
to 11 March 2011”. Kl 17.00 Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3, Lund.
4 december Föreläsning, ”Diet och hälsa under senneolitikum och äldre bronsålder i Skåne”, Anna Tornberg. Kl 16.30 Archaeologicum, Sandgatan 1, stora salen, Lund.
4 december Öppen föreläsning. Docent Svante Lundgren föreläser över ämnet
”The future of zionism”. Kl 18.15 i sal 118,
Centrum för teologi och religionsvetenskap.
4 december Lunds filosoficirkel. Anders Tingström: ”Ray Kurzwell och den exponentiella utvecklingen mot singulariteten”. Kl 19.30 på Palaestra, Lund.
6 december Seminarium. Lars Ellgaard,
från Köpenhamns universitet, föreläser om
”Making disulfide bonds without stress:
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efficient redox regulation in the endoplastmatic reticulum”. Kl 15.15 föreläsningssalen, Biologihus A, Sölvegatan 35, Lund.
11 DECEMBER Fjärde svenska mötet
om matematisk biologi. Kl 9.00–17.00 i Blå
hallen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund. Se
även www.biologi.lu.se

13 DECEMBER Seminarium i molekylär cellbiologi. Mats Hansson från Carlsberg Laboratory i Köpenhamn föreläser om:
”Chlorophyll biosynthetic enzymes – from
barley mutants to protein 3D structures”.
Kl 15.15 Föreläsningssal, Biologihus A, Sölvegatan 35, Lund.

14 DECEMBER Lunchkonsert. Folkmusik i
juletid. Musikhögskolans folk/världsmusikklass.
Lärare: Pär Moberg. Fri entré. Kl 12.15 – 13.00 i
Palaestra et Odeum, Kapellsalen, Lund.
14 DECEMBER Fyra-år-före-dag kl
13.00–17.15. Se artikel på sidan 39 och www.
lu.se/350

diamond-blackfan anemia in the mouse: disease pathogenesis and evaluation of novel
therapies”.
Roman Martin i ekonomisk geografi:
”Knowledge bases and the geography of innovation”. Anette Svingstedt i tjänstevetenskap:
”Servicemötets praktik – på en tingsrätt, ett
äldreboende och ett hotell”.
Zhiwei Sun i fysik: ”Development and
application of non-linear mid-infrared spectroscopy for combustion diagnostics”.
Lucas Tivana i livsmedelsteknologi:
”Cassava processing: safety and protein fortification”.
Gisela Lundberg i laboratoriemedicin
med inriktning experimentell genetik:
”Chromosome dynamics and genomic instability in neuroblastoma. Three genomic pillars:
MYCN amplification, numerical and structural
changes”.
Martin Lembke i religionsfilosofi:
”Non-gods and gods. A cosmontological treatise”.
Krzyxztof Wnuk i programvarusystem:
”Visualizing, analyzing and managing the scope of software releases in large-scale requirements engineering”.
Johan Dahlbeck i pedagogik: ”On childhood and the good will: thoughts on ethics
and early childhood education”.
Per Almquist i sjukgymnastik: ”Measurements of knee rotation in vivo. Development
and evaluation of an external device”.

Christel Björk i klinisk inriktning experimentell reproduktion: ”Genetic, environmental and life-style effects on androgen receptor
funtion”.
Zandra Hagman i laboratoriemedicin med inriktning experimentell klinisk
kemi: ”A microscopic investigation of miR34C and miR-205 and in prostate cancer”.
Dorthe Aamand Grabau i klinisk medicin med inriktning kirurgi: ”Breast cancer.
Quality assurance and prognosis”.
Anna Jobér i pedagogik: ”Social class in
science class”. Palmi Thorbergsson i radiosystem: ”Signal modeling and data reduction for
wireless brain machine interfaces”.
Carla Crespo i bioteknik: ”Caloramator
boliviensis, a new thermoanaerobe with interesting metabolic properties”.
Matilda Svensson i historia: ”När något
blir annorlunda. Skötsamhet och funktionsförmåga i berättelser om poliosjukdom”.
Mattias Hansson i matematik: ”Statistical segmentation and registration of medical
ultrasound data”.
Jonathan Johnsson i fysik: ”Laser-induced incandescence for soot diagnostics: Theoretical investigation and experimental development”.
Malik Badshah i bioteknik: ”Evaluation
of process parameters and treatments of different raw materials for biogas production”.
Åsa Ljungvall i nationalekonomi: ”Economic perspectives on the obesity epidemic”.

disputationer.
16 november
Karin Westerberg i kemiteknik: ”Modeling for quality and safety in biopharmaceutical production processes”. Kl 13.00 i sal K:B,
Kemicentrum,
Lund.
Miguel Miranda i fysik: ”Sources and diagnostics for attosecond science”. Kl 10.15 i
Rydbergsalen, Fysiska institutionen, Lund.
Christian Torbrand i klinisk medicin
med inriktning experimentell medicin:
”Negative pressure wound therapy – effects
on sternotomy wounds and the intrathoracis
organs”. Kl 9.00 i Segerfalksalen, Wallenberg
neurocentrum, Lund.

23 november
Johan Cato i religionshistoria med inriktning mot islamologi: ”När islam blev
svenskt. Föreställningar om islam och muslimer i svensk offentlig politik 1975-2012”. Kl
14.15 i sal 118, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lund.
Laura von Schantz i immunteknologi:
”Engineering protein-carbohydrate interactions – lessons from natural and evolved carbohydrate binding modules”. Kl 9.15 i Lundmarksalen, Astronomihuset, Sölvegatan 27,
Lund.

Disputationer som ägt rum:
Azharuddin Sajid Syed Khaja i klinisk
medicin med inriktning urologisk cancerforskning: ”Role of Wnt5a in prostate cancer”.
Sarheed Jabar Muhammed i biomedicin med inriktning experimentell diabetesforskning: ”The impact of glucotoxicity on
pancreatic β-cell function”.
Gülsen Özkaya Sahin i laboratoriemedicin med inriktning virologi: ”Studies on
potency and breadth of HIV-1, HIV-2 and SIV
neutralizing antibody responses”.
Pekka Jaako i laboratoriemedicin med
inriktning molekylär medicin: ”Modeling
LUM NR 8 | 2012

Välkommen, Lunds universitet, i Fair Trade-gemenskapen!*
Gåvor till talare, disputerande doktorander, blivande emeriti, trogna medarbetare
Vår Fair Trade-butik erbjuder både matvaror och hantverk, som oftast även uppfyller ekologiska krav.
Våra varor kan dessutom med fördel kombineras med presenter från universitetets profilshop.

Fråga oss på Klotet i Lund!
046-14 11 14, info@klotetlund.se
Butiken: St. Tomegatan 48

Öppet: vardagar 11-18, lördagar 11-15

Föreningen Klotet i Lund är engagerad i nätverket Fairtrade City Lund.
*Rektorsbeslut att Lunds universitet ställer sig bakom Fairtrade City Lund (publicerat på universitetets webbplats under ”Nyheter och press” 2012-09-15)
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hänt.
PEDAGOGPRIS. Lunds
universitets pedagogiska
priser gick i höst till Karin
Rengefors vid Biologiska institutionen och Nina
Restad, Atomfysik. Studenternas pristagare blev
Ronnie Wirestam vid Avdelningen för medicinsk
strålningsfysik.

Carl Borrebaeck och Carl XVI Gustav.

GULDMEDALJÖR. Vicerektor Carl
Borrebaeck, tillika professor i immunteknologi, belönas med en av
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) guldmedaljer. IVA lyfter
fram Borrebaeck som en driven innovatör som förutom att ha startat upp
ett antal egna bolag även inspirerat
andra forskare att ta sina upptäckter
till produkter och ger honom Guldmedaljen för ”hans grundläggande
och banbrytande forskning inom til�lämpad immunologi” samt ”hans
stora entreprenörskap”. Det är den
andra utmärkelsen på kort tid som
Carl Borrebaeck fått. Nyligen fick han
Stiftelsen Forska Sveriges pris.

HEDERSORDER. Elisabet Haglund, som nyligen pensionerats från sin
chefstjänst på Skissernas
museum har tilldelats den
franska hedersorden Arts
et Lettres. Utmärkelsen ges
till framstående personligheter ”som utmärkt sig genom kreativitet inom konst
eller litteratur”.
WESTRUPSKA PRISET.
Kungliga Humanistiska
Vetenskapssamfundet i
Lund (KHVSL) låter i år två
forskare dela på priset för
framstående avhandling.
Humanekologen Love
Eriksen för ”Nature and
Culture in Prehistoric Amazonia” samt arkeologen
Michaela Helmbrecht

Alumnbarnet
Anders Luke
Andersson från
Bronx i New
York är mycket
nöjd med sin
LU-tröja!

Karin Rengefors.

Ronnie Wirestam.

Michaela
Helmbrecht.

MATPRIS. Måltidsakademin har utsett årets
bästa måltidslitteratur.
Fyra forskare vid Lunds
universitet får pris för sina
böcker. Lunds universitets kokbok, med Johan
Stenström som redaktör
Johan Stenström.
och Per Lindström som
fotograf, vann priset för
bästa bok om Ceremoniella måltider. Priset för
bästa bok på temat Essäer
till måltiden går till Håkan
Wallander, professor i
markbiologi, och hans bok
”Jord: funderingar kring
Håkan Wallander.
grunden för vår tillvaro”.
Den tredje pristagaren är Per Warfvinge, vice
rektor för internationella frågor vid LTH, som får
pris i klassen Restaurang-, hotell-, musei- och
turistguider/-kataloger med sin ”Vinguide Alsace”. Pris i klassen Doktorsavhandlingar gick till
Terese Anving, vik universitetslektor i sociologi, för sin avhandling ”Måltidens paradoxer: om
klass och kön i vardagens familjepraktiker”.
HEDERSDOKTOR. Gunnar Lindahl, professor emeritus vid Avdelningen för medicinsk
mikrobiologi, har blivit utnämnd till hedersdoktor vid Köpenhamns universitet.

Nu kan även privatpersoner
handla profilprylar via webben

I LUs externa webbshop kan man
köpa diverse profilprodukter.
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för sin avhandling ”Wirkmächtige Kommunikationsmedien”.

Nu säljs Lunds universitets profilprodukter även via en externt riktad webbshop. Här kan studenter och privatpersoner handla kläder och prylar med Lunds universitets logga.
– Den externa webbshopen öppnades eftersom det funnits en efterfrågan från personer som inte finns på plats
och kan handla i Lund, t.ex. alumner och, vilket är lite roligt,
en familj med efternamnet Lund i USA, säger Nina Dahlström på Kommunikationsavdelningen, som ansvarar för
webbshopen.
En intern webbshop har funnits sedan länge och det är
också den som ska användas även fortsättningsvis av den
som handlar för universitetets räkning. Här finns ett större
utbud till lägre priser (inköpspriser utan moms och pålägg).
Det går förstås bra att även fortsättningsvis handla i den
f ysiska butiken på AF.
Såväl den interna som den externa webbshopen hittas
via www.lu.se/profilshop
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Har du en idé?
Vi Hjälper dig att
förVerkliga den.
LUIS hjälper forskare vid Lunds universitet
att utveckla affärsidéer baserade
på forskningsresultat.
Vårt uppdrag är att öka tillväxten och
göra forskningen tillgänglig i samhället.
Nyfiken? Läs mer på:
www.luis.lu.se

LUIS – LUnd UnIverSIty InnovatIon SyStem
THE LINK BETWEEN ACADEMIA AND BUSINESS
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POSTTIDNING B
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund
www.lu.se

Hallå Gudrun Edgren
... tidigare lektor i medicinsk pedagogik, nu professor och som sådan den
första som fått sin befordran på främst
pedagogiska grunder.

Vad är det som är så speciellt
med medicinsk pedagogik?
– Medicinska fakulteten ger ju framför
allt yrkesutbildningar inriktade på hälsooch sjukvård, så det finns en tydlig arbetsgivare vars behov utbildningarna ska
kunna möta. Dessutom ska vi ta hänsyn
till patienten, och har därför mycket träning i patientkommunikation.
– Behovet av att samarbeta i team är
en tredje faktor som blivit allt viktigare.
Detta tränar vi på ”kliniska utbildnings
avdelningar” och ”utbildningsmottagningar” där de blivande läkarna, sjuksköterskorna, arbetsterapeuterna och andra
får praktisera och lära sig att samarbeta.
Än så länge finns det bara en utbildningsavdelning i Malmö och en utbildningsmottagning i Lund, men fler är på väg.
Du är föreståndare för något som
heter MedCUL. Vad är det?
– Namnet uttyds ”Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande”. Vi ordnar kurser, seminarier och
workshops för alla som arbetar med fa-

kultetens utbildningar, ger råd till lärare
och lärargrupper, och har ett nära samarbete med utbildningsnämnderna. Vi
ordnar också temakonferenser, som en
temadag om handledning nyligen.
Några nyheter framöver?
– Medicinska fakultetens lärare är ju ofta
också verksamma i sjukvården. Där ökar
tidspressen hela tiden, vilket betyder att
lärarna har svårt att ta tid till att gå på
kurser som inte är obligatoriska. Därför
vill MedCUL erbjuda skräddarsydd utbildning för till exempel olika lärargrupper och
institutioner, och komma ut till dem på en
tid och med ett innehåll de själva väljer.
Hur klarar undervisningen att
hävda sig gentemot forskningen?
– Medicinska fakulteten är väldigt forskningstung och forskarna måste dra in
pengar för att fakulteten inte ska gå
bakåt. Därför är det naturligt att det blir
mycket fokus på forskning. Jag tycker

ändå att pedagogiska meriter uppmärksammas mer nu än tidigare och får en
seriös bedömning i samband med bland
annat tillsättningen av tjänster.
Är medicinsk pedagogik också tillräckligt uppskattat?
– MedCUL utsattes inte för några besparingar när den förra fakultetsledningen
var tvungen att spara kraftigt inom fakulteten, vilket vi upplevde som mycket
positivt. Vi har ett stort stöd från utbildningarnas ledningar, och de många deltagarna på vår temadag nyligen kan väl
också ses som en uppskattning.
Men nu ska du också forska mer?
– Ja, jag har redan publicerat en del artiklar på det pedagogiska området, men nu
ska det bli fler. Hälften av min professorstjänst är avsatt till forskning och forskarutbildning, så det ska bli intressant och
spännande.
text & foto: INGEL A BJÖRCK

