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Att få elektricitet genom hjärnan är en skräm-
mande tanke, och det som förr kallades ”el-
chocker” kunde vara nog så otäckt. Men dagens
elbehandling går annorlunda till, och de konst-
gjorda epileptiska anfall som utlöses kan hjäl-
pa mot djupa depressioner som inget annat bi-
ter på. De kan faktiskt också få nervceller i hjär-
nan att nybildas.

Facktermen för elbehandling är ECT, electrocon-
vulsive therapy. Det handlar faktiskt om att orsa-
ka kramper i hjärnan, men behandlingen upplevs
ändå inte som obehaglig: patienten är sövd och
har fått avslappande medel för att slippa muskel-
kramper.

Man vet också numera bättre vilka sjukdomar
som ECT passar för. Framför allt gäller det dju-
pa melankoliska depressioner och en sjukdom
kallad cykloid psykos. I många fall kan ECT näs-
tan utföra underverk.

– Jag minns en patient som var kataton, dvs.
låg helt orörlig och styv som en pinne i sängen
oförmögen att tala. Han kom till intensivvården
eftersom man trodde han fått en hjärnskada. Ef-
ter en enda ECT-behandling reste han sig, fråga-
de efter sina kläder och ville gå hem, berättar
docent Aki Johanson, knuten till både Institutio-
nen för psykologi och Psykogeriatriska kliniken.

Robotaktiga patienter
Hon beskriver också andra patienter som kommit
in robotaktigt stela, hämmade och utan ansikts-
uttryck. Behandlingen har lösgjort dem både
kroppsligt och psykiskt, så att de ”fått liv” och
kunnat tala och röra sig normalt.

– Det är som en omvänd hand! Men vi behö-
ver fortfarande veta mer om när ECT passar och
när den inte passar att använda, säger hon.

Den största invändningen mot ECT inom psy-
kiatriska kretsar har varit att behandlingen kan
påverka minnet. Det gör å andra sidan också både
höga doser av lugnande medel och depressions-
sjukdomen i sig. Och i elbehandlingens fall ver-

kar det bara handla om övergående störningar av
de mest närliggande minnena.

Aki Johanson har följt upp en grupp patienter
som fick elbehandling för 25 år sedan. De var då
i genomsnitt 60 år gamla, och bara tio av patien-
terna lever fortfarande. Dessa tio hade vare sig
demens, depression eller någon allvarlig fysisk
sjukdom, och hade ändå fått fler elbehandlingar
än de som dött under perioden. Slutsatsen blir
alltså troligen att ECT inte skadar några viktiga
funktioner.

Nu ska hon och hennes medarbetare börja en
framåtblickande studie som följer 60
patienter upp till ett år efter
elbehandlingen. Patien-
terna ska undersökas
med minnestester
och tester av oli-
ka substanser i
blodet (bl.a.
folater, en

effektiv mot depression
Modern elchock

Vid djupa
melankoliska
depressioner kan
modern
elchocksterapi
ibland nästan
utföra under-
verk.
ILL: ANDRZEJ

PLOSKI.
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sorts B-vitaminer som många depressionspatien-
ter har för lite av). Deras hjärnor ska också stu-
deras med magnetkamera, för att man ska se om
en del kallad hippokampus ökar i volym efter
behandlingen. Det skulle i så fall kunna tyda på
att hjärnceller nybildats.

– Mig veterligen har ingen tidigare gjort mot-
svarande studier, så det blir mycket spännande,
säger Aki Johanson.

Här möts hennes kliniska forskning och den
prekliniska forskning som bedrivs av psykiatern
Anders Tingström och hans forskargrupp, Enhe-
ten för molekylär psykiatri. Anders Tingström
forskar just om nybildningen av celler efter ECT.
Han har i djurförsök kunnat visa att elbehandling
stimulerar bildningen av nya celler i hippokam-
pus – både nya nervceller, nya blodkärlsceller
(endotelceller) och nya s.k. gliaceller.

Hippokampus, döpt till ”sjöhästen” efter sin
form, är ett område som förknippas med både
minne och känslor. Vissa patienter med depres-
sioner har visat sig ha en ovanligt liten hippokam-
pus jämfört med friska personer.

Lundagruppen har utifrån sina experiment en
egen teori om orsakerna. Man tror att stresshor-
moner som frisätts vid en depression hämmar

nybildningen av celler i hippokampus, vilket gör
att vävnaden skrumpnar.

Många frågor återstår ändå.
– De nya nervceller som bildas efter ECT, fung-

erar de lika bra som andra nervceller? Blir det fler
nervceller sammanlagt, eller dör samtidigt gam-
la nervceller så att ECT-behandlingen utgör en
sorts renovering? Och vad är blodkärlscellernas
och gliacellernas roll i sammanhanget? undrar
Anders Tingström.

Även om han tror på effekten av ECT, så är
målet för hans forskning inte bara att ge elbe-
handling ett bättre vetenskapligt stöd. Kanske kan
ny kunskap om elbehandlingens mekanismer ock-
så leda till nya och bättre psykofarmaka. Men ett
budskap tycker han sig redan ha fått från sina
forskningsresultat:

– Vi ser att djupa depressioner inte bara är plåg-
samma för patienten, utan också direkt skadliga för
hjärnan. Därför är det viktigt att behandla depres-
sioner effektivt och försöka förhindra återfall.

T E X T  &  F O T O :  I N G E L A  B J Ö R C K

FOTNOT: Aki Johanson och Anders Tingström fick nyligen
300.000 kronor var från Stiftelsen Konsul Thore Carlssons
Minne för sin forskning kring ECT och depressioner.Anders Tingström.

Aki Johanson.

Annons
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Hotellet är en aktör i ”upplevelseekonomin”.
En aktör som tillfredställer drömmar, men ock-
så befäster fördomar. Visst kan vi drömma oss
bort i hotellrummens lustfyllda lyx. Men kan vi
med gott samvete låta oss masseras av lågav-
lönade som inte orkar arbeta mer än deltid för
att jobbet är för tungt?

Grand är Lundahotellet med stort H och det är
förstås här man ska möta den som forskar om
hotell. LUM har stämt träff med kulturgeografen
Veronica Åberg och etnologen Maria Christers-
dotter i Grands anrika bar. De är doktorander
knutna både till Service Management vid Campus
Helsingborg och till institutionerna i Lund.

Veronica och Maria har hunnit två år i forskar-
studierna. Just denna dag är de stressade – jaga-
de av deadlines. Ändå välkomnar de avbrottet –
Veronica tar en caffe latte och Maria mineral-
vatten.

Hotellprojektet skulle ha startat redan 2001,
men så kom attacken mot World Trade Center,
hela branschen fick problem och de pengar man
hoppats på från näringslivets sida dröjde. I gen-
gäld ställde Region Skåne och Helsingborgs stad
upp, och något försenat anställdes tre doktoran-
der, förutom Veronica och Maria också företags-
ekonomen Jörgen Eksell som studerar servicemö-
ten.

Allt mer av det som säljs i vårt samhälle är
tjänster. Hotell och turistnäring flyter samman,
man marknadsför platser eller hela regioner bl.a.
med hjälp av kompletta upplevelsepaket.

HOTELL
– när drömmen går före sömnen

Svenska hotell är fortfarande utpräglat ”svens-
ka”, men gästerna är inte längre en homogen
grupp av vita inhemska affärsmän. Det ska till
mer än ett välstädat rum och en prisvärd frukost
för att hävda sig i konkurrensen och locka nya
kategorier. Hotellen satsar allt mer på design, es-
tetik, stämning och personligt bemötande.

Veronica Åberg är som kulturgeograf intresse-
rad av rummet. Hon försöker se hur hotellet gör
för att besöket ska bli något gästerna minns och
gärna vill vara med om igen. Fältstudierna har
hon gjort just här på Grand Hotel i Lund avslö-
jar hon, där hon följt en grupp städare under två
månader.

Arbetsgivarens budskap till städarna är dub-
belt. De ska vara tjänsteandar, inte synas och inte

Hotellforskarna Maria Christersdotter och Veronica Åberg. FOTO: BRITTA COLLBERG.

Grand Hotel i Lund.
FOTO: KENNET RUONA.
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höras. Ändå ska de lämna rummen med en per-
sonlig touch som gästen uppfattar som ett väl-
komnande. Mötet med gästerna blir på det viset
till ett slags icke-möten.

Veronica Åberg, som också är utbildad under-
sköterska, följde med intresse hur städarna grep
sig an uppgiften att hinna städa ett rum på den
snålt tilltagna tiden.

– Alla bäddade sängarna uppifrån och ned. De
arbetade också mycket med ytor som syns direkt
när man kommer in i rummet: spegeln måste vara
fläckfri och tvättstället torrt och blankt.

Det handlar om perfektionen förtingligad i de
små detaljerna. Flera städare hade sitt eget lilla
signum, t.ex. den vikta kanten på toalettrullen,
som stolt markerade slutfört arbete.

Ibland satt Veronica Åberg bakom receptionen
i Grand Hotels foajé och avlyssnade dialogen
mellan personal och gäster.

– Jag minns särskilt en gång när en äldre man-
lig gäst plötsligt sa raljerande till receptionisten:
”Är du så här trevlig jämt?” Jag hörde direkt på
hennes röst att hon blev upprörd av att bli ifrå-
gasatt och när mannen gått erkände hon att hon
aldrig blivit så förnärmad i hela sitt liv.

Det här speglar en maktrelation, menar Vero-
nica. Och trycket på personalen att vara trevlig,
leende och hjälpsam ökar hela tiden.

– Fast det räcker tydligen inte med att verka
trevlig – det ska vara äkta också, kommenterar
Maria Christerdotter.

Närhet och distans
Mötet mellan hotellpersonal och gäster är proble-
matiskt, det är en svår balans mellan närhet och
distans. Lättare kanske för personalen här i
Grands bar, där borden nu fylls på allteftersom
eftermiddagen framskrider. Det är svårare för
städpersonalen som rör sig bland gästernas inti-
maste tillhörigheter, bäddar deras sängar och
hänger upp deras kläder. De måste intuitivt veta
vad de kan röra av kringspridda persedlar utan att
gästens integritet hotas.

Människorna bakom kulisserna upprätthåller
den glamour och lyx som många hotell vill förmed-
la. Dessa människor intresserar också Tom O´Dell,
docent i etnologi. Han har studerat kurortsanlägg-
ningar, så kallade spa, inom projektets ram.

– Spa är en snabbt växande industri, som ock-
så utnyttjas av arbetsplatser för t.ex. teambuild-
ing. Allt fler människor vill pysslas om, masseras,
bäddas in i tång och lera. De gör det med gott
samvete och ser det som välförtjänt avkoppling,
berättar han när LUM besöker honom på Cam-
pus Helsingborg.

Trots att det är njutningen och nyttan som står
i centrum så speglar det växande intresset för spa
också en dold samhällskritik.

Annons

▲
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– Många söker sig till dessa oaser med en des-
peration, som om det var absolut sista utvägen för
att klara arbetslivet och undvika kollaps.

Men om spabesökarna är slitna, så gäller det
också de som tar hand om dem.

Många som arbetar på spa orkar bara halvtid
och skulle själva behöva den ompyssling som de
erbjuder andra. Detta faktum, att de som masse-
rar och knådar, bäddar sängar och torkar golv,
själva balanserar på gränsen till överansträngning
väljer dock gästerna att inte se. Annars skulle den
helande processen inte fungera.

– Av samma skäl godtar besökarna utan vida-
re att de genom spa-vistelsen ”laddar upp sina
batterier”. Trots att vi är människor och faktiskt
inte har några batterier…

Magiskt vitaliserande behandlingar
Spa-trenden är delvis en fråga om tro och magi. I
botten finns en religiös föreställning, att man kan
bli helad. I alla tider har människor sökt sig till
källor som kan ge dem ungdomen åter. Och när
vi ger oss in i dessa magiskt vitaliserande behand-
lingar får inget störa upplevelsen.

 Osynliga tjänsteandar är heller inget nytt, till-
lägger han och tar ett exempel:

– På 1800-talet infördes sovvagnar vid ameri-
kanska järnvägen. De rika vita passagerarna be-
hövde hjälp med att klä av sig och ta sig upp i
sovkojerna. Men vem skulle man anlita utan att
det generade passagerarna? Svaret blev förstås
svarta tjänare. De var så obetydliga att det inte
störde resenärerna att ha dem intill sig i de mest
intima sammanhang.

– Alla talar om det nya tjänstesamhället – men
man kan faktiskt undra vad som är så nytt, säger
Tom O´Dell.

Boutiquehotell
Grand Hotel i Lund är dock varken ett spa eller
en sovvagn från 1800-talet. Barpersonalen ser
heller inte ut att bli ett med väggen – servitörer-
na är uniformerade men personliga och skämtar
med gästerna. Kanske har de påverkats av den
starkt individualistiska och profilerade hotell-
trend som startade för tjugo år sedan, som en
reaktion på strömlinjeformade, anonyma kedjor
i stil med Hilton.

Då kom de första boutiquehotellen – små ex-
klusiva hotell med stark betoning på avant garde-
design, berättar Maria Christersdotter som valt
att studera just dessa.

Först ut var Morgans i New York, skapat 1984
av Ian Schrager som också låg bakom den kända
inneklubben Studio 54. Morgans följdes av sam-
manlagt åtta hotell i New York och London – alla
med unik design.

IT-branschen växte kraftigt under den här pe-

F A K T A  S E R V I C E  M A N A G E M E N T
Service Management startade år 2000 som en fyraårig mas-
tersutbildning med inriktning mot detaljhandel, hälsa, hotell
och restaurang eller turism. Totalt antas 240 studenter per år.

Utbildningen är tvärvetenskaplig och av de fyrtio lärarna är
ungefär hälften företagsekonomer medan övriga kommer från
etnologi, humanekologi, kulturgeografi, media och kommuni-
kationsvetenskap och sociologi.

Service Management har sammanlagt fyra doktorander, men
de är formellt knutna till sina respektive ämnesinstitutioner i
Lund: kulturgeografi, etnologi och företagsekonomi.

rioden. De nya hotellen blev våldsamt populära
bland IT-miljonärerna som här fann en miljö som
speglade den individualism som var en del av ti-
dens vinnarkoncept.

Hotellen blev mer än en plats att sova på och
ofta del av de nya IT-företagarnas profilering.
Maria Christersdotter har studerat ett tevespels-
bolag i Stockholm som medvetet utnyttjade de
fräcka designmiljöerna i sin marknadsföring.
Istället för att försöka nå ut på stora mässor, bjöd
de in kunderna till exklusiva produktpresentatio-
ner på hotell som utlovades vara upplevelser i sig.

– Man ”klädde upp sig” med sitt hotell och då
kunde det vara värt att det kostade lite extra.

Schragers boutiquehotell fick efterföljare. 1987
kom Royalton i New York – ett unikt, litet och
exklusivt hotell som marknadsfördes som en
teater eller arena där gästerna var aktörer och en
övernattning var som att delta i en ”performan-
ce”…

– Estetiken drevs så långt att man anställde
fotomodeller som personal. Men servicen blev
därefter. Som en besökare sa: ”De är skitsnygga,
men de vet inget om hotell”.

Kritiserad estetik
Boutiquehotellen har sedan dess kritiserats för det
långt drivna estetiska tänkandet och nya kedjor
med boutiquehotell har urholkat begreppet. Inte
desto mindre förknippas boutiquehotellen fortfa-
rande med exklusivitet och rikedom.

– Och när man i Malmö talade om att anläg-
ga boutiquehotell i anslutning till brofästet, så
handlade det om att skapa sig en ny image genom
att dra till sig rätt slags människor, företrädesvis
flexibla, framgångsrika män…

Vilken blir nästa hotelltrend? Maria Christer-
dotter och Veronika Åberg är osäkra.

– Dagens perfektion kan bli kylig, ingen kan
leva upp till den, funderar Veronika.

– Ja, kanske kommer det en reaktion, kanske
blir nästa trend något varmare, säger Maria.

B R I T T A  C O L L B E R G

”Alla talar om

det nya tjänste-

samhället – men

man kan faktiskt

undra vad som är

så nytt.”

Etnologen Tom O´Dell har
studerat kurortsanläggningar.
FOTO: BRITTA COLLBERG.
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Sociologen
delas upp
sid 4

Flygande
professor
sid 9

Nysatsning
på hjärn-
forskning
sid 20

– Atomfysiken började i Lund,
ja även kvantmekaniken!
    Det hävdade en modern
atomfysiker, professor Sune
Svanberg, när han inledde
den första Rydbergföreläs-
ningen vid Fysiska institution.

Den s.k. Rydbergkonstanten
finns idag med i alla läroböck-
er i atomfysik – och den beskri-
ver en viktig egenskap hos ato-
men innan någon hade ett be-
grepp om hur en atom såg ut.

Tack vare medel från No-
belkommittén kommer Ryd-
bergföreläsningarna att bli ett
återkommande evenemang på
Fysikum. Startskottet skedde
den förste december, när fysi-
kerna firade 150-årsjubileet
av Johannes ”Janne” Ryd-
bergs födelse. Rydberg skrev
sitt epokgörande verk 1889.
Han var professor i fysik i
Lund från 1901 till sin död
1919.

Den store atomfysikern
belystes vid Rydbergföreläs-
ningen från en personlig vin-
kel av sonsonen Jan Rydberg,
professor em i kärnkemi vid
Chalmers. För den vetenskap-
liga genomlysningen svarade
professor Daniel Kleppner

från MIT, USA. Kleppner har
arbetet med s.k. ”Rydbergato-
mer”. Hans lärare, professor
Ramsey, fick på sin tid Nobel-
priset, likaså några av hans
studenter – senast gruppen
som belönades för sitt arbete
med Bose-Einsten-kondensat.

Otroligt sifferminne
Jan Rydberg beskrev sin farfar
som en kortväxt man med ge-
nomträngande blick som tala-
de bred skånska och hade ett
otroligt sifferminne; han slog
aldrig i logaritmtabellerna,
dessa kunde han utantill. Li-
kaså lär han ur minnet ha
kunnat återge de femtio första
decimalerna i talet pi.

Två stora vetenskapliga
framsteg på 1870-talet kom
att bestämma Janne Rydbergs
forskningsinriktning: det peri-
odiska systemet för grundäm-
nen och utvecklingen av spek-
troskopin.

– Liksom varje grundämne
har sin atomvikt har det ock-
så sin unika spektroskopiska
signatur. Men listorna över de
olika våglängderna på spek-
trallinjerna var lika menings-
lösa som siffrorna i en telefon-
katalog. Rydberg fann en inre

ordning i dessa siffertabeller i
form av en matematisk kon-
stant, berättar Sune Svanberg
och tillägger:

– När Niels Bohr senare
ställde upp sin atommodell
kunde han visa att Rydbergs-
konstanten beskrev elektron-
sprången mellan olika energi-
nivåer.

”Rydbergatomer” är ato-
mer där den yttersta elektro-
nen avlägsnat sig mycket långt
från atomkärnan. Spektrum
från de yttre delarna av en
sådan atom ser alltid ut som
om de kom från en väteatom.
Egenskapen kan utnyttjas i
mycket känslig mätapparatur.

Historier
Det går historier om alla
lundaprofessorer och det gäl-
ler även Janne Rydberg. Vid
en tentamen frågade han kan-
didaten vad som var den vik-
tigaste förutsättningen för att
sitta.

– Man behöver en stol, blev
svaret.

– Men snälla kandidaten...
– En stjärt då?
– Nej! Tyngdkraften, kan-

didaten, tyngdkraften!
G Ö R A N  F R A N K E L

Sifferman av stora och små mått

Det pampiga porträttet av
Janne Rydberg, målat av
hans svärson Johan Johansson,
hänger i sal B på Fysikum.

       FOTO: GÖRAN FRANKEL
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Vems fel
är

krisen?

– Min debattartikel i Sydsvenskan fick
en översvallande respons både bland
forskare, lärare, dekaner och prefekter
här i Lund och vid andra lärosäten. Men
responsen från universitetsledningen
och universitetsstyrelsen har lyst med
sin frånvaro.

Det sa professor Christer Löfstedt när
han i slutet av november mötte vicerek-
tor Björn Wittenmark i en debatt om
orsakerna till universitetets ekonomiska
kris. Mötet anordnades av Forsknings-
politiska institutet med anledning av en
debattartikel i Sydsvenskan där Christer
Löfstedt argumenterade för att universi-
tetets ekonomiska kris inte beror på vare
sig lågkonjunktur, slösaktiga institutio-
ner eller minskade externa bidrag. Istäl-
let är det, menar han, universitetsled-
ningen och Utbildningsdepartementet
som måste stå till svars. Departementet
för att det har urvattnat anslagen under
flera års tid, tyngt universiteten med ad-
ministrativa pålagor och byggt alldeles
för många småhögskolor och universi-
tetsledningen för att den har ett dåligt
ekonomisystem, brist på ledning och
prioritering samt en dålig kontakt med
verksamheten.

Motsägelsefulla budskap
Debatten pågick under en lunchtimme
inför ett 50-tal lärare och forskare vid
universitetet.

Christer Löfstedt kritiserade univer-
sitetsledningen för att ge otydliga och
motsägelsefulla budskap.

– Först och främst måste ledningen
ha en korrekt verklighetsuppfattning
och börja kalla saker och ting för deras
rätta namn, sa han. Ena stunden går led-
ningen ut i dagspressen och talar om att

situationen är allvarlig och i nästa stund
skriver de på universitetets hemsida att
det inte råder en svår ekonomisk kris.

Eftersom moderatorn Mats Benner
ville att debatten skulle vara ett kon-
struktivt möte mellan forskare och uni-
versitetsledning kom Christer Löfstedt
med en rad tips på vad universitetsled-
ningen borde göra för att förbättra verk-
samheten.

– De bör verka för att de externa bi-
dragsgivarna krävs på marginalkost-
nadsuttag istället för att fortsätta med
den ologiska och improduktiva princi-
pen om full kostnadstäckning. Med ex-
ternt finansierad forskning menar jag
inte uppdragsforskning, där initiativet
kommer utifrån, utan forskning som
Lunds universitets personal har tagit
initiativ till och som finansieras genom
ansökningar om externa medel.

Urholkas ännu mer
Björn Wittenmark, som annars höll med
Christer Löfstedt i mycket, påpekade att
de statliga anslagen skulle urholkas
ännu mer om inte de externa bidragen
fullt ut täcker den forskning som den fi-
nansierar.

– Dessutom finns ett riksdagsbeslut
om full kostnadstäckning, sa han.

Björn Wittenmark inledde med att
berätta om sin bakgrund som forskare
och lärare, och att han i allra högsta
grad kände sig som en del av verksam-
heten. Han vände sig mot kritiken att
ledningen skulle gå i statsmakternas led-
band och vara dålig på att föra fram
verksamhetens snäva villkor.

– I fjol gick vi genom SUHF ut med
ett samlat upprop där vi hävdade att
forskningen skulle behöva en förstärk-
ning på tre eller fyra miljarder om

Sverige inte skulle halka efter.
Andra önskemål från Christer Löf-

stedt var att universitetsledningen ska
verka för att både befordringsprofesso-
rer och lektorer ska ges bättre möjlighet
att forska. Han ville se ett samarbete
med facket om forskarnas möjligheter
till tidsbegränsade anställningar under
anständiga former. Ett mycket konkret
förslag bestod i införandet av två sam-
manträdesfria dagar i veckan för att
hjälpa forskare i administrativa positio-
ner att få tid över till sin forskning.

Budgetansvar eller inte?
En fråga som diskuterades mycket var
vilka uppgifter som universitetsledning-
en egentligen ska ägna sig åt. Enligt
Christer Löfstedt borde ledningen arbe-
ta för att minska kostnaderna för admi-
nistration och hyror, verka för ökade
fakultetsanslag, stöd ifrån region och
näringsliv och omfördelningar av resur-
ser baserat på de olika fakulteternas
kvalitet och prestationer.

Professor Håkan Wennerström, som
satt i publiken, menade att universitets-
ledningen inte bör lägga sig i institutio-
nernas budget, åtminstone inte så länge
de är i balans.

– Antingen har vi budgetansvar eller
så har vi det inte, sa han.

Däremot tyckte Håkan Wennerström
att ledningen ska ingripa snabbare när
institutioner missköter sin ekonomi år
efter år. Det höll Björn Wittenmark med
om.

Frågan om hur universitetet borde
styras fick statsvetaren Fredrik Melan-
der att undra över om det överhuvudta-
get går att styra.

– Kanske borde vi lösa upp universi-
tetet och hitta ett mer federativt styre,
föreslog han.

Björn Wittenmark sa att han en gång
i tiden tyckte att LTH borde bryta sig ur,
men att han nu är övertygad om att för-
delarna med ett sammanhängande uni-
versitet överväger.

Mats Benner  avrundade med att låta
Christer Löfstedt önska sig något och
Björn Wittenmark lova något. Christer
Löfstedt önskade få träffa utbildnings-
ministern och Björn Wittenmark utlova-
de större transparens i budgetprocessen.
Något som han redan nu arbetar för
inom ramarna för Excellensprojektet.

Björn Wittenmark (till vänster) och Christer Löfstedt var överens om mycket. Men inte om allt...

U L R I K A  O R E D S S O N
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Antalet nätbaserade kurser ska
minska. Minimiuppdraget för
nästa år är 455 helårsstudieplat-
ser vilket är en halvering från i år.
Dessutom minskas satsningarna
på teknikstödet med 1,5 miljoner

– 2005 blir ett övervintringsår, säger
Lennart Badersten som är chef för uni-
versitetets fort-, vidare- och distansut-
bildningar. Eftersom nätuniversitetet
fortfarande är i ett uppbyggnadsskede
är det vanskligt att dra ner på servicen.
Vi är måna om att behålla tätpositionen
och det är möjligt att vi utbildar fler än
minimiuppdraget. Mycket hänger dock
på de lärare som ger nätkurserna.
     Många lärare är timanställda och ef-
tersom det råder anställningsstopp riske-
rar många att få gå.

Vad händer med populära nät-
kurser som ges av timanställd perso-
nal?

LUM ställer frågan till Staffan Svens-
son som är universitetets personalchef.

– Vi prövar varje ärende för sig, säger
han. Tjänar vi på kursen är det fullstän-
digt självklart att vi fortsätter att ge den.

U O

Lennart Badersten är nu i Bir-
mingham för att bilda nätverk
mellan  dem som arbetar med pe-
dagogisk förnyelse inom univer-
sitetssamarbetet U21.

Inom U21 samarbetar 16 olika universi-
tet från USA, Europa, Australien och
Asien. Vid University of Birmingham
finns en liten samordningscentral och
där sitter bland andra generalsekretera-
ren, ordförande för U21s informations-
grupp och därifrån sköts också arbete
med U21s hemsida.

– Målet är att samla ungefär 300 pe-
dagogiska förnyare från hela U21-nät-
verket. Dessa ska bidra till att utveckla
pedagogiken bland annat genom att
man lyfter fram och stöttar goda exem-
pel, säger Lennart Badersten.

Under en sexmånadersperiod ska
han tillbringa hälften av sin tid i England.
Den andra halvan av sin arbetstid fortsät-
ter han att vara chef för Sekretariatet för
fort- och vidareutbildning.

Nätverk i Birmingham

I senaste LUM skrev vi om Lunds uni-
versitets besparingar och nedläggningen
av vissa utbildningar med lågt söktryck.
BMA-utbildningen – utbildningen av
biomedicinska analytiker – läggs dock
inte ner på grund av bristande student-
underlag. Det uppgavs felaktigt i arti-
keln vilket LUM beklagar.
    – Utbildningen har fulla kurser och
högt söktryck jämfört med landets an-
dra nio BMA-utbildningar, säger före-
ståndaren Lena Stenson Holst.
      Stora pensionsavgångar är att vän-

Ingen vet hur många centrumbildning-
ar det finns vid Lunds universitet. In-
ternrevisionen har funnit cirka femtio,
men tror att det finns fler.
     Det är oklart vad som är ett centrum
och det finns verksamheter som har
centrum i sitt namn, men inte är cen-
trumbildningar.

Internrevisionen har fått i uppdrag att
granska universitetets centrumbildning-
ar. En förstudie visar att det är mycket
svårt att få en samlad bild. Därför före-
slår revisorerna att en kartläggning görs.
Det är också viktigt definiera när en cen-
trumbildning är lämplig som organisa-
tionsform.

Som exempel på problem som upp-
stått när centrumbildningarna inte är
kända, nämner revisorerna Vinnovas
(Verket för innovationssystem) uppdrag
att sätta ihop en arbetsgrupp kring sä-
kerhetsforskningen i landet. Det dröjde
tre veckor innan Vinnovas skrivelse
hamnade hos det centrum som hanterar
den här typen av forskning vid Lunds uni-
versitet! Det dröjde med andra ord lika
länge innan lundaforskarna kunde skicka
in en intresseanmälan till Vinnova.

Internrevisionen har fördjupat sig i
fyra centrum i denna första granskning:
Livsmedelscentrum (LCL), Centrum för
riskanalys och risk management (LU-
CRAM), Lund laser centre (LLC) och
Geografiska informationssystem (GIS-
centrum).

Centrumens syfte att främja samarbe-
te över ämnes- och områdesgränser upp-
fylls av de fyra som granskats, samman-

fattar revisorerna. Centrumen samver-
kar mycket aktivt med det omgivande
samhället. Föreståndarna lyfts fram som
drivande eldsjälar. De brinner för att
centrumen ska utvecklas och få ett gott
rykte.

Den organisatoriska mångfalden med
mycket informell ledning och styrning
upplevs inte alltid som ett problem, men
riskerar att hindra istället för att stödja
verksamheten, menar revisorerna. An-
svarsfördelningen behöver inte vara för-
utbestämd och lika för alla, men grän-
serna behöver förtydligas genom en in-
struktion till föreståndaren och en ar-
betsordning för styrelsen, tycker reviso-
rerna. De frågar sig om målen är till-
räckligt tydliga för att styra och följa
upp verksamheten.

Utveckla mekanismer
Utvärderingar har inte gjorts som plane-
rats. Vid ett centrum har man fattat be-
slut om att fortsätta verksamheten utan
föregående utvärdering, och vid ett an-
nat har inget beslut fattats men verk-
samheten rullat på ändå. Revisorerna
tar i sammanhanget inte ställning till
kvaliteten i verksamheten vid de gran-
skade centrumen, men tycker att utvär-
deringar borde ha genomförts. Lunds
universitet pekar på vikten av utvärde-
ringar i den strategiska planen. Det är
viktigt att  ”utveckla mekanismer för att
avveckla forskning som inte kan upp-
rätthålla en god kvalitet” och kunna
satsa på områden med hög utvecklings-
potential.

B R I T T A  C O L L B E R G

ta inom yrket de närmaste åren och ar-
betsmarknaden är ljus. Inom forskning
minskar behovet av biomedicinska ana-
lytiker, men det växer starkt på den di-
agnostiska sidan, inom sjukvården.
 De 6–7 lärarna tycker inte att man fått
en bra förklaring till att Medicinska fa-
kulteten lägger ner utbildningen. Univer-
sitetet borde slå vakt om en attraktiv ut-
bildning som dessutom i hög grad rekry-
terat studenter från ickeakademiska
hem, menar lärarna.

B C

Centrum-förvirring

BMA-utbildningen har högt söktryck

Lönsamma nätkurser
ska fortsätta att ges
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Sociologiska institutionen kan komma
att omorganiseras. Nu föreslås att två
av institutionens fyra ämnen bryts ut.
Det är MKV – Medie och kommunika-
tionsvetenskap, som tillsammans med
pressvetare och journalistutbildning så
småningom hoppas bilda ett mediecen-
trum. Det är också rättssociologi, som
Lunds universitet är ensamt om i Sve-
rige, och som man vill lyfta fram och
stärka.

Både ekonomiska problem och en vilja
till förnyelse ligger bakom förslaget som
kommer att läggas fram för fakultetssty-
relsen den 16 december, berättar deka-
nus Sune Sunesson.

MKV och Rättssociologi har haft
svårt att finansiera sin forskning och
forskarutbildning. Genom att frigöra
dem från storämnet sociologi och låta
dem ”sväva” direkt under fakulteten får
man tid att hitta nya organisatoriska
lösningar, som dessutom kan innebära
en förnyelse av utbildningsutbudet.

Medie och kommunikationsveten-
skap ingår sedan länge i ledningsgrup-
pen för den tvååriga journalistutbild-
ningen, som organisatoriskt ligger under
både samhällsvetenskapliga och huma-
nistiska fakulteterna. 2006 planerar
MKV flytta till nya Språk- och litteratur-
centrum (SOL) där man ska sitta till-
sammans med journalistutbildningen,
press- och filmvetenskap.

– Det känns både roligt och naturligt.
Samtidigt som vi har kvar vår samhälls-
vetenskapliga tillhörighet, så arbetar vi
nära humanisterna, som vårt ämne har
en naturlig koppling till, säger Gunilla
Jarlbro, studierektor på MKV.

Man smider planer på en ny tvåårig
magisterutbildning i strategisk kommu-
nikation – denna kan starta tidigast
2006, men redan i februari hålls ett för-
beredande idéseminarium med inbjudna
också från branschen.

– Medieutbildningarna i Lund har
länge suttit rätt spridda. Att vi samlas i
på SOL-centrum gör oss mindre anony-
ma och ger dessutom möjligheter att
samköra vissa utbildningar, öka den

kritiska massan och få intressantare dis-
kussioner, säger Gunilla Jarlbro.

I förlängningen hägrar ett mediecen-
trum, motsvarande journalisthögskolor-
na i Stockholm och Göteborg – kanske
ett JML, Journalistik och medier i Lund.

Rättssociologi föreslås också bli ”fritt
svävande” i väntan på en mer fast orga-
nisatorisk tillhörighet. Det har tidigare
diskuterats att rättssociologi skulle lig-
ga under Juridicum, men då var den sva-
ga ekonomin ett hinder. Samhällsvetar-
na vill också gärna ha kvar rättssociolo-
gerna inom fakulteten av vetenskapliga
skäl.

– Lunds universitet är ensamt i Sve-
rige om att ha rättssociologi på schemat.
Samtidigt har ämnet i en större nordisk
forskningsutvärdering fått väldigt fina
omdömen. Vi menar att rättssociologi
behöver lyftas fram, byggas ut och få en
mer framträdande ställning, säger Sune
Sunesson.

Att man föreslår att de två ämnena
bryts loss innebär inte att fakulteten
frångår sin ambition att föra samman
ämnen och skapa större enheter som
kan bli organisatoriskt mer robusta och
utnyttja fördelarna med en gemensam
administrativ service.

– Vi vill att administrationen på lång
sikt ska samordnas i några större enhe-
ter inom fakulteten. Det är t.ex. därför
vi diskuterar möjligheten att låta genus-
vetenskap och pedagogik ha en gemen-
sam administration, säger Sune Sunes-
son. Denna administrativa samordning
får dock inte hindra ämnena att hitta sin
egen plats i organisationen, och det är
bakgrunden till de föreslagna föränd-
ringarna på Sociologiska institutionen.

Kvar på Sociologiska institutionen,
som alltjämt kommer att vara en stor
enhet, blir Avdelningen för socialantro-
pologi. I skrivande stund är det oklart
vilka konsekvenser den krympta organi-
sationen får för t.ex. den administrativa
bemanningen.

B R I T T A  C O L L B E R G

Sociologen
delas på tre?

Gunilla Jarlbro.

Den svenska forskningen om elektro-
magnetiska fälts påverkan på hälsan
håller en tillfredsställande vetenskaplig
kvalitet. Det internationella samarbetet
kunde dock bli bättre.

Det säger en oberoende expertgrupp
som på regeringens uppdrag värderat
forskningen på området. Två lunda-
forskare har medverkat i utvärderingen:
professor Georg Lindgren på Matema-
tikcentrum var en av de fyra svenska
utvärderarna, och docenten vid Cen-
trum för teologi och religionsvetenskap
Elisabeth Gerle var etisk rådgivare.

Det finns tio grupper i Sverige som
forskar kring hälsoeffekterna av elektro-
magnetiska fält. De starkaste grupperna
finns vid KI samt vid Arbetslivsinstitutet
i Umeå, framgår det av rapporten.

Den enda lundabaserade gruppen
leds av professorn i neurokirurgi Leif
Salford, som utvecklat en av de få ex-
isterande djurmodellerna för studier av
hur hjärnans celler påverkas av elektro-
magnetiska fält. Råttor som utsatts för
sådana fält har bl.a. visat läckage av
proteiner över den s.k. blod-hjärnbar-
riären samt viss nervcellsdöd. Utvärdera-
rna anser att Salfordgruppen bedriver
”seriös och intressant forskning i en
stark vetenskaplig miljö”, men under-
stryker samtidigt att ”de överraskande
resultaten kräver verifiering i oberoende
upprepningar”.

I B

Svensk forskning
som håller måttet

För femte gången har en workshop an-
ordnats i Sverige för doktorander och
postdoktorer inom bioinformatik –
denna gång i Lund. 140 deltagare hade
lockats till workshopen som huvudsak-
ligen organiserats av doktorander vid na-
turvetenskapliga, tekniska och medicin-
ska fakulteterna. Förutom utbytet på
nationell nivå har arrangemanget också
lett till ökade kontakter inom LU.

Bioinformatik är en ung vetenskap
som rör sig i gränslandet mellan biologi,
medicin, matematik, datavetenskap,
kemi och fysik. Genom kraftfullare dato-
rer och IT-teknologi kan biologiska data
analyseras och katalogiseras på ett sätt
om inte var möjligt tidigare.

 Föreläsare var bl.a. Richard Durbin,
Sanger Institute Informatics Division,
Cambridge, Birgit Schoeberl, MIT, och
Carl Borrebaeck, Lunds universitet.

Bioinformatik lockade



5

Naturvetarnas studentbarometer visar
så positiva resultat att den utgör en
toppnotering bland hittills genomförda
studentbarometrar. Studenterna är nöj-
da med lärarna och med utbildningens
kvalitet och lärarna är nöjda med stu-
denterna.

– Jag är glad och stolt över våra studen-
ter och våra lärare som tillsammans har
åstadkommit de förbättringar som lett
fram till detta resultat, säger Bertil
Holmberg, prodekanus med särskilt
ansvar för grundutbildningen.

Fakulteten fick goda vitsord när den
senast behandlades i en studentbarome-
ter. Det här är första gången en sådan
mätning enbart handlar om den natur-
vetenskapliga grundutbildningen. Det är
också den första studentbarometern där
man även gör en enkätundersökning
bland lärarna och delvis ställer samma
frågor till dem som till studenterna.

Lärarna berömmer studenterna för
deras studieinsatser, närvaro i undervis-
ningen och goda kunskaper och färdig-
heter. Studenterna berömmer lärarna för
deras ämneskunskaper, deras förmåga
att anpassa undervisningen till studen-
ternas förkunskaper och hur undervis-
ning och självstudier knyts samman.
Studenterna är väl motiverade och
mycket ambitiösa – nästan alla exami-
na inom grundutbildningen är på magis-
ternivå. Bland landets naturvetenskap-
liga fakulteter är det dessutom den i
Lund som har den starkaste forskarre-
kryteringen.

Pedagogikens eldsjälar
Fakultetens lärarkår är erfaren och pe-
dagogiskt skolad. Bertil Holmberg me-
nar att det finns en kultur på fakulteten
att man ska göra bra ifrån sig som lära-
re. Det finns pedagoger som brinner för
sin uppgift. Det är ingen slump att flera
vetenskapsshower genom åren skapats
just av naturvetare.

– Men med tanke på den svaga eko-
nomin och det sparbeting vi kommer att
leva med flera år framåt kan återväxten
bli ett problem. Vi kan inte rekrytera
och skola in nya lärare överallt, innan de
stora pensionsavgångarna kommer. Det
blir ingen naturlig överbryggning och

det kan också bli så, att lärare som pen-
sioneras inte alltid ersätts av nya, påpe-
kar Bertil Holmberg.

Lärare och studenter förefaller sam-
stämmiga i barometern – dock inte all-
tid. Studenterna har kritiska synpunkter
på utbildningens arbetslivsanknytning.
Med undantag för programmet för sjuk-
husfysiker är denna anknytning bristfäl-
lig. Däremot tycker lärarna att den är
väl tillgodosedd.

– Att bedömningarna är så olika kan
bero på att studenter och lärare inte ta-
lar om samma saker, tror Bertil Holm-
berg. Lärarna tycker att ämnesinnehål-
let och den metodik som lärs ut är väl
anpassat till yrkeslivets krav. Studenter-
na vill veta exakt vilka yrken olika in-
riktningar kan leda till. Det kan vara
svårt att lämna sådan besked, eftersom
våra inriktningar är generella och kan
leda till många slags yrkeskarriärer.

Ut i yrkeslivet
Fakulteten har inte lika mycket kontakt
med näringslivet som LTH eller Medi-
cinska fakulteten. På institutionsnivå fö-
rekommer undersökningar som ska visa
vad som hänt med studenterna efter ge-
nomgången grundutbildning. Ett aktu-
ellt exempel kommer från Institutionen
för naturgeografi och ekosystemanalys.
Enligt den känner sig de utbildade natur-

geograferna väl rustade genom sin ut-
bildning. De vanligast förekommande
yrkesgrupperna är handläggare, GIS-
utvecklare och samordnare, konsulter
och forskarstuderanden.

– Vi ska försöka ta oss an frågorna
om yrkesanknytningen på ett mer syste-
matiskt sätt, analysera hur kurserna ser
ut i dag och vilka inslag av denna typ
som man kan komplettera utbildningen
med, lovar Bertil Holmberg.

Områden där man noterat tydliga
förbättringar från den tidigare under-
sökningen är studentinflytandet och stu-
denternas kommunikationsfärdigheter.
Studentinflytandet är dock fortfarande
otillfredsställande inom vissa ämnesom-
råden. Kommunikationsfärdigheterna
bedöms som viktiga av både stundenter
och lärare; bl.a. gäller det att kunna för-
klara vad man sysslar med för lekmän
ute i yrkeslivet. Studenterna har blivit
bättre på att kommunicera skiftligt men
fortfarande känner man att förmågan
till muntlig kommunikation har brister.

– Vi måste fortsätta att arbeta med en
massa saker; kvalitet i utbildningen är
något som ständigt måste erövras. Arbe-
tet med kursvärderingar måste fortsät-
ta, och återkopplingen från kursvärde-
ring till kurs måste – precis som studen-
terna påpekar – bli bättre.

Toppnotering för naturvetarna

Naturvetarna är nöjda med både lärarna och utbildningens kvalitet. FOTO: BO WALLÉN

G Ö R A N  F R A N K E L
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Nästa år slås Medicinska fakultetens tju-
go institutioner samman till sex storin-
stitutioner. Institutionskanslierna för-
stärks för att ge forskargrupperna bätt-
re service. Medan institutionerna ska ta
hand om personalen – inte minst de
unga forskarna – och sörja för arbets-
miljön, så organiseras forskningen på
ett friare sätt. Den ska bedrivas på tvärs
över institutionsgränserna, i program-
områden där forskarna i princip kan
”komma och gå”.
     – I en tid av full förändring är det vik-
tigt att vi är aktiva. På det här sättet
hoppas vi få en balans mellan trygghet
och flexibilitet och forma en kreativ
akademisk miljö, säger dekanus Jan
Nilsson.

Det var överfullt i BMC:s Fernströmsal
när den nya fakultetsorganisationen pre-
senterades för personalen i mitten av
november. Tidigare på dagen hade en
likadan frågestund ägt rum i Malmö.

Den nya organisationen  – Medfak
2005 – innebär att det blir två nya insti-
tutioner för laboratoriemedicin – en i
Lund och en i Malmö, och likaledes två
för klinisk vetenskap, d.v.s. patientnära
tillämpad forskning. En stor institution
för experimentell medicinsk vetenskap
samlar de prekliniska forskarna i Lund.
Den sjätte institutionen – för hälsa, vård
och samhälle – omfattar forskning och
utbildning av sjukgymnaster, arbetstera-
peuter och sjuksköterskor i både Lund
och Malmö.

Det har riktats en hel del kritik mot
omorganisationen och en debatt har
förts på intranätet. Flera forskare pro-
testerar mot att man delar upp den kli-
niska och den prekliniska forskningen i
olika storinstitutioner.

– Det är onaturligt, gammalmodigt
och innebär att BMC inte blir en sam-
manhållen organisatorisk enhet, sa en av
de hårdaste kritikerna, Rikard Holm-
dahl, professor och forskningsledare,
som tyckte det var obegripligt att man
frågat forskarna vart de vill höra, och
sedan gått emot mångas önskemål.

Dekanus Jan Nilsson svarade att man
lyssnar på kritiken men inte kunnat till-
godose allas önskemål. Organisationen
kan också komma att förändras fram-
över, påpekade han, men fakulteten vill
inte förlora tid genom att skjuta på ge-
nomförandet.

Ledningen vill underlätta samarbetet
mellan kliniker och prekliniker – men en
jätteorganisation för båda grupperna är
administrativt ohanterlig i dagsläget,
fortsatte Jan Nilsson.

Att forskningen – liksom för övrigt
också utbildningen – organiseras i
gränsöverskridande programområden
garanterar nära kontakt mellan kliniker
och prekliniker. Ambitionen, sa deka-
nus, är att knyta den medicinska forsk-
ningen närmare sjukvården.

Beredda att arbeta
Leif G. Salford, som blir prefekt för den
nya kliniska storinstitutionen i Lund,
hälsade de prekliniska forskare välkom-
na till institutionens sektionsråd.

– Vi är beredda att arbeta för att våra
tre institutioner på sikt ska bli en.

Patrik Brundin, prefekt för den nya
storinstitutionen för experimentell med-
icinsk vetenskap, menade att en sam-
manslagning inte kunnat genomföras
eftersom de kliniska forskarna inte såg
någon möjlighet att nu ta in också pre-
klinikerna i sin organisation:

– Viktigast nu är att röja undan de
hinder som finns mellan de experimen-
tella och renodlat kliniska vetenskaper-
na. Ge oss en chans, bad Brundin, som
liksom Salford menade att de tre insti-
tutionerna om några år kanske blir en.

För att få en mer professionell admi-
nistration förstärks storinstitutionernas
kanslier. Fakultetskansliet och institu-
tionskanslierna ska ha ett nära samarbe-
te. Samrådsgrupper ska inrättas för eko-
nomi-, personal-, informations- och IT-
frågor.

Omorganisationen inom Medicinska fakulteten
innebär att institutionsstyrelserna försvinner och
ersätts av prefektstyre, för att få kortare besluts-
vägar. På institutionerna skapas ledningsgrupper
liksom grupper för samråd med olika personal-
kategorier. Institutionskanslierna förstärks; alla
administratörer inom fakulteten har fått söka till
de nya tjänsterna. I skrivande stund är det oklart
om alla kommer att kunna fortsätta, vilket föran-
lett en hel del oro.

Forskningen organiseras som program-
områden över institutionsgränserna. Grundut-
bildning, fortbildning och forskarutbildning sam-
ordnas i en ny utbildningsenhet inom fakul-
tetskansliet.

De sex nya institutionerna (prefektens namn
i parentes): Inst för experimentell medicinsk ve-
tenskap, Lund (Patr ik Brundin), Inst för
laboratoriemedicin, Lund (Urban Gullberg), Inst
för laboratoriemedicin, Malmö (Tommy Anders-
son), Inst för kliniska vetenskaper (Lef G. Salford),
Inst för kliniska vetenskaper, Malmö (Karl
Obrant), Inst för hälsa, vård och samhälle (Char-
lotte Ekdahl).

Medfak 2005 tar form

– De är inte bara diskussionsfora,
utan ett organiserat nätverk för åtgär-
der, genomförande och uppföljning av
beslut som ska förbättra servicen till
forskarna, sa nye kanslichefen Magnus
Lundin.

Men också här var Rikard Holmdahl
kritisk. Han var inte säker på att sam-
ordningseffekterna skulle uppväga
nackdelarna med att minska på antalet
högskolesekreterare och samla mer
kompetens i institutions- och fakultets-
kanslierna.

– Högskolesekreterarna gör en mas-
sa annat än att peta in uppgifter i Orfi,
påpekade han.

F A K T A

B R I T T A  C O L L B E R G

Rikard Holmdahl
är mycket kritisk
till den nya
organisationen.

– Ge oss en chans, bad Patrik Brundin.
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Den 24 november 1994 sattes sista spi-
ken i det nya Ekologihuset. Det var
Kung Carl XVI Gustaf som slog in den. I
dagarna hade husets tioårsjubileum:
med invigningsfestligheter, späckat ve-
tenskapligt program, postersession och
en jubileumsfest.

Det 130 meter långa, E-formade huset vid
Sölvegatan kostade 150 miljoner kronor att
bygga. Ekologerna som dittills varit spridda på
flera ställen i Lund fick då ett gemensamt hus.
Detta har bidragit till att ge ekologin en mycket
stark ställning vid universitet och stimulerat både
grundutbildning och forskning. Det fanns och

Jubilerande ekologer slår in nya spikar

Det blev rusning till jubilerande Ekolo-
gihusets invigningsföreläsning som
hölls av professor Joan Roughgarden
från Stanford University. Hon noterade
att ekologiinstitutionen i Lund är störst
i Europa och kanske i världen. Och om
uppdraget att få inleda invigningspro-
grammet sa hon:
      – Jag känner mig som en tonåring på
sin första bal.

Joan Roughgarden – som tidigare bar
förnamnet Jonathan – är en framståen-
de ekolog med kritiska synpunkter på
vissa aspekter av Darwins teori om sex-
uell selektion. Man ska skilja på person
och vetenskap men i fallet Roughgarden
är det frestande att se ett samband mel-
lan hennes kritik och det faktum att hon
själv bytt könsidentitet.

För LUM:s utsände berättade hon att
det inte var första gången hon hade
stuckit ut hakan. Hon har tidigare ska-
pat kontrovers med avvikande åsikter
inom oceanografin och ekologin i tid-
vattenzoner med klippbottnar.

– Folk blev rasande. Jag skulle inte ha
gjort om det, nu när jag vet hur reaktio-
nerna blev, minns hon.

Men du gör det ju en gång till och
med råge! Det måste väl vara ännu vär-
re att ifrågasätta Darwin än någon gäng-
se oceanografisk teori?

finns fortfarande en forskningsmiljö i världsklass
med sådana speciella faciliteter som världens
förmodligen mest avancerade vindtunnel för
fågelstudier, masspektrometrar för analyser av
spårämnen och isotoper och laboratorier för
DNA-analyser.

Ekologiska institutionen har också Nordens
enda avdelning för teoretisk ekologi.

– Passa på och njut av jubileumsarrange-
mangen. Det blir ingen ny chans att göra det
förrän om tio år om universitet fortfarande finns
kvar då, sa Ekologiska institutionens nuvarande
prefekt Wilhlem Granéli.

Rektor Göran Bexell försäkrade att universi-
tet skulle bestå ”i hundra år och många hundra

–  Det är en annan sak! I detta är jag
mycket engagerad därför att jag oroar
mig över darwinismens etiska och intel-
lektuella konsekvenser. Jag är bekymrad
över hur förhållandet mellan könen be-
skrivs som ett krig och över allt tal om
”goda” och ”dåliga” gener.

– Det är sådant som leder till feno-
men som etnisk rensning. Till diskrimi-
nering av blinda, bögar, judar. Glöm inte
att det också fanns vetenskapsmän som
stod bakom Förintelsen.

Rasbiologi
Ingen seriös modern genetiker ägnar sig
väl åt rasbiologi? Brukar man inte fram-
hålla att de genetiska skillnaderna mel-
lan individer är större än genetiska skill-
nader mellan raser?

–  Jovisst. Men diskrimineringen av
bögar då? Så fort någon har ett avvikan-
de beteende måste det förklaras med en
sjukdom orsakad av en ”dålig” gen. Har
du inget sexliv är du sjuk. Har du för
mycket sex är du också sjuk. Är du blyg?
Det måste bero på en genetisk defekt!

Med denna ironiska kommentar på
läpparna begav sig dr Roughgarden till
en workshop om biologi och veten-
skapsfilosofi.

år därtill”, och Naturvetenskapliga fakultetens
dekanus Bengt Söderström noterade att huset
efter tio år kändes lika fräscht som när det var
alldeles nytt.

Sedan HM Konungen spikat upp den första
ekologiavhandlingen i ekstammen i husets foajé
har trädet blivit översållat med skrifter. De har nu
tagits loss och hängts upp i taket för att ge plats
för nya doktorsarbeten. Först ut att spika i det
nya decenniet var Martin Granbom med en
avhandling om starars anpassningsmekanismer
och Ulrika Jönsson med en avhandling om en
algsvamp som angriper ekar.

Kontroversiell ekolog
invigde 10-årsfirande

Professor Joan Roughgarden från Stanford Univer-
sity, som själv bytt kön, ifrågasätter Darwins ut-
vecklingslära. FOTO: GÖRAN FRANKEL

G Ö R A N  F R A N K E L

G Ö R A N  F R A N K E L
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EFTER MIN DISPUTAION i juni 2003
har jag bl.a. skrivit rapporter, översikter
och utredningar om doktorandutbild-
ningens villkor och strategiska betydel-
se. Antalet examinerade doktorer i ett
samhälle – sägs det – är en gradmätare
för dess innovationspotential. Tillgång-
en till forskarutbildad personal – sägs
det – är en ”key resource” i det europe-
iska kunskapssamhället som skall byg-
gas. Fantastiskt! Jag tillhör en privilegie-
rad grupp. Min framtid är ljus. Någon
behöver mig.

I strategidokumenten ja – vid hem-
mauniversitetet – nej!

DEN SOM KLARAR SIG någorlunda
oskadd ur disputationen och den efter-
följande festen vaknar upp i ett postdok-
toralt träsk som stavas: ansökningar,
deadlines, tidsbegränsade förordnan-
den, kölappar på arbetsförmedlingen,
konferenser, papers och i de flesta fall
även en familj att (med)försörja. Man
gör allt för att undvika 10 procent-för-
ordnanden på det egna ämnets A-kurser
och resten av tiden leva ur hand  i mun
eller på sin frus mammapenning. Få är
förunnat att fara runt i Europa för att
breda ut fagra tankar om doktorander-
nas forskning. Verkligheten man möter
under turnéuppehållen i Lund är betyd-
ligt mer farsartad. Det får den erfara
som till äventyrs får för sig att söka en
postdoktoral befattning vid hemuniver-
sitetet.

I regel ska doktorsexamen inte ligga
längre tillbaka än fem år.  Ett par år ef-

ter disputationen är de flesta  mörbulta-
de av partiell arbetslöshet eller pendling
till perifera högskolor. Man har en fyra,
fem tjänsteansökningar från Umeå till
Kalmar på gång, söker fakultetsmedel,
skriver frenetiska ansökningar till Riks-
bankens Jubileumsfond eller hoppas
desperat på en vinst i EU:s rampro-
gramslotteri. Vid sidan om har man
kanske en tio, femton  papers per år att
skriva, utan att hinna med det Stora
Verket Nummer 2. Man undervisar lösa
timmar i Halmstad eller Karlskrona.

ATT SEDAN VID EN ansökan till det
egna universitetet bli bemött som incog-
nitus – en människa med raderat minne
– är helt obegripligt. Att till exempel be-
höva vidimera en examen eller ett tjänst-
göringsintyg som har utfärdats av sam-
ma kansli som bereder tjänsteansökan
är en dubbel botten av säkerhet som bär
på löjets skimmer. Det betyder att kans-
liet i fråga inte litar på sig självt. Skulle
jag ha kunnat fuska till mig en doktors-
examen vid mitt egna universitet?

De flesta postdocs har ännu enbart
sin doktorsavhandling att hänvisa till
när de söker tjänster. Men ack den som
trodde att man kunde bifoga digitalt
material i sammanhanget. Det kan fak-
tiskt finnas doktorander vars avhand-
ling är helt slutsåld. Och vad gör man
då? Jo, bifogar den pdf-fil som dessut-
om ska publiceras på UB:s hemsidor och
som är den kompletta tryckförlagan
med exakt samma innehåll som pap-
perskopian. Men det godkänns inte.

Lever vi 2004 eller 1004?
De flesta ministerier och forsknings-

organ publicerar seriösa rapporter och
utredningar på sina hemsidor som vem
som helst i hela världen kan ladda ner på
sin dator. Finns det (verkligen?) sakkun-
niga eller en ledamot i en lärarförslags-
nämnd som inte kan hantera en pdf-fil
så bör de nog allvarligt fundera på att
avsäga sig uppdraget.

Så välkomna är vi postdocs med våra
ansökningar vid det universitet som se-
dan snart tio år tillbaka vet nästan allt
om oss.

DET FINNS JU OCKSÅ varianten att
dra tillbaka sin ansökan och strunta i att
vilja arbeta för den organisation man
känner sig mest lojal med. Att för all
framtid i internationella sammanhang
berätta den roliga anekdoten om det
provinsiella sydsvenska universitetet där
man skulle vidimera den examen som de
själva utfärdade och där en digital ver-
sion av doktorsavhandlingen inte ägde
något meritvärde.

Jag kommer att kunna somna leende
med vissheten om att den som fick det
akademiska jobbet skickade in sitt ve-
tenskapliga huvudverk i pappersversion,
var duktig och stal tid från sina med-
människor för att vidimera redan kän-
da fakta.

A N D R E A S  Ö N N E R F O R S

F I L O S O F I E  D O K T O R

C E N T R U M  F Ö R  E U R O P A F O R S K N I N G

5 0  P R O C E N T

Gästkrönikan

Det postdoktorala träsket...

Om den postdoktorala ansökningskarusellen skriver Andreas
Önnerfors, sekreterare och koordinator vid Centrum för
Europaforskning. Ett par år efter disputationen är de flesta
mörbultade av partiell arbetslöshet eller pendling till perifera
högskolor. Att i det läget bli bemött som en ”incognitus” vid
sitt hemmauniversitet, är helt obegripligt, tycker han.
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Kommer vi i framtiden att ha UV-ljus i
kylen som steriliserar maten över nat-
ten? Sätter vi samman middagen av för-
preparerade ”måltidskomponenter”,
eller köper vi nytillagad mat färdig på
Konsum och ICA?

Det var några framtidsfunderingar vid
Skånes Livsmedelsakademis Dag i Mal-
mö, där forskare och industri träffades
för att diskutera livsmedelsfrågor.
Många trodde dels på ny teknik, dels på
mer, men nyttigare snabblagad mat.

LTH-forskarna Annika Olsson och
Charlotte Alklint är två lundamedlem-
mar i en grupp på 15 unga forskare som
deltar i ett Formas-projekt om framti-
dens mat och matvanor. Annika Olsson
från Avdelningen för förpackningslogis-
tik hoppas att just bättre förpackningar
och bättre logistik kan få livsmedelspro-
duktionen att utnyttjas bättre än idag.

– I tredje världen är det bara 50 pro-
cent av all producerad mat som når kon-
sumenterna. I Västeuropa är det 98 pro-
cent, men Europa producerar också 200
miljoner ton livsmedelsspill per år ge-
nom ineffektiva processer och genom att
all mat inte går åt, sa hon.

Suddigare gräns
Gränsen mellan mat och medicin blir
allt suddigare, trodde både hon och
Charlotte Alklint från Avdelningen för
livsmedelsteknik. Läkaren kanske kan
skriva ut recept med rabatt på hälsomat-
varor lämpliga för olika patientgrupper.
Och snabbköpskvittona kanske inte
bara summerar priserna utan även inne-
hållet av fetter, fibrer et.c. i de livsmed-
el man handlat?

Charlotte Alklint diskuterade också
nya tekniska lösningar i hemmet.

– Kylen kan ha UV-ljus som sterilise-
rar maten när kylskåpsdörren är stängd.
Vi kan få nya spisar som kombinerar
infravärme, mikrovågor och vanlig el.
Och kökskranen kan förses med en kol-
syrepatron som ger kolsyrat vatten på
ett enkelt och billigt sätt, föreslog hon.

Sociologiprofessorn Anna-Lisa Lin-
dén beskrev ett pågående projekt som
studerar matvanorna hos två yrkesgrup-
per, vårdpersonal och busschaufförer.
Båda har numera ofta oregelbundna

arbetstider, vilket gör att de drabbas av
skiftarbetarnas problem med brist på
fasta matraster och ”riktig mat”.

Jan Mattsson från Roskilde Universi-
tetscenter och Helge Helmersson från
LUs företagsekonomiska institution
hade diskuterat lunchmat med gymna-
sister från olika utbildningsprogram.
Om ungdomarna ibland hoppar över
skolmaten till förmån för en hamburger-
restaurang beror det inte på brist på
kunskaper, visade undersökningen: de
beskriver själva sådan snabbmat som
både fet, onyttig och beroendeframkal-
lande.

Varför äter man då ändå den maten?
Grupptryck kan vara ett skäl, att viss
skolmat inte anses god är ett annat. Men
en del gymnasister sa också att det är
lugnare på hamburgerrestaurangen än i
skolbespisningen, och att köerna i sko-
lan kombinerat med korta lunchraster
vissa dagar gör det svårt att hinna få i sig
någon skolmat. Sådana miljö- och orga-
nisationsfrågor borde skolan kunna ta
tag i, menade forskarna.

I N G E L A  B J Ö R C K

Vad ställer vi på bordet i framtiden , funderade
man över på Livsmedelsakademins dag där det
bjöds på lunchbuffet. FOTO: INGELA BJÖRCK

Nyttig snabbmat?

Han har flugit flygplan sedan
han var 14 år, och nu har han nått
höjderna inom Lunds universitet.
Efter årsskiftet tillträder Sidney
Dekker sin tjänst som universite-
tets förste flygprofessor. Tjäns-
ten är placerad vid Trafikflyghög-
skolan i Ljungbyhed.

Sidney Dekker kom till Sverige från USA
1997.

– Linköpings universitet rekryterade
mig i samband med att två JAS 39 Gri-
pen-plan kraschat på oförklarliga sätt
under en kort period, berättar Sidney
Dekker. När utredningarna visade att
båda krascherna delvis berodde på den
mänskliga faktorn så insåg man att det
behövdes mer forskning inom det områ-
det för att höja flygsäkerheten.

Sidney Dekkers, som är expert på just
den mänskliga faktorn i flygsäkerheten,
anstä l ldes med stöd från SAABs
flygplanstillverkning och Luftfartsverket.

När han nu lämnar Linköping och tar
tjänst vid Lunds universitet är det miljön
som lockar.

– Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed
har alla förutsättningar för bra flyg-
forskning, säger Sidney Dekker och
nämner flygutbildning, simulatorer, stu-
denter, egna flygplan och ett forsknings-
starkt universitet i ryggen. Han hoppas
att skolan ska bli ett nav för svensk eller
till och med europeisk flygforskning.

– Det är ovanligt med universitets-
anknuten flygforskning i Europa.

Idag har Trafikf lyghögskolan i
Ljungbyhed en 80-poängsutbildning för
piloter, Sidney Dekkers vill bygga ut den
så att den blir 120 poäng istället. Dess-
utom vill han starta en forskarutbildning
i flyg och flygsäkerhet.

Med sig från Linköpings universitet
tar han också en uppdragsutbildning på
masternivå.

U L R I K A  O R E D S S O N

En flygprofessor!

LUs första flygprofessor, Sidney Dekker.
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Upp till 100 gånger
per sekund kom-
mer det att skapas
bilder av partikel-
kollisioner, bilder
som var och en har
innehåller 20 gång-

er mer data än det bästa en avancerad
digitalkamera kan producera. Detta ska
ske vid ett nytt instrument som just nu
byggs vid CERN i Schweiz. Hur denna
enorma datamängd ska analyseras är
en utmaning för bland andra lundafors-
karen Oxana Smirnova.

Oxana Smirnova arbetar vid Avdelning-
en för experimentell högenergifysik.
Hon har fått anslag av Vetenskapsrådets
ämnesråd för teknik och naturvetenskap
för sin forskning, vars mål är att på bäs-
ta sätt kunna utnyttja den s k Large
Hadron Collider (LHC) vid CERN, som
ska stå klar om ett par år.

Språkforskaren Jonas Granfeldt har fått
drygt 2,5 miljoner för att utveckla ett
datorprogram som bland annat ska
kunna användas till att diagnostisera
franskstudenternas skrivna språk.

Språkinlärning är en forskningsprofil
vid Romanska institutionen och Jonas
Granfeldts projekt är egentligen en för-
längning av hans tidigare forskning.

Under ledning av professor Suzanne
Schlyter har man redan kartlagt och stu-
derat utvecklingsgångar och utveck-
lingsstadier i talspråket hos vuxna som
lär sig franska. Nu ska han tillsammans
med en projektgrupp göra om samma
sak fast i det skrivna språket.

Maria Stanfors har fått 1,7 miljoner kro-
nor av Vetenskapsrådet för att under en
treårsperiod studera mäns fertilitet och
föräldraskap.
      – Det här är helt ny forskning inom
fältet ekonomisk demografi och det är
förvånande att den inte redan har gjorts
i Sverige, säger hon.

Ekonomhistorikern Maria Stanfors re-
agerar på att man bara frågar sig varför
inte kvinnor inte föder fler barn varje
gång de låga födelsetalen diskuteras.
Genom sitt projekt vill hon rikta ljuset
mot mäns fertilitet och studera vad det

är som påverkar sannolikheten att män
blir fäder och när i livet de blir det.

– Man vet att bakgrundsfaktorer som
till exempel utbildning och region påver-
kar barnafödandet hos både kvinnor
och män, fast på olika sätt, säger Maria
Stanfors.

Hon har gjort preliminära studier
som visar att barnafödandet är ganska
jämt fördelat bland kvinnor medan det
finns betydligt större skillnader mellan
olika mansgrupper.

– Idag verkar det ske en större sorte-
ring av män som blir fäder än av kvin-
nor som blir mödrar, säger hon.

Maria Stanfors ska inte bara kartläg-
ga mäns fertilitet och se hur den skiljer
sig från kvinnornas, utan också göra
intervjuer för att se vilka faktorer som
styr mäns och kvinnors beslut att skaf-
fa barn och vad det är som påverkar hur
föräldraskapet utformas.

Hon hoppas att forskningsresultaten
ska kunna användas som en vägledning
till en ökad jämställdhet i såväl familje-
och arbetsmarknadspolitiken.

– Svenskars språkinlärning av talad
franska följer en viss bestämd utveck-
ling, säger Jonas Granfeldt.

Till en början placerar studenterna
exempelvis objektet efter verbet, precis
som i svenskan. De säger Je vois le, is-
tället för Je le vois. Ju mer de lär sig,
desto närmre subjektet hamnar objektet.
Efter en tid säger studenten J´ai le vu och
till slut börjar studenten automatisk att
säga det rätta Je l´ai vu.

Genom att analysera studentens tal så
får läraren ytterligare en möjlighet att
bedöma vilken nivå studentens franska
befinner sig på. Men att analysera talat
språk är oerhört tidskrävande, därför
utvecklar Jonas Granfeldt nu, tillsam-

mans med Pierre Nugues på Institutio-
nen för datavetenskap, ett dataprogram
för att analysera det skrivna språket.
Först ska han kartlägga hur utvecklings-
gångarna ser ut är i det skrivna språket.
Sedan ska dataprogrammet kunna an-
vändas av både lärare och enskilda stu-
denter i inlärningen så att de själva kan
se vilken nivå deras texter ligger på.

Den som vill få delar av sin skrivna
franska analyserad kan redan nu logga
in sig datorprogrammet Direkt profil
www.rom.lu.se:8080/profil. Än så länge
är dock programmet bara en prototyp
och har därför en hel del brister.

U L R I K A  O R E D S S O N

Hösten är tiden för utdelningen av anslag. Nu har de stora och
viktiga forskningsfinansiärerna bestämt sig. LUM har talat med
några av de lyckliga som gynnats av Vetenskapsrådet, SIDA, Formas
och Riksbankens jubileumsfond.

Fransk språkinlärning
analyseras i datorprogram

Varför och när blir män fäder? Nytt instr
ger enorm

CERN i Geneve.

U O

Maria Stanfors ska
under tre år under-
söka mäns fertilitet.

Jonas Granfeldt ska utveckla datorprogram.

N Y A  A N S L A G  •  N Y A  A N S L A G  •  N Y A  A N S L A G  •  N Y A  A N S L A G  •   N Y A  A N S L A G  •  N Y
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Karin Grundström är doktorand i arki-
tektur och har fått 600.000 kronor från
SIDA för en studie av hur män och kvin-
nor använder sig av det offentliga rum-
met i Costa Rica och i Tunisien. Vad får
det till exempel för konsekvenser för
kvinnorna när en majoritet av stadspla-
nerarna är män?

Kvinnors användning av det offentliga
rummet glöms ofta bort i stadsplane-
ringen, menar Karin Grundström. Hon
har redan börjat intervjua kvinnor i ett
nybyggt bostadsområde för låginkomst-
tagare i utkanterna av Costa Ricas hu-
vudstad San José.

– Kvinnorna efterlyser bland annat
gemensamma lokaler för sina aktiviteter
som kan vara allt från inkomstgenere-
rande arbete till mottagning för miss-
handlade kvinnor eller storkök för att
dela ut matransoner åt fattiga barn, sä-
ger Karin Grundström.

Bostadsområdet ligger långt från
stadskärnan vilket innebär att man mås-

te pendla långt för att komma till jobbet.
– Eftersom det finns få arbetsmöjlig-

heter i närheten av bostaden och dessut-
om ingen barnomsorg blir det svårt för
kvinnorna att komma ut i arbetslivet,
säger hon. Kvinnornas löner skulle vara
ett viktigt tillskott i familjeekonomin
men som det ser ut nu tvingas kvinnor-
na välja mellan att stanna hemma och ta

hand om barnen eller göra långa och
dyra arbetsresor.

– Egentligen är det bara välbeställda
familjer som har råd att hålla sig med
två bilar som borde bo i städernas ytter-
områden, säger Karin Grundström. Åt-
minstone i de länder som inte har ett
välutvecklat transportsystem.

I sin studie av hur män och kvinnor
använder sig av det offentliga rummet
tar hon även med Tunisien. Hon har
ännu inte påbörjat sin studie där, men
antar att det finns en hårdare uppdel-
ning mellan var män och kvinnor vistas
i städerna.

– En viktig fråga som man måste stäl-
la sig är om man ska bygga för att be-
hålla eller för att förändra invanda
mönster, säger Karin Grundström.

Tanken med Karin Grundströms
forskning är att upprätta riktlinjer som
ska kunna användas i stadsplaneringen
i fattiga länder.

U L R I K A  O R E D S S O N

Karin Grundström till vänster tillsammans med
”sina” puertoricanska kvinnor.

Kvinnor förlorare när män stadsplanerar

Hon och andra lundafysiker har tidi-
gare arbetat med experiment i andra
anläggningar vid CERN. Men data-
mängderna från LHC – det största och
mest kraftfulla fysikinstrument som nå-
gonsin funnits – blir alldeles för stora för
någon enskild dator. Därför kommer
många superdatorer att kopplas ihop i
ett samarbete kallat ”grid” (galler, nät).
Oxana Smirnova är en av huvudarkitek-
terna för ett mjukvarusystem kallat
NorduGrid som gör detta samarbete
möjligt.

– NorduGrid ska bland annat använ-
das för att analysera resultaten från
ATLAS, en av de stora detektorerna i
LHC. Genom NorduGrid ska de delta-
gande fysikerna kunna använda super-
datorerna i alla nordiska länder samt
Tyskland, Schweiz, Slovenien och Aus-
tralien och kanske ännu fler länder
framöver, förklarar Oxana Smirnova.

I N G E L A  B J Ö R C K

rument vid CERN
ma datamängder

Margareta Nyman är inte medicinspeci-
alist utan professor i livsmedelskemi.
Men hennes forskning har med hälsan,
speciellt tarmhälsan, att göra.

Tarmsjukdomen ulcerös kolit går i
vågor och utbrotten kan vara mycket
plågsamma med magont, diarré, för-
stoppning och i värsta fall blödningar.
Det är en ganska ovanlig åkomma, men
drabbar ofta unga människor som får
dras med sjukdomen hela livet.

Men kolitpatienternas besvär skulle
kunna minskas om de hade mer smörsy-
ra i sin tjocktarm, tror Margareta Ny-
man. Smörsyra är en fysiologiskt aktiv
fettsyra som gör att tarmslemhinnan

mår bättre och blir mer motståndskraf-
tig. Och smörsyra kan man få fram i
tarmen genom att äta bland annat s.k.
beta-glukaner, som finns i korn och hav-
re.

– Vi har gjort en pilotstudie på pa-
tienter med ulcerös kolit som fick äta
bröd bakat på betaglukan-anrikat hav-
rekli. Deras besvär minskade klart, sam-
tidigt som produktionen av smörsyra i
tjocktarmen ökade. Nu vill vi gå vidare
med fler patienter och fler havreproduk-
ter – inte bara bröd, utan också t.ex.
müsli och spagetti, säger Margareta
Nyman.

– Kolitpatienter har väldigt känslig
tarmslemhinna. Men även friska perso-
ner kan nog må väl av att äta smörsyra-
bildande livsmedel som t.ex. betaglu-
kan-anrikat havrekli i förebyggande syf-
te, menar Margareta Nyman.

I N G E L A  B J Ö R C K

Magen bättre av havre
Havrebaserade livs-
medel för personer
med tarmsjukdomen
ulcerös kolit, för att
minska antalet sjuk-
domsutbrott. Det är

målet för Margareta Nymans projekt,
som fått anslag av Vetenskapsrådets
ämnesråd för medicin.

F L E R  P R O J E K T  N Ä S T A  S I D A

Y A  A N S L A G  •  N Y A  A N S L A G  •  N Y A  A N S L A G  •  N Y A  A N S L A G  •  N Y A  A N S L A G  •   N Y A
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”Det goda åldrandet?” var temat för
årets Forskningens Dag i Malmö och
Lund. Publiken hade följdriktigt en hög
medelålder, men var både stor, aktiv och
intresserad.

Föreläsningarna vid Forskningens Dag
handlade om både kropp och själ, me-
dicin och ekonomi. En utgångspunkt
var den stora äldrestudien GÅS (Gott
Åldrande i Skåne), som omfattar äldre
mellan 60 och 93 år i fem skånska kom-
muner. Vårdforskaren Ingalill Rahm
Hallberg berättade bland annat om
sjukvårdskonsumtion m.m. hos äldre
som bor kvar hemma och äldre i särskilt
boende.

– Hur många av er vill bo kvar hem-
ma? undrade journalisten Ted Bergdahl
vid den efterföljande frågestunden, och
möttes av en skog av händer.

Ingalill Rahm Hallberg kontrade:
– Men de flesta här ser oerhört fris-

ka ut! Vad man tycker som frisk och
aktiv stämmer kanske inte med det man
tycker den dag det blivit omöjligt att
t.ex. på egen hand resa sig ur sängen och
gå ut i köket efter ett glas vatten. Många
äldre som bor kvar i hemmet tillbring-
ar dessutom fler nätter på sjukhus än
äldre i särskilt boende, och det höjer
kanske inte precis livskvaliteten.

Hälsoekonomen Björn Lindgren fick
frågan om vad som bör göras för att
klara ekonomin i en åldrande befolk-
ning, där antalet personer över 80 om
10–15 år kommer att ha ökat från
450 000 till över 800 000. Att vårda
arbetslusten och att ta hit fler invandrare
föreslog han som möjliga åtgärder, lik-
som att alla 40-talister försöker se till att
få barnbarn som får en bra utbildning.

Fallolyckor
I pausen trängdes publiken bland kaffe-
bord och utställningsskärmar. Utställ-
ningen berättade bland annat om fall-
olyckor och hur de kan förebyggas, om
transplantationer med ”alternativa”
njurar, om en nyupptäckt funktionsstör-
ning i örat som kan leda till balanspro-
blem, om ögonsjukdomar hos äldre och
mycket mer.

Inför Forskningens Dag har en sär-
skild tidning utkommit, ”Aktuellt om
vetenskap och hälsa” med äldre och åld-
rande som specialtema. Tidningen ges ut
av Medicinska fakulteten tillsammans
med de två universitetssjukhusen. Den
har producerats av Informationsenheten
vid LU och kan beställas via e-post på
expedition@info.lu.se.

”Det goda åldrandet”
drog intresserad publik

I moderna byggnader med glasa-
de fasader går ofta mycket ener-
gi åt till ventilation och luftkon-
ditionering. Helena Bülow-Hübe
har fått anslag av Formas för sin
forskning om solskydd som ett
energisparande alternativ.

Formas uttyds Forskningsrådet
för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande. LU har i årets
anslagsomgång fått medel för
forskning om sydsvensk färgsätt-
ning, biofibrer, doftsignaler hos
barkborre-parasiter, köpcentra i
storstaden, sprickbildning i ma-
skinbearbetat trä m.m.

Helena Bülow-Hübe tillhör
Avdelningen för energi och bygg-
nadsdesign. Hennes projekt
handlar om hur persienner, mar-
kiser, skärmar och andra ut- och
invändiga solskydd påverkar dels
ljuset inomhus, dels rummets
temperatur. Man håller just på
att inreda ett fullskalelaboratori-
um där sådana mätningar ska
kunna göras, och har också ut-
vecklat ett dataprogram som ar-
kitekter och planerare kan an-
vända för att beräkna behovet av
solskydd i olika byggnader.

Att ersätta ”komfortkyla”
med solskydd kan göra innekli-
matet behagligare, men kan ock-
så spara mycket energi. Att mins-
ka elförbrukningen för extra ven-
tilation och luftkonditionering i
kontorshus, industrilokaler och
affärer skulle kunna ge en bespa-
ring på nära 4 TWh per år.
          I N G E L A  B J Ö R C K

Solskydd
spar energi

Det finns många exempel på ett gott åldrande i tidningen ”Aktuellt om vetenskap och hälsa”. Här är
ett... FOTO: KENNET RUONA

I N G E L A  B J Ö R C K

Markiser och
andra solskydd
tros kunna
spara mycket
energi.

•  N Y A  A N S L A G  •
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Mer än trettio personer har sökt
den nya professuren i parapsy-
kologi, men bara ett fåtal har
relevanta meriter. Två sakkunni-
ga vill se göteborgsprofessorn
Adrian Parker på den omdebat-
terade tjänsten, medan en före-
drar professorn Deborah De-
lanoy, Northampton, England.

Den nya professuren är i psyko-
logi inklusive parapsykologi och
hypnologi, och resultatet av en
gammal donation från en dansk
margarinfabrikör.

Favoriten är engelsmannen
Adrian Parker som doktorerade
i psykologi vid universitetet i
Edinburgh 1977. Därefter kom
han till Göteborgs universitet där
han också läste medicin. Parker
har en vetenskaplig bredd och
som en av de ledande forskarna
inom parapsykologi åtnjuter han
respekt också bland skeptiker för
sin uppmärksamhet på kritiska
detaljer vid utvärdering av forsk-
ning i parapsykologi.

En av de sakkunniga, Henry
Montgomery, Stockholms uni-
versitet, sätter dock Deborah
Delanoy i första förslagsrummet.
Hon doktorerade liksom Parker i
Edinburgh, och är sedan 1999
professor i psykologi vid Univer-
sity College Northampton. Veten-
skapligt har är hon mest inriktad
på parapsykologi. Hon har ock-
så byggt upp verksamhet och
haft ledningsuppdrag.

Henry Montgomery sätter Et-
zel Cardeña, professor vid Uni-
versity of Texas-Pan American,
på andra plats, före Adrian Par-
ker.  Cardeña har skrivit om bl.a.
hypnos och dissocationsteori,
och ägnat sig mycket åt metoder
och teori inom parapsykologisk
forskning.

Lärarförslagsnämnden be-
stämde vid ett möte i slutet av
november att undersöka möjlig-
heten att kalla de tre kandidater-
na till intervjuer.

B R I T T A  C O L L B E R G

Tre intressanta
parapsykologer

– Det har varit en trevande start. Men
nu börjar vi finna formerna för etikpröv-
ningen och hitta sätt att förena lagens
krav med forskningens mål.

Det säger professorn i etnologi Susanne
Lundin, vetenskaplig sekreterare i en av
nämnderna inom det nya systemet för
etikprövning av forskning kring männis-
kor. Systemet infördes för ett år sedan
och kräver etikprövning av all forskning
som berör känsliga personuppgifter el-
ler biologiskt material från människor,
eller som kan påverka människor fysiskt
eller psykiskt.

På det medicinska området har etik-
prövning funnits länge, men inte bland
humanister och samhällsvetare. Nu ska
all människoinriktad forskning bedö-
mas, vilket leder till många knepiga frå-
gor.

– Trafikforskning där människors
trafikbeteende filmas utan att de vet om
det, kan den godkännas? Kan etnologer
fotografera dop, begravningar och skol-
avslutningar utan att fråga alla på bilden
om lov? Får man intervjua människor
om känsliga frågor som kan väcka tan-
kar och reaktioner i efterhand? Får man
göra psykologiska experiment där för-
sökspersonerna först efteråt blir infor-
merade om det riktiga målet med expe-
rimentet? frågar Susanne Lundin.

Hennes eget svar på den sista frågan
är nej. Ett projekt där man lurar för-
sökspersonerna, om än i ett vällovligt
syfte, skulle nog inte få klartecken i etik-
prövningen.

– Vi hade ett fall där man ville testa
mild musik från högtalare inuti patien-
ternas kuddar, för att göra uppvaknan-
det efter en operation mindre obehag-
ligt. De som deltog skulle först efteråt få
reda på att de var med om en test.

– Våra diskussioner slutade med en
kompromiss: patienterna ska i förväg få
reda på att de kanske kan komma att
delta i en undersökning! Det är en nack-
del för studien men etiskt riktigare mot
patienterna, menar Susanne Lundin.

Sverige har nu sex regionala etikpröv-
ningsnämnder. Den i Lund behandlar
forskning vid Lunds universitet och hög-

skolorna i Sydsverige samt vid regionens
hälso- och sjukvård, företag och statli-
ga myndigheter. Lundanämnden är i sin
tur uppdelad i två medicinska avdel-
ningar och en ”övrig”.

Den ”övriga”, där Susanne Lundin är
verksam, har hittills bara avslagit två
ansökningar. Den ena handlade om ut-
satta ungdomars sexualitet, den andra
om döva ungdomars liv. I båda fallen
ansåg man att risken att skada en utsatt
grupp var för stor.

– Det handlar hela tiden om en av-
vägning, säger Lennart Svensäter som är
ordförande i avdelningen och domare
vid tingsrätten i Malmö.

– Vår uppgift är inte att censurera
forskningen och stoppa viss forskning.
Syftet är att ställa värdet av den enskil-
da människans integritet i relation till
värdet av den nya kunskap en viss stu-
die kan ge.

Bedöma nyttan
Etikprövarna försöker alltså bedöma
den tänkta nyttan i relation till den even-
tuella skadan. De kan också ge råd om
hur en studie kan kompletteras så att
risken för skada minskas. Intervjuer som
kan väcka sorg och oro skulle t.ex. kun-
na kompletteras med att man erbjuder
en samtalspartner för de deltagare som
vill prata av sig i efterhand.

Etikprövningarna kostar 6 000 kr,
mycket pengar för fattiga forskare. Men
trots nackdelarna i form av kostnader,
merarbete och ännu lite osäkra bedöm-
ningsresonemang tycker Susanne Lun-
din att fördelarna överväger:

– Prövningen skapar en eftertanke
om hur vårt arbete påverkar de männis-
kor vi möter. Att tvingas tänka i de ba-
norna kan vara svårt, men nyttigt.

Dyrt men nyttigt
med etikprövning

Susanne Lundin är med och arbetar för att syste-
met med etikprövning av forskning kring männis-
kor ska fungera.

I N G E L A  B J Ö R C K
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Lunds universitet har fått en ny data-
chef. Han heter Johnny Nilsson och är
från och med den 15 november chef för
LDC.

Johnny Nilsson är 50 år och kommer
närmast från IFS –Industrial and Finan-
cial Systems – ett företag med huvud-
kontor i Linköping som arbetar med af-
färssystem.  Johnny Nilsson har bland
annat varit VD för IFS i Polen och där-
ifrån ansvarat för företagets Östeuropa-
verksamhet. Nilsson har också haft le-
dande befattningar inom IFSs verksam-
het i Nordamerika.

Han efterträder Gunnar Knutsson
som varit tillförordnad chef på LDC

Länge växte mängden irriterande skräp-
mail stadigt i LU-anställdas inboxar.
Men plötsligt slutade de mirakulöst att
komma. Hur gick det till?
     Och hur går arbetet med GigaLUNET
–  och vad är det egentligen för något?
      Det var några av de frågor som be-
sökarna på Stora IT-dagen fick svar på.

IT-dagen arrangerades i Kårhuset av
LDC och Sekretariatet för utrednings-
och projektverksamhet, UPV. På pro-
grammet stod en rad föreläsningar om
aktuella IT-frågor, upphandling och re-
sor. I pauserna kunde besökarna dessut-
om besöka en mässa där universitetets
leverantörer och avtalspartners på om-
rådet ställde ut.

LUM tittade in på ett föredrag där
Torgny Hallenmark på LDC berättade
att universitetet nu har en samlad spam-
och viruskontroll igång. Särskilda pro-
gram undersöker e-breven och märker
misstänkta virus- och spammail tydligt.
Men det som drastiskt har minskat
mängden skräpmail är tekniken Grey-
listing som togs i bruk i juli.

– Numera är spam inte längre ett pro-
blem. 90–95 procent av dem är bara
borta, sa Torgny Hallenmark.

I korthet fungerar Greylisting så att
första gången ett mail med en okänd
adresskombination dyker upp returne-
ras det direkt till den avsändande ser-
vern, innan mottagaren har fått brevet.
”Seriösa” servrar skickar då mailet en

gång till, som då kommer fram till mot-
tagaren, medan ”oseriösa” servrar inte
kan hantera detta, och struntar i att för-
söka igen.

– Än så länge, ska väl tilläggas, under-
strök Torgny Hallenmark, som på det
hela taget är mycket nöjd med Grey-
listing.

Ersätta LUNET
Jens Andersson på LDC berättade om
GigaLUNET, det nät som ska ersätta
dagens LUNET den 30 juni 2006. Då
slutar nämligen LUNET att fungera, ef-
tersom det då inte längre finns någon
möjlighet till serviceavtal för dagens ut-
rustning. Nätets kapacitet är inte heller
tillräcklig.

Trots denna absoluta deadline är pro-
jektet försenat. Inte på grund av tekni-
ken bakom det nya nätet – den bygger
på beprövade lösningar – utan snarare
på grund av organisatoriska oklarheter.
Men Jens Andersson trodde att det hela
ska bli klart i tid. I september 2005 går
startskottet för implementeringsfasen,
där ett hundratal hus och fyrahundra
institutioner ska anslutas till det nya
nätet. Och GigaLUNET blir inte bara
snabbare än det nät vi har nu, det kom-
mer dessutom att användas både för
data och telefoni. Mer information om
GigaLUNET hittas på

www.gigalunet.cait.lu.se.

Vart tog spammen vägen?

Nye datachefen från näringslivet
sedan förre chefen, Sten Weijdegård,
gick i delpension för ett år sedan.

– Jag kommer att arbeta för att LDC
ska erbjuda kostnadseffektiva tjänster
och produkter som uppfyller universite-
tets baskrav på IT-
stöd, säger Johnny
Nilsson. LDC ska
utvecklas till en mer
professionell och af-
färsmässig leveran-
tör av IT-tjänster
inom universitetet.

U O

Johnny Nilsson.

Anslag grundsten
till kulturverkstad
Tolv forskare får i år sammanlagt
2,6 miljoner kronor ur Erik Philip-
Sörensens Stiftelse för främjan-
de av genetisk och humanistisk
vetenskaplig forskning. De två
största anslagen går till två lun-
daforskare. Den ene är professor
Greger Andersson vid Institutio-
nen för konst- och musikveten-
skap, som får 800.000 kronor.
Den andre är nyblivne profes-
sorn i molekylär genetik Jure Pis-
kur, som får 400.000 kronor.

Greger Andersson vill bygga upp en hu-
manistisk kulturverkstad som ska vara en
mötesplats för gränsöverskridande ar-
bete med kulturell gestaltning. Han an-
ser att dagens humaniorastudenter har
ett stort intresse både för nya medier
och ny teknik. Kulturverkstaden ska ar-
beta för att förnya både forskning och
undervisning och samtidigt vara en kon-
taktyta såväl mot andra fakulteter och
mot de konstnärliga utbildningarna som
ut mot samhället. I första hand ska en
tvärvetenskaplig grupp av yngre forskare
etableras och vissa piloprojekt ska ge-
nomföras.

Jure Piskur, som är knuten till Institu-
tionen för cell- och organismbiologi vill
utveckla nya modellorganismer som gör
det lättare att förstå jästsvamparnas ge-
netik och evolutionära historia. Det finns
redan några sådana väl undersökta
modellorganismer, men professor Piskur
hoppas kunna utveckla en grupp av mer
ovanliga jästsvampar till redskap i labo-
ratoriet. Detta ser han som ett led i byg-
gandet av ett nytt laboratorium för
forskning inom molekylär genetik.

Erik Philip-Sörensens Stiftelse delar
årligen ut anslag till genetisk och huma-
nistisk vetenskaplig forskning. Anslagen
offentliggörs alltid på donatorns födel-
sedag den 10 december. Årets motta-
gare på genetiksidan är Karin Broberg,
Alf Ceplitis och Axel Janke – samtliga
från Lunds universitet – samt Jan Lars-
son från Umeå, Martin Lascoux från
Uppsala och Göran Levan från Göte-
borgs universitet. Vart och ett av dessa
anslag är på 150.000 kronor. På
humanistsidan får Marie Cronqvist och
Lina Sturefelt 75.000 kronor, Lars Hall
150.000 kronor,  Carita Paradis
175.000 kronor och Karin Sarsenov
100.000 kronor. Alla kommer från LU.

P E T R A  F R A N C K E
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Det mångkulturella samhället ställer nya
krav på skolan. Lärarna behöver nya
metoder för att kunna handskas med
ökade motsättningar i klassrummen och
för att hjälpa elever med annan etnisk,
kulturell eller religiös bakgrund.

– Med interkulturell pedagogik vid-
gar man vyer och ger rum åt det samhäl-
le som vi har idag. Med en etnocentrisk
syn på kunskap missgynnas flera stu-
dentgrupper, säger Pirjo Lahdenperä.
    Hon är forskningsledare vid Centrum
för interkulturell skolforskning vid Sö-
dertörns högskola och ansvarar för pro-
filen vid högskolans lärarutbildning där
hälften av studenterna som rekryteras
har utländsk bakgrund.

– Genom att ge lärarutbildningen en
interkulturell profil poängteras att alla
grupper har något värdefullt att bidra
med, säger Pirjo Lahdenperä som tyck-
er att det är tydligt att studenter från
underrepresenterade grupper känner sig
mer hemma i de nya högskolorna som
har en uttalad satsning på mångfald.

Mellan olika synsätt
Pirjo Lahdenperä har nyligen kartlagt
pedagogiken inom olika invandrartäta
rektorsområden. Hon klassificerar un-
dervisningsmetoderna som monokultu-
rella, mångkulturella eller interkulturel-
la. I den monokulturella undervisning-
en är det majoritetens tolkning som ges
företräde. Minoriteterna anses behöva
extra stöd och kompensation eftersom
homogenitet uppfattas som idealet. Den
mångkulturella pedagogen konstaterar
och tydliggör skillnader mellan olika
synsätt. Den interkulturella pedagogi-
ken tar ett steg längre, använder hetero-
geniteten som en resurs och låter olika
kulturer, religioner, livsåskådningar be-
rika varandra.

De flesta människor tycker att det
låter bra med kulturer som berikar var-
andra. Problemen uppstår, enligt Pirjo

Lahdenperä, när dessa vackra ord ska
omsättas i praktiken.

– Utan att vara medvetna om det an-
vänder vi oss ofta av etniska fördomar
för att försvara våra värderingar i mö-
tet med andra kulturer, säger hon. Till
exempel har vi på grund av våra förut-
fattade meningar mycket lättare att ac-
ceptera en engelsman eller amerikan
som arbetskollega än en människa från
ett land i tredje världen – trots att eng-
elsmannen eller amerikanen kanske inte
kan ett enda ord på svenska. Medvetet
eller omedvetet tycker vi att de har nå-
got att tillföra eftersom deras kultur, i
våra ögon, är högre stående än vår.

Pirjo Lahdenperä höll sin föreläsning
vid Lunds universitets nystartade Forum
för interkulturell pedagogisk forskning.
Ett 25-tal lärare kom för att lyssna, men
forumet har redan närmare hundra
medlemmar.

– Intresset växer för de här frågorna,
säger Hans Lorentz, doktorand i peda-
gogik med ett avhandlingsarbete som
handlar om interkulturell pedagogik i
folkbildningssammanhang.

På Pedagogiska institutionen har det
sedan flera år tillbaka getts en kurs i in-
terkulturell kommunikation och nume-
ra är interkulturell pedagogisk forskning
en av institutionens prioriterade forsk-
ningsinriktningar. Tillsammans med pe-
dagoger vid Göteborgs universitet och
Södertörns högskola ska Lunds univer-
sitet bygga upp ett nationellt nätverk
kring interkulturell pedagogisk forsk-
ning. Vetenskapsrådet har nyligen ansla-
git 1,2 miljoner kronor för ändamålet.

– Med tanke på att endast sex pro-
cent av ansökningarna inom utbild-
ningsvetenskaper blev beviljade så
känns det som att interkulturell pedago-
gik är ett prioriterat forskningsområde,
säger Hans Lorentz.

Lunds universitet har fått pengar av Vetenskapsrådet för att
bygga upp ett nationellt forskarnätverk kring interkulturell
pedagogik. LUM var med när en av Sveriges ledande forskare
i ämnet, Pirjo Lahdenperä från Södertörn, gästföreläste i
Lund.

Pedagogisk guru
om interkultur

U L R I K A  O R E D S S O N

Studentaftnarna
100-årsjublierar
Nästa år firar studentaftnarna i
Lund 100 år. I likhet med studen-
terna vid Cambridge och Oxford
arrangerar Akademiska Fören-
ingens studentaftonutskott före-
läsningar med politiker, regissö-
rer, kungligheter, artister, journa-
lister och  författare. Genom åren
har intressanta personer som Ella
Fitzgerald, Dag Hammarskjöld,
Willy Brandt, Ingmar Bergman,
Jimi Hendrix, Günter Wallraff,
Barbara Hendricks, Hans Blix och
Cicciolina medverkat.

Under de senaste två åren har 100-års-
jubileet planerats av en kommitté bestå-
ende av personer med bakgrund i
studentaftonsutskottet.

– Jag hoppas att vi kan presentera ett
riktigt spännande program med många
prominenta gäster från utlandet, säger
jubileumsekreterare Oscar Edlund som
är ansvarig för programmet.

Till jubileet utkommer Akademiska
Föreningen och Lunds universitets-
historiska sällskap med en jubileumsbok
som behandlar studentaftnarnas histo-
ria. Boken kommer att presenteras på en
studentafton torsdagen den 27 januari
kl. 19.00. Bland de medverkande är f.d.
statsminister Ingvar Carlsson och för-
fattaren Lotte Möller.

Gratis för anställda
Under 2005 får de anställda vid Lunds
universitet komma in gratis på samtliga
studentaftnar. Detta sedan ett samar-
betsavtal slutits mellan studentaftons-
utskottet och Lunds universitet.

– Vi hoppas att arrangemangen ska
tilltala en blandad publik och det känns
glädjande att Lunds universitet stöttar
vår verksamhet, säger Lina Sundgren
studentaftonsutskottets förman.

Varje LU-anställd kan mot uppvi-
sande av legitimation kvittera ut en bil-
jett per studentafton. Vid förköp tillkom-
mer dock en avgift på 20 kr. LU-anställd
är den som återfinns i LUCAT, Lunds uni-
versitets elektroniska personalkatalog.

Biljetter till vårens aftnar kommer att
säljas i StudentInfo, beläget i AF:s entré.
Vårens program och information om
biljettsläpp kommer att finnas tillgäng-
ligt i sin helhet fr.o.m den 20 januari på
www.studentafton.af.lu.se

Pirjo Lahdenperä.
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10 dec:
Martin Olsson i fysikalisk kemi:
”Particle-induced phase separation
in aqueous solutions containing
colloidal particles and adsorbing
polymers”.  Kl  10.30 i  hörsa l  B,
Kemicentrum, Lund. Magnus Cinthio
i elektrisk mätteknik: ”Ultrasonic
methods for 2D arterial wall movement
measurements”. Kl 10.15 i hörsal
E:1406, E-huset, LTH. Jörgen Toftered
i organisk kemi: ”Flexible synthesis
of rigid cyclophanes”. Kl 13.30 i sal
K:D, Kemicentrum, LTH. Stefan Ask
i fysik: ”Searches for new physics
in single photon events and a search
for charginos at the DELPHI expe-
riment”. Kl 14.15 i föreläsningssal
B,  Fys i ska inst i tut ionen i  Lund.
Jo h a n n a  B a l o c h  i  f y s i o l o g i :
”Structure and func i ton of  the
cytoskeleton in cardiac and skeletal
m u s c l e  m u s c l e  c o n t r a c t i o n  i n
transgenic desmin deficient mice”.
Kl 9.15, GK-salen, BMC, Sölvegatan
19, Lund. Jens Holmberg i medicinsk
inflammationsforskning: ”Reduced
ROS production triggers arthritis The
role of T cells in arthritis pathogenesis”.
Kl 13.00, Rune Grubb-salen, BMC,
Lund.

11 dec:
To r d  J u h l i n  i  k a r d i o l o g i :
”Angiotensin converting enzyme
inhibition and aspirin in congestive
hearth failure”. Kl 9.15, Medicinklinik-

ens aula, Universitetssjukhuset MAS,
Malmö. Ann Aldén i missions-
vetenskap med ekumenik: ”Re-
ligion in dialogue with late modern
society: a contructive contribution
to a christian spirituality informed
by buddhist-christian encounters”.
Kl 10.15 i Kulturens auditorium,
Tegnérsplatsen, Lund. Anna Smed-
berg Bondesson i litteraturveten-
skap: ”Anna i världen. Om Anna
Rystedts diktkonst”. Kl 10.15 i Edens
hörsal, Paradisgatan 5, Lund. Marfa
del Pilar Álvarez Salamanca i span-
ska med litteraturvetenskaplig
inriktning: ”De Sobremesa, 1887-
1896. José Asunción Silva: El poeta
novelista”. Kl 10.00 i sal L 604, Språk-
och litteraturcentrum, Helgonabacken
12, Lund.

13 dec:
Johan Cronehed i socialantropo-
logi: ”Hypens grammatik informa-
tionsteknologi i  återberättandet som
myt,  prakt iserad verk l ighet och
vetenskaplig analys alternativt IT-hypen
å r e n  i n n a n  o c h  o m k r i n g
millennieskiftet i väntan på nästa
hype och nästa och nästa…..”.Kl
10.00 i Pangea, Geocentrum.

14 dec:
Mats Lundberg i oorganisk kemi:
”Porous cerium dioxide for catalytic
applications”. Kl 13.15 i sal K:C,
Kemicentrum, Sölvegatan 39, Lund.
Suhaila Hashim i bioteknik: ”An
alkaline active maltooligosaccharide
forming á-amylase from Bacillus halo-
durans”. Kl 10.30 i sal K:B, Kemi-
centrum, Getingevägen 60, LTH. Ann
D u e c k  i  g e o t e k n i k :  ” H y d ro -

mechanical properties of a water
unsaturated sodium bentonite”. Kl
10.15 i sal V:A, V-huset, John Ericssons
väg 1, LTH.

15 dec:
Peter Parker i socialantropologi:
”How personal networks shape bu-
siness. An anthropological study of
social embeddedness, knowledge
development and growth of firms”.
Kl 10.15 i Kulturens auditorium, Lund.
Simon Jegou i oorganisk kemi:
”Influence of solid solutions on the
propert ies of some apatite-type
calcium salts relevant to the production
of phosphate and silicate cements”.
Kl 10.15 i sal K:G, Kemicentrum, LTH.

16 dec:
H e l é n  Tu v e s s o n  i  t u m ö r -
immunologi: ”Metabolism of quino-
line 3-carbozamide compounds, a
group of synthetic immunomodu-
lators, in varoius species”. Kl 13.00,
Segerfalksalen, Wallenberg Neuro-
centrum, Sö lvegatan 17,  Lund.
Marcus Svensson i immunologi:
”Chemokine receptor CCR9: Studies
on the generation and localization
of gut tropic lymphocytes”. Kl 9.00
i GK-salen, BMC, Sölvegatan 19, Lund.
Ronny Gustafsson i thoraxkirurgi:
”Vacuum-assisted closure therapy.
A  n e w  t re a t m e n t  m o d a l i t y  i n
poststernotomy mediastinitis”. Kl
13.00 i föreläsningssal F3, universitets-
sjukhuset i Lund. Wilson Parawira
i bioteknik: ”Anaerobic treatment
o f  a g r i c u l t u r a l  r e s i d u e s  a n d
wastewater – application of high-
rate reactors”. Kl 10.30 i sal K:A,
Kemicentrum, LTH. Aina Winsvold

i sociologi. ”Når arbeidende barn
mobil iserer seg. En studie av tre
unioner i Karnataka India”. Kl 10.15
i Kulturens hörsal.

17 dec:
Maria Engström i molekylär medi-
cin :  ”Regulation of apoptosis in
hematopoiet ic  progenitor  ce l l s :
Involvement of different signaling
pathways”. Kl 9.15 i föreläsningssalen,
Avd för patologi, Universitetssjukhuset
MAS, Malmö. Majlis Svensson i
experimentell klinisk immunologi:
”Mucosal  receptors  involved in
pathogen recognit ion and host
defence”. Kl 9.00, Patologens fö-
reläsningssal, Sölvegatan 23, Lund.
Staffan I. Lindberg i statsveten-
skap: ”The power of elections”. Kl
10.15 i Edens hörsal, 1 vån, Lund.
Lisa Tucker Cross i miljöpsykologi:
”Env i ron-menta l  a tmosphere  –
outdoor environmental assessments
for design and educaiton”. Kl 13.15
i föreläsningssal B, A-huset, Sölvegatan
24, Lund. Huailiang Xu i fysik:
”Radiative properties of rare earth
elements – free and bound in crystals”.
Kl 13.15 i sal B. Fysiska institutio-
nen, LTH. Pär Torstensson i natio-
nalekonomi: ”Essays on bargaining
and social choice”. Kl 10.15 i ECIII:210,
Lund.

Följande disputationer har ägt rum:
Kristina Gustafsson i etnologi:
”Muslimsk skola, svenska vil lkor.
Konflikt, identitet & förhandling”.
Carola Henriksson i tyska: ”Konflikt
Sprechhandlungen.  E ine unter-
suchung der aprechakte ”Worwurf”,
” D r o h u n g ”  u n d  ” k o n f l i k t ä r e
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War nung” .  Ulr ika   Jönsson  i
växtekologi: ”Phytophthora and
oak decline – impact on seedlings
and mature trees in forest soils”.
Kristian Sundström i nationaleko-
nomi: ”Moral Hazard and Insurance:
optimality, risk and preferences”.
Fredrik Karlsson i immunteknologi:
”The biologi of filamentous phage
infection – implications for display
technology”. Kristina Håkansson
i bioteknik: ”Reactors and biosensors
for improved microbial degradation
of acetonitrile”. Shahrzad Bakhtiar
i bioteknik: ”A thermostable alkaline
protease from a new alkal iphil ic
nesterenkonia sp”. Yanhong He i
o r g a n i s k  k e m i :  ” Te r p e n o i d
conidiation factors in penicill ium
c y c l o p i u m ” .  M a r c e l o  S o t o -
Thompson i fysik: ”Photodynamic
therapy util izing interstitial l ight
delivery combined with spectroscopic
methods”. Johan Piper i tillämpad
elektronik: ”Floating-point analog-
to -d ig i t a l  conve r t e r” .  Pat r i ck
Neumann i arbetsmiljöteknik:
”Production ergonomics – Identifying
and managing risk in the design of
high performance work systems”.
Mihaela Nistor i bioteknik: ”Biosen-
sors for food analysis: development
and applications”. Christian An-
dersson i industriell elektroteknik:
”On auziliary systems in commercial

vehicles”. Sacharias Votinius i all-
män rättslära: ”Varandra som vänner
och fiender – en idékritisk under-
sökning om kontraktet och dess
grund”. Martin Grandbom i zoo-
ekologi: ”Growth conditions and
individual quality in starlings”. Anna
Tunlid i idé- och lärdomshistoria:
”Ärftlighets-forskningens gränser.
Individer i  framväxten av svensk
genetik”. Lisa Rydén i kirurgi:
”Tamoxifen response in primary breast
cancer with special reference to
tumour-specific VEGF-A and VEGFR2”.
Anna-Karin Wihlborg i kardiologi:
”Novel functions of cardio-vascular
P2 receptors”. Elisabeth Ståhl i
exper imente l l  l ungmed i c in :
”Health-related quality of life in COPD
and as thma d i sc r iminat i ve  and
evaluative aspects”. Bernard Johann
Mulder i handelsrätt: ”Anställningen
vid verksamhetsövergång”. Johan
Bengtsson i reglerteknik: ”Closed-
l o o p  c o n t r o l  o f  H C C I  e n g i n e
dynamics”. Henrik Rosenkvist i
nordiska språk: ”The emergence
of conditional subordi-nators in swe-
dish – a study in grammaticali-zation”.
Lena Landgren i antikens kultur
och samhällsliv: ”Lauro, myrto et
buxo frequentata. A study of the Ro-
man garden through its plants”. Yulia
S a m o s h i n a  i  f y s i k a l i s k  k e m i :
”Polyelectrolytes on surafaces and

their complexes with surfactants.
Thermodynamics versus kinetics”.
Anna Wendt i fysiologi: ”Gaba in
the islets of langerhans”. Charlotta
Olofsson i molekylär och cellu-
lär fysiologi: ”Short- and long-term
effects of long-chain free fatty acids
on pancreatic alpha- and beta-cell
funciton”. Lea Brånén i kardio-
vaskulär forskning: ”Umor necrosis
factor-alpha as a target cytokine in
vascular disease”. Isabel Gonçalves
i experimentell kardiovaskulär
forskning: ”Assesssing carotid plaque
structure”. Annahita Sallmyr i
medic insk cel lbiologi :  ”DNA-
dependent protein kinase in human
ce l l s” .  Min L iang i  fys io logi :
”Expression and function of vascular
estrogen receptors alpha and beta”.
Zhen Li i kardiologi: ”Sequence
and dispersion of repolarization of
the right atrium. Implications of
repolarization disturbance in atrial
f ibr i l lat ion”. Ziaohong Wang i
medicinsk mikrobiologi: ”Serology
of human papillomavirus type 16”.
Florian Lüders i utvecklingsbiologi:
”The role of polysaccharide modi-
f i c a t i o n s  d u r i n g  d r o s o p h i l a
development”.  Angelica Wacken-
fors i experimentell medicin: ”En-
dothelin and angiotensin II recptors
in human coronary arteries and bypass
grafts alterations in cardiovascular

disease”. Martin Carnerup i yrkes-
och miljömedicin: ”Analysis, me-
tabol ism, effects and biological
monitoring of n-methyl-2-pyrrol-
didone (nmp)”. Stefan Bremberg
i medicinsk etik: ”Paternalism in
general practice – physician´s power
and patient´s autonomy”. Jan-Åke
Hansson i psykologi: ”Determinant
factors for memory performance in
human aging. A study of environ-
mental, person-based, and non-
cognitive predictors contributing to
memory performance in old adults”.
Göran Olofsson i kemisk teknologi
med inriktning mot processkemi
och katalys: ”A study of biomass
combustion problems and the selective
catalytic oxidation of ammonia”. Per
Cederberg i mekanisk teknologi
och verktygs-maskiner med in-
riktning mot robotteknik: ”On
sensor-controlled robotized one-off
manufacturing”. Henrik Sandberg
i reglerteknik: ”Model reduction
for linear time-
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monitoring – using diode-laser-based
spectroscopic techniques”. Helen
Hassander i polymerteknologi:
”Porphology of polymers – develop-
m e n t  o f  e l e c t r o n  m i c ro s c o p y
methods”. Mariette Andersson i
tillämpad biok”emi: ”Develop-ment
of transgenic potatoes to attain novel
starch qualities”. Graciela Landaeta
i byggande och arkitektur: ”Li-
ving in unauthorized settlements –
hou-sing improvement and social parti-
cipation in Boliva”. Petra Bernardini
i italienska med språkvetenskaplig
inriktning: ”L´italiano come prima
e seconda (madre) lingua. Indagine
longitudinale sullo sviluppo del DP”.
T o b i a s  L i n d b e r g  i  l i t t e -
raturveteskap: ”Ett nytt sätt att
se .  Om b i ldt idn ingen Se 1938-
1945”.Jan Marsal i immunologi:
”Chemokines and integrins in lym-
phocyte development and locali-
zation”. Jacob Engellau i onko-
logi: ”Prognostic factors in soft tissue
sarcoma.  T i s sue microar ray  for
immunostaining, the importance of
whole-tumor sections and t ime-
dependence”. Tord Lundgren i
parodontologi: ” Papillon-lefèvre
syndrome. Associations to clinical
and laboratory factors and results
of treatment”. Pieternella Cijvat
i elektronikkonstruktion: ”CMOS
Transceiver front-ends in mobile
communication handsets – archi-
tectures and building blocks”. Daniel
Karlström i programvarusystem:
” In tegra t ing  management  and
engineering processes in software
product development”. David Dunér
i idé- och lärdomshistoria: ”Världs-
maskinen. Emanuel Swedenborgs na-
turfilosofi”. Bo Sandahl i systema-
tisk teologi: ”Person, relation och
Gud. Konstruktionen av ett relationellt
personbegrepp i nutida trinitarisk
teologi”.

Av utrymmesbrist har LUM inte någon
information om stipendier & forsk-
ningsanslag. Aktuella listor hittas
däremot på www.eken.lu.se/stipendier
och www.lu.se/intsek/EU:eu.html

Doktorand i kemiteknik. Ref nr 1665,
ans 20 dec. Info 046-2228088.

Utbildningsbidrag i ekologi med
inriktning mikrobiologisk ekologi.
Ref nr 724, ans 20 nov. Info 046-
2224264.

Professor i obstetrik och gyneko-
logi, särskilt migrationsrelaterad
reproduktiv hälsa. Dnr I E 311 5659/
2004, ans 1 jan 2005. Info 046-
173452.

26-27 jan: Växjökonferensen. Årets
tema: ”De elva stegen” – vart le-
der  de?.  Nat ione l l  utb i ldn ings-
konferens med vida utblickar.Info:
www.vaxjokonferens@kommun.vaxjo.se

14/12 Filosoficirkeln. ”Var det bättre förr? Ur det moraliska förfallets historia”,
Orvar Löfgren. Kl 19.30 i universitetshusets aula. Info: www.folkuniversitetet.se

LUMs utgivningsplan 2005
       Manusstopp     Utkommer

LUM 1       17/1 28/1
LUM 2                            14/2                         25/2
LUM 3                            14/3                         30/3
LUM 4         8/4                         29/4
LUM 5                            13/5                         27/5
LUM 6                              6/6                         17/6

Annons

Annons
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RESESTIPENDIER. 26 yngre fors-
kare har fått totalt  nära 330 000
kronor i resestipendier från Kungliga
Fysiografiska Sällskapet. San Diego,
Hyderabad och Kapstaden är några
av resmålen.

SALVIUSSTIPENDIUM. Malin
Åkerström, professor i sociologi,
och Klas-Göran Karlsson, profes-
sor i historia, har fått 25.000 kronor
var i stipendium av Lars Salvius-för-
eningen.

A S S A R  H A D -
DINGS PRIS från
Fysiografiska säll-
skapet har gått till
professorn i kvar-
tärgeologi Svante
B jörck  v id  LU .
Hans forskning be-
handlar framför
allt klimatförändringarna under den
senaste istidscykeln och deras påver-
kan på miljön.

Björcks forskargrupp har tolkat
klimatutvecklingen genom prover
på sjösediment, torv och istidsavlag-
ringar på bl.a. Grönland, Island,
Azorerna, Grenada, Tristan da
Cunha och Antarktiska halvön. Han
har också studerat landhöjningen på
Grönland och i Skandinavien.
     Övriga pristagare är  Marianne
H i e l m  P e d e r s é n o c h  S a e i d
Esmaeilzadeh från Stockholms
universitet, Hans Hultborn från
Panum Instituttet i Köpenhamn,
Göran Sandberg och Sara von
Arnold från SLU Umeå resp Upp-
sala, Leif Andersson och Dan
Larhammar från Uppsala universi-
tet.

Tegger-priser till
unga medicinare
Tegger-Stiftelsen har sedan
1994 utdelat stipendier till
post doc-forskning för unga
forskare vid universitetssjuk-
husen i Malmö och Lund.
Årets stipendier går till Malin
Malmsjö, Martin Englund,
Ramin Massoumi och Vladi-
mir Evilevitch.

Malin Malmsjö tillhör Institutionen för
medicin på BMC i Lund. Hon intresse-
rar sig för endotelin, en kroppsegen
signalsubstans som verkar samman-
dragande på blodkärl och vars nivåer
är förhöjda hos personer med hjärt-
kärlsjukdomar. Hennes post doc-ar-
bete, som ska äga rum i Christchurch
på Nya Zeeland, handlar om regle-
ringen av endotelinreceptorerna i
blodkärlens väggar.
    Martin Englund från Avdelningen
för ortopedi i Lund ägnar sig åt artros-
forskning och vilken betydelse
meniskskador har för risken att ut-
veckla knäledsartros. Han ska göra sin
post doc i Boston, där det finns ett
unikt material av magnetkamerabilder
av knäleder, som kan visa även mycket
tidiga artrosrelaterade förändringar.
    Ramin Massoumi tillhör Enheten
för experimentell patologi vid
Universitetssjukhuset i Malmö. Han
studerar cylindroma, en tumörsjuk-
dom  lokaliserad till huden på bl.a.
ansikte, hals och överkropp. Alla pa-
tienter med cylindroma har mutatio-
ner i en viss gen. Ramin Massoumi
arbetar f.n. med transgena möss vid
Max Planck-institutet i München och
ska använda Teggerstipendiet till ett
tredje forskningsår där.
     Vladimir Evilevitch tillhör Avdel-
ningen för klinisk fysiologi i Malmö
och ska  till University of California i
Los Angeles för cancerforskning
med den s.k. PET-tekniken. Genom
att injicera olika markörer i blodet
ser man med denna teknik tumör-
cellers tillväxt. Tekniken kan använ-
das både som diagnosmetod och ett
sätt att följa effekten av olika be-
handlingar.

DOCTOR HONORIS. Universitets-
adjunkt och logoped Christina
Dravins, Institutionen för logopedi,
foniatri och audiologi har utsetts till
Doctor Honoris Causa i medicin vid
Riga Stradins University (RSU) (Lett-
lands medicinska högskola). Chris-
tina Dravins promoverades i Riga
den 27 oktober 2004.

Christina Dravins har under åtta
år varit verksam inom ett projekt
som lett fram till etablerandet av
högre utbildningsprogram inom
ämnet audiologopedi.

HEDERSLEDAMOT. Kjell Åke
Modéer, professor i juridik,  har ut-
nämnts till hedersledamot av Ame-
rican Society for Legal History. Ut-
nämningen kungjordes vid samfun-
dets årsmöte i Austin Texas den 30
oktober.

MINNESFORSKNING. National-
kommittén för psykologi vid Kungl.
Vetenskapsakademien har för andra
gången utdelat sitt pris till yngre
forskare. I år tillfaller priset på
50.000 kronor fil.dr. Mikael Jo-
hansson, Lunds universitet, för
hans forskning kring minnesfunk-
tioner. Priset instiftades förra året
och har möjliggjorts genom att uni-
versitet från hela landet och Sveriges
Psykologförbund har bidragit med
pengar. Pristagaren mottar diplom
och håller föreläsning vid National-
kommitténs möte den 8 april 2005.

GÅRDINGPRIS.  Eva och Lars
Gårdings pris i matematik och ling-
vistik, särskilt fonetik delas ut för
andra året, i år till forskare i fonetik
för de senaste årens bästa arbeten i
ämnet. Eva och Lars Gårding är pro-
fessor emeritus i fonetik respektive
matematik vid Lunds universitet. Pri-
set, 150 000 kronor, som förvaltas
av Kungliga Fysiografiska sällskapet,
delas i år lika mellan två forskare
som är aktiva inom fonetik i Sverige,
nämligen docent David House,
KTH, Stockholm, och docent Fran-
cisco Lacerda, Stockholms universi-
tet. Både House och Lacerda har
gjort sina viktigaste forskningsin-
satser inom talets perception.

BÄSTA EXAMENSARBETE. Lunda-
studenten och nyexaminerade leg
sjukhusfysikern Sofie Månsson,
Malmö, har tilldelats Svensk fören-
ing för radiofysiks och instrument-
företaget Laborels stipendium för
bästa examensarbete i radiofysik
2003/2004. Prissumman är på
15000 kronor. Arbetet behandlar
patientpositionering som är av
mycket stor vikt i samband strålbe-
handling, och som kommer att få
ännu större betydelse med införan-
det av IMRT (Intensity Modulated
Radiation Therapy) som är på stark
frammarch i modern högteknolo-
gisk strålbehandling.

BILDRÄTTELSE. I föregående
LUM berättade vi att Katarina
Svanberg fått årets innovations-
pris av stiftelsen Skapa. Tyvärr pu-
blicerades en felaktig bild i sam-
band med det. LUM beklagar.

Svante Björck

Den första akademiska konferensen
om det svenska frimureriet på 1700-
talet och dess relationer till Europa
äger rum 17–18 december vid
Lunds universitet

Det finns knappast någon orga-
nisation som är så mytomspunnen
som frimureriet. Det kom till Sverige
på 1730-talet och etablerades i fasta
former efter  1750. Tusentals
svenska män blev medlemmar i

frimurareloger under 1700-talet.
Vad upplevde de där och vilka var
deras ”bröder”? Hur spreds frimu-
reriet i Sverige och vilken relation
hade man till det övriga Europa?
Konferensen ”Between Mysticism
and Power  Po l i t i c s :  Swedish
Freemasonry and the European
Enlightenment” hålls vid Institutio-
nen för kulturvetenskaper vid LU.
Lunds universitet. Ett femtontal fö-

redragshållare från hela Europa ska
svara på frågor som: Varför förbjöd
katolska kyrkan frimureriet? Finns
det en esoterisk tradition i Sverige?
Varför fördömde nazisterna frimu-
reriet? Vilka ritualer praktiserades ?
Vem blev frimurare i Sverige? Ar-
rangörer för konferensen är fil dr
Andreas Önnerfors, idé- & lär-
domshistoria, Lunds universitet och
fil dr Henrik Bogdan, religionsveten-
skap, Göteborgs universitet. Konfe-
rensprogrammet finns på hemsidan
www.kult.lu.se

Mystiskt brödraskap – mäktigt nätverk?
Frimurarkonferens

Klas-Göran Karlsson Malin Åkerström



20

Kan processer i hjärnan för-
klara beteenden och egen-
skaper hos djur och männis-
kor? Kan ökad insikt om pro-
cesserna hjälpa oss behandla
t.ex. språkstörningar bättre?
Det är några centrala frågor i
en ny tvärvetenskaplig forsk-
ningssatsning som planeras
vid Lunds universitet.

Idérådet för forskningsut-
veckling, som inrättades av
rektor i somras, står bakom
förslaget. Rådet föreslår att
en arbetsgrupp får se över
möjligheterna för ett samar-
bete mellan neuro-, kogni-
tions-, språk- och beteendeve-
tenskap, där det beteendeve-
tenskapliga området omfattar
både människor och djur.
Forskare från minst fyra fa-
kulteter ska engageras – från
medicin, humaniora, sam-
hällsvetenskap och natur.
Helst ska de sitta nära varan-
dra, i en centrumbildning.

Identifiera problem
Uppdraget för arbetsgruppen
blir att under våren bl.a. iden-
tifiera de forskningsproblem
som ska beaktas i första
hand, hitta ett antal yngre
forskare som vill bygga upp
verksamheten och att ta fram

en tidsplan. Tanken är också
att etikforskare så småning-
om ska knytas till projektet.

– Vi har i dag fantastiskt
kraftfulla instrument för att
följa biokemiska processer i
hjärnan. Vi kan se vad som
händer i olika områden av
hjärnan när människan lyss-
nar på musik, löser matema-
tiska problem, talar olika
språk eller vad som sker i
hjärnan vid inlärningsproces-
ser. Vidare hur hjärnan fung-
erar t.ex. hos autistiska perso-
ner eller barn med språkstör-
ningar, berättar professor Stu-
re Forsén, vetenskaplig rådgi-
vare vid Swegene.

Genetiska förklaringar
Språkstörningar kan ha gene-
tiska förklaringar, men oav-
sett orsaken kan störningen
ofta spåras tillbaka till för-
lopp i hjärnan, menar Forsén.
Genom den här satsningen
ska medicinare, språkvetare,
kognitionsforskare, logope-
der och specialister på dels
människors, dels djurs bete-
ende tillsammans kunna stu-
dera problem inom sina res-
pektive områden.

Sture Forsén har fått ett
starkt gensvar när han testat
idén till forskningssatsningen.

Helsingborgs kommun ger
sammanlagt fyra miljoner
kronor till Campus Helsing-
borg för att starta en forskar-
utbildning inom Service ma-
nagement, eller tjänstestu-
dier som det heter på svens-
ka.

– Det är en kvalitetssäkring för
grundutbildningen i Service mana-
gement att vi nu även kommer att få
en forskarutbildning, säger Anders
Hallgren som rektor på Campus
Helsingborg.

Redan idag finns fyra dokto-
rander knutna till ämnet Service
management, men dessa är inskriv-
na vid fyra olika institutioner vid
Lunds universitet. Med de nya peng-
arna vill man dra igång en alldeles
egen forskarutbildning. För närva-
rande pågår diskussioner med den
samhällsvetenskapliga fakulteten
om att få forskarutbildningen knu-
ten till den.

– Helsingborgs kommun är en
stor spelare för Campus, säger An-
ders Hallgren och berättar att kom-
munen redan idag stöttar dokto-
rander både vid Institutionen för
service management och vid andra
institutioner.

Anslaget från Helsingborgs kom-
mun ska i första hand gå till dok-
torander men ambitionen är att så
småningom inrätta en professur och
en forskarassistenttjänst.

U L R I K A  O R E D S S O N

I mitten av november gick start-
skottet för Trafikflyghögskolans ar-
bete för miljödiplomering

Då besökte SAS miljöchef Niels-
Eirik Nertun skolan och föreläste
om SAS miljöarbete och om vilka
förväntningar som finns på nyutexa-
minerade piloters miljöinsikter.

Under december månad ska alla
medarbetare på Trafikflyghögskolan
gå en kortare miljöutbildning och
sedan kommer skolan att arbeta för
att steg för steg uppfylla de kriterier
som ställs för att få universitetets
miljödiplomering.

Läs mer om kriterier för universi-
t e t e t s  m i l j ö d i p l o m e r i n g  p å
www.lu.se/bygg/miljo.html

Om biokemin i hjärnan i
tvärvetenskapligt projekt

Kvalitetssäkring
i Helsingborg

Kort och gott – närv. heter Medicin-
ska fakultetens nya personaltidning,
som ska gå ut till alla anställda fyra
gånger om året. Namnet står för att
tidningen, precis som kroppens ner-
ver, är till för fånga upp signaler och
skapa reaktioner, och står också för
en förkortning av ”närvarande” i
betydelsen aktuell. Det första num-
ret innehåller bl.a. flera artiklar om
fakultetens omorganisering samt
intervjuer med de sex tillträdande
prefekterna.

Sverige och Sida kraftsamlar genom
att flerdubbla insatserna och ge HIV/
AIDS en central roll i allt utvecklings-
samarbete.

Sida har via sitt ”Särskilda pro-
gram för forskning om HIV/AIDS”
stött biomedicinsk forskning sedan
1989. Stöd har bl.a. utgått till forsk-
ning om vaccin och mor-barn-trans-
mission av HIV. Nu vill Sida stimulera
nya forskargrupper och yngre fors-
kare att inkomma med ansökningar
om anslag. Sida välkomnar forsk-
ningsansökningar inom ett brett
område till att gälla frågor av bety-

delse för profylax samt förståelsen
av patogenes och terapi liksom
forskning kring STI-sjukdomar av re-
levans för ökad HIV-mottaglighet.
Ansökan ska  inkomma senast
klockan 15.00 den 14 januari 2005.
Detaljerade instruktioner angående
a n s ö k a n  f i n n s  a t t  l ä s a  p å
www.sida.se under Ämnesinfo –
Forskning – Söka stöd.

Frågor kan ställas till Pär Svens-
son eller Maria-Teresa Bejarano på
telefon 08/698 50 00 (växel) eller via
e-mail: par.svensson@sida.se.

Kraftsamling för AIDS-forskning

–  Det ligger i tiden. Många
har förklarat att de redan
tänkt i de här banorna, att vi
måste sammanföra olika
kompetenser och brett utnytt-
ja möjligheterna som de
kraftfulla nya instrumenten
ger oss. Idén var som ett mo-
get äpple, färdigt att plocka.

I den arbetsgrupp som ny-
ligen inrättats av rektor kom-
mer följande professorer att
ingå: Sture Forsén (samman-
kallande), Magnus Lindgren,
Anders Björklund, Peter Gär-
denfors, Bengt Hansson, Olle
Lindvall, Ulrika Nettelbladt,
Sven Strömqvist och Anders
Tunlid.

B R I T T A  C O L L B E R G

SAS miljöchef på
Trafikflyghögskolan

Sture Forsén är sammankallande.

Medfak har fått
en egen tidning
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Hur såg människornas liv och tankevärld ut under den förkristna tiden i Norden?
Den frågan har studerats i det stora tvärvetenskapliga forskningsprojektet
”Vägar till Midgård”, som avslutats under året men kommer att avkasta resultat
i flera år framöver. LUM speglar Midgårdsforskningen i två artiklar.

”Vikingarna hällde i sig öl ur dryckeshorn och
åkallade Oden och Tor. Det var under vikinga-
tiden som asatron härskade i Norden”.

Så ser den gamla bilden av den förkristna
tiden ut, en bild som fortfarande dominerar
mångas medvetande. Men den är fel, fel, fel.

– Det fanns aldrig något väldefinierat ”paket” av
föreställningar och föremål som kan kallas nord-
isk religion. Den som tror det är grundlurad! sä-
ger docenten i arkeologi Kristina Jennbert, en av
ledarna för det stora forskningsprojektet Vägar
till Midgård.

Midgård var enligt den nordiska mytologin
världens mitt och människornas värld. Projektets
namn, med vägar i pluralis, beror dels på att man
studerat ”Midgård” med olika arkeologiska och
religionshistoriska infallsvinklar, dels på att man
velat jämföra olika historiska tolkningar av den
förkristna tiden.

Tolkningar
Redan de äldsta skriftliga vittnesbörden om den-
na tid utgör nämligen en sorts tolkningar. Snor-
res Edda, med de kända berättelserna om Balders
död och Tors färd till Utgårda-Loke, är en hand-
bok i skaldekonst och ingen neutral nedteckning
av gamla myter. Dessutom tillkom både denna
Edda och den Poetiska Eddan, med bland annat
Hávamál och berättelsen om Ragnarök, först på
1200-talet långt efter vikingatidens slut.

Ändå lästes Eddorna länge som en sorts bruks-
anvisning till ett ”paket” av vikingatida tro. Men
det är alltså fel på flera sätt. Arkeologiska fynd
visar att den fornnordiska tankevärldens föreställ-
ningar kan spåras långt bortom vikingatiden,
ända till 2–300-talet f Kr. Och de utgjorde inga-
lunda ett slutet paket, utan påverkades av och
påverkade själva en bred omvärld ända bort till
romarriket.

– Norden var ingen isolerad periferi. Här fanns
hela tiden sociala, politiska, religiösa och vardags-

praktiska band till övriga Europa, understryker
Kristina Jennbert.

”Asatro” vill hon inte heller höra talas om. Tro
i betydelsen en tydlig trosbekännelse fanns inte:
vi kan inte ta för givet att en människa från 500-
talet skulle ha förstått frågan ”vilken gud tror du
på?” Det som fanns var ett hävdvunnet sätt att
leva – seder, ritualer och materiell kultur med as-
sociationer till gudavärlden, som vapenoffer i en
mosse eller bilden av Oden på ett spänne.

Nordisk identitet
Men även om dagens forskning delvis omtolkat
bilden av den förkristna nordiska religionen, så
har denna i olika former haft stor betydelse. Den
är en av de få välkända förkristna religionerna i
Europa, och har uppfattats som ett alternativ till
både det klassiska grekisk-romerska arvet och
kristendomen. Den har också spelat stor roll för
den nordiska identiteten. Därför har det interna-
tionella intresset för Midgårdsforskningen varit
stort, och projektets slutkonferens i somras sam-
lade deltagare från 18 länder.

”Vägar till Midgård” har redan lett till fyra
antologier och en monografi. De behandlar bl.a.
trolldom, kosmologi, ritualer och myter. Och fler
publikationer kommer. Den internationella kon-
ferensen ska sammanfattas i en volym på över 800
sidor, och doktorsavhandlingar om
bland annat gravskick, kyrkdörrar och
synen på de döda är på
väg. Allmänheten
kommer också att få
ta del av forsk-
ningsresultaten i
utställningen
Odens öga, som
öppnas nästa vinter
på Dunkers kulturhus
i Helsingborg.

I N G E L A  B J Ö R C K

Projektet Vägar till
Midgård har hittills
resulterat i fem böcker –
fyra antologier och en
monografi.

– mer än bara vikingar och asar

Det fanns aldrig något
väldefinierat ”paket” av
föreställningar och föremål
som kan kallas nordisk
religion, menar arkeologen
Kristina Jennbert.

MIDGÅRD

▲
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På golvet i hans arbetsrum ligger en Disneybok
om Snövit och de sju dvärgarna. Ett hörn av
skrivbordet är täckt av seriealbum med kitschi-
ga hjältebilder och titlar som Rhenguldet, Rag-
narök och The Valkyrie.

Går han i barndom, religionshistorikern Stefan
Arvidsson, eller har han snöat in på tecknade se-
rier? Ingendera – Snövit och de grälla albumen
utgör bakgrundsmaterial till hans forskning om
Sigurdsagan, som har beröring med både dvärgar
och guld.

Stefan Arvidsson är en av de femton forskare
som ingått i det stora projektet Vägar till Midgård
(se föregående artikel). Hans forskning handlar
om myter, närmare bestämt om vad som gör att
en viss berättelse får mytens status.

Sagan om Sigurd Fafnesbane ingår i den Poe-
tiska Eddan som nedtecknades på Island på 1200-
talet. Den berättar om Sigurd, kallad Fafnesbane
sedan han dödat draken Fafner, samt hans hustru
Gudrun och hans älskade Brynhild. I sagans slut
låter Gudruns bror och Brynhilds make Gunnar
lönnmörda Sigurd, varpå Brynhild genomborrar
sig med ett svärd. Gudrun dör också en våldsam
död, mördad av den onde Hagen.

– Här finns både kärlek och hat, svek och gi-
righet, precis som i en modern såpopera. Men
berättelsen slutar illa: alla hämndförsök leder till
kaos, kommenterar Stefan Arvidsson.

Nibelungenlied
Samtida med den nordiska Sigurdsagan är den
närbesläktade germanska Nibelungenlied. Båda
dessa stora berättelsesviter lär delvis bygga på his-
toriska händelser som intrigerna vid hovet i
Burgund på 400-talet och hunnerkungen Attilas
död.

Nibelungenlied var vida spridd på kontinenten
under medeltiden. Den fick sedan en ny storhets-
tid under på 1800-talet, då romantikerna sökte
inspiration i det förflutna som motvikt den fram-
växande industrialismens sjaskighet. Många för-
fattare tog upp teman från Nibelungenlied, men
Richard Wagner är den mest kände.

– Wagner har dåligt rykte idag på grund av sin
senare antisemitism och Hitlers intresse för Nibel-
ungenringen. Men Wagner var faktiskt till en
början nästan socialist. Han deltog i majuppro-
ret i Dresden 1849, och den första Ringen-operan
Rhenguldet är mycket kritisk mot girighet och
egoism, säger Stefan Arvidsson.

Han anser att Wagner använt de gamla sago-
motiven på ett sätt som upphöjt dem till en myt.

Definitionen av myt grundar sig då på två krite-
rier: berättelsen ska av en viss grupp anses inne-
hålla en djup sanning, och den ska ha övernatur-
liga inslag.

I en myt är det gudarna som styr människor-
nas handlingar, och ödet som bestämmer i stället
för individen. Myter kan med det synsättet ge
trygghet (”Gud rår”), men också hindra föränd-
ring (”Marknaden styr”, ”Det är Guds vilja att
kvinnor ska ha burkha”).

Myt-resonemangen ska så småningom resulte-
ra i en bok, är det meningen. Men på vägen dit
har Stefan Arvidssons arbete tagit en del omvä-
gar. Dvärgarna t.ex. är ett stickspår som ska leda
till en särskild artikel om just dvärgar – eller sna-
rare om avsaknaden av dvärgar.

– Dvärgarna skymtar bara förbi som bifigurer
i berättelserna. Men i själva verket är det ju de
som utvunnit guldet och tillverkat ringen!

Skatten har lett till en mängd intriger och dra-
matik, men de som lagt grunden till det hela har
alltså ständigt varit förpassade till kulisserna.
Därifrån ska Stefan Arvidsson nu äntligen lyfta ut
dem i rampljuset. Bättre sent än aldrig, efter mer
än 800 år…

T E X T  &  F O T O :  I N G E L A  B J Ö R C K

Vilka berättelser blir myter?
”Här finns både

kärlek och hat,

svek och girighet,

precis som i en

modern såpopera.

Men berättelsen

slutar illa: alla

hämndförsök leder

till kaos!”

Religionshistorikern Stefan Arvidsson med en del av sitt
forskningsmaterial.
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– Vi behöver inte en ny fast byråkratisk struk-
tur, utan en som är mer flexibel. Dessutom be-
höver vi visa lite civil olydnad. Det kan vara gott
ledarskap att fälla upp paraplyet när statens
redovisningskrav sköljer över oss.

Det anser Gunnar Andersson som är organisa-
tionsforskare och sociolog. Han är också biträ-
dande prefekt på Sociologiska institutionen där
han arbetar i team med prefekten Mats Beroni-
us. Tillsammans har de påbörjat ett förändrings-
arbete på Sociologen som med sina 150 anställ-
da, 1.700 studenter och fyra ämnesavdelningar är
en av de största inom Samhällsvetenskapliga fa-
kulteten.

Sociologiska institutionen har både avdelnings-
administratörer och en övergripande administra-
tiv chef som arbetar nära prefekterna. Samma
modell gäller för Institutionen för cell- och mo-
lekylärbiologi – CMB – på Biomedicinskt cen-
trum. Prefekt där sedan snart sex år är Ingemar
Carlstedt och av de cirka 250 anställda är ett tio-
tal administratörer.

Det fungerar bra med en central administration
på de två storinstitutionerna. Men förutsättning-
arna håller på att förändras. Medicinska fakulte-
ten går mot en omorganisation med större enheter
och mer centraliserad administration. Sociologis-
ka institutionen krymper däremot och underlaget
för att ha specialiserade administratörer minskar
(Mer om Medicinska fakultetens och Sociologens
omorganisation på Insidorna av detta LUM).

Administrationen, dit prefekterna räknar sig,
spelar en viktig roll i omvandlingen till en mer

Samtidigt som besparingarna präglat universitetet denna höst, pågår en mer
genomgripande omvandling på många håll. Det är de kraftigt ändrade
villkoren för universiteten, med fler studenter, mindre fasta resurser och ökat
beroende av externa anslag som tvingar fram nya organisatoriska lösningar.
Det gäller att hitta en balans mellan trygghet och flexibilitet. Det gäller att
skapa miljöer som inspirerar till nya initiativ och gränsöverskridande samar-
bete inom forskning och utbildning. En professionell administration är en
förutsättning i den processen, tycker de som LUM talat med. Den här gången
går frågan till institutionerna, till tre prefekter och tre administratörer.

flexibel organisation. Det behövs bra administra-
tivt stöd för att forskning och utbildning ska kun-
na utvecklas och nya konstellationer underlättas.

En administrativ chef eller koordinator ger
kontinuitet; prefekterna byts ut, men chefsadmi-
nistratörerna finns kvar. Däremot kan en admi-
nistrativ chef aldrig uppväga en ointresserad och
splittrad prefekt. Både sociologerna och Ingemar
Carlstedt menar att ett engagerat och proffsigt
ledarskap är en nyckelfråga för att universitetet
ska kunna möta tidens nya utmaningar.

– Forskare som tar på sig prefektuppdraget
bara för att få inflytande, men inte satsar på
ledarrollen och minskar på övriga aktivi-
teter, är inte trovärdiga, anser Mats Be-
ronius.

– Det behövs kraftfulla markeringar
att prefektskapet måste få ta tid och
kräver en annan kompetens än att
forska. Och det betyder att våra all-
ra vassaste forskare kanske inte
ska ha några tunga administrati-
va uppdrag, tycker Ingemar Carl-
stedt.

Den långt framskridna decen-
traliseringen av universitetsadmi-
nistrationen hänger samman med
övergången från regelstyrning till
målstyrning i början av 1990-ta-
let. Mycket  administration har
lagts ut på institutionerna, men
den utvecklingen verkar ha nått
sin gräns – nu finns en tendens att
samla vissa funktioner på mer

som vågar vara lite olydig

Prefekters önskemål:

Flexibel administration
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övergripande nivåer främst för att få en mer kva-
lificerad ekonomi- och personalhandläggning.

– I den nya organisation som införs nästa år på
Medicinska fakulteten satsar man på förstärkta
centrala kanslier på de nya storinstitutionerna.
Det är bra, tycker Ingemar Carlstedt, men han
menar att en decentraliserad avdelningsadminis-
tration tillsammans med ett starkt centralt kans-
li är det optimala. Avdelningsadministrationen ger
forskarna närservice och kompetensen hålls på en
hög nivå genom att chefsadministratören koordi-
nerar och övervakar det administrativa vardags-
arbetet åt prefekten. Det professionella nätverk
som därmed skapas ger institutionen en adminis-
trativ ryggrad som dessutom blir en viktig kom-
munikationskanal.

– Med avdelningssekreteraren riskerar vi att
förlora en värdefull social kvalitet i den nya orga-
nisationen, menar Carlstedt, som anser att CMBs
modell fungerat utomordentligt bra.

Ökad administrativ börda
De allt fler återrapporteringskraven på institutio-
nerna har också ökat den administrativa bördan.
Prefekterna drunknar i blanketter som ska fyllas
i med olika uppgifter – det kan handla om utbild-
ning, personal, ekonomi, jämställdhet, arbetsmil-
jö och så vidare.

– Jag har ofta tänkt: Här sitter jag – en välut-
bildad yrkesman och forskare – och håller på med
saker som jag inte ens förstår varför jag gör, sä-
ger Mats Beronius.

Också Ingemar Carlstedt blir trött på ”blan-
ketterna från käcka tjänstemän som vill ha in
underlag av olika slag”.

– Vet de hur många timmar det kostar mig?
Skillnaden är markant jämfört med för bara några
år sedan – vi har mycket fler sådana uppgifter.
Hela universitetet lider av också-sjukan: Nu ska
du göra det också! Snart får det vara slut! Någon
borde slå näven i bordet.

Hela den offentliga verksamheten lider av
blanketthysterin, menar Gunnar Andersson.

–  I min forskning om skolledare har jag stött
på uttrycket ”få upp paraplyet”. Man måste våga
vara lite olydig och strunta i påbud och pappers-
arbete uppifrån som förstör det egna utvecklings-
arbetet.

Decentraliseringen har förstås också förändrat
relationerna mellan de olika administrativa nivå-
erna inom universitetet. Samtidigt som mer görs
på institutionerna, finns specialisterna kvar på
central nivå.

Ingemar Carlstedt är för en specialiserad cen-
tralförvaltning.

–  Det är ett vulgärargument när man hör fors-
kare föreslå att den ska bort. Tvärtom – gör den
starkare!

För det mesta upplever Ingemar Carlstedt att
han får ett kvalificerat stöd från centralförvalt-
ningen – om inte, så beror det inte på bristande
vilja utan på underkapacitet.

– Personalenheten och Juridiska enheten är bra
exempel – vi får den hjälp vi behöver och blir be-
mötta med ett servicetänkande. Någon enstaka
enhet har visat dålig lyhördhet, enligt Ingemar
Carlstedt erfarenhet.

Kommunikation viktigt
Det är omöjligt att skapa en sammanhållen kul-
tur i den akademiska världen som kryllar av sub-
kulturer, menar Gunnar Andersson. Just därför
blir god kommunikation desto viktigare. Det be-
hövs ett gemensamt språk för att man ska kunna
föra en dialog om elementära frågor.

– För att det ska utvecklas krävs att man ge-
mensamt tittar på de problem som man vill lösa.
Inte bara kör top down utan också bottom up och
verkligen tar reda på vad människor ute i verk-
samheten tycker och behöver.

Det händer att administratörer suckar över fors-
karvärlden ”där alla ska vara med och ha åsikter
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Gunnar Andersson och Mats Beronius ärbiträdande prefekt respektive prefekt på Sociologiska institutionen. Ingemar Carlstedt är prefekt på Institutionen för
cell- och molekylärbiologi. FOTO: BRITTA COLLBERG.
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– Lite av en morsa som blir tagen för given. Men
bekräftad av nära kolleger och chefer.

– En arbetsledare som fått utvecklas och job-
bar i team med prefekten.

– Jämbördig, respekterad och en aktiv delta-
gare i institutionens liv.

Så beskriver tre institutionsadministratörer
hur de bemöts i sin yrkesroll.

De första två – Inge Cissé och Gunilla Kittel – ar-
betar på Sociologiska institutionen sedan många
år. Högskolesekreteraren Inge är kursadministra-
tör för ämnet sociologi. Hennes närmsta chef –
förutom studierektorn – är chefsadministratör
Gunilla Kittel, som varit på institutionen i tjugo-
fem år. Båda känner att administratörer har en låg
status inom den akademiska världen, men trivs
ändå utmärkt. Det beror på att de känner sig sed-
da av sina närmaste kolleger och chefer.

Den tredje administratören är Marianne Ols-
son, anställd som avdelningsekonom vid Avdel-
ningen för immunteknologi vid Kemicentrum,
LTH. Marianne har arbetat på avdelningen sedan
1990 då den startade, och hennes närmaste chef
är professor Carl Borrebaeck.

och godkänna varenda detalj.” Ingemar Carlstedt
ser inte det som ett problem utan  tvärtom som ett
sätt att få in fler synpunkter och att förankra oli-
ka förslag, men det finns givetvis gränser. Det finns
en och annan enhet inom centralförvaltningen som
har något att lära av det akademiska sättet att
kommunicera, tycker han.

– Alla behöver inte bestämma, men alla behö-
ver bli lyssnade på och tagna på allvar. Då finns
faktiskt en stor acceptans även för obekväma
beslut.

En välfungerande administration kan inte vara
”ett kreativt kaos”, det är prefekterna eniga om.
Men den behöver för den skull inte vara en gam-
maldags hierarki med ”militär ordergivning” och
avsaknad av debatt.

– Vad som behövs är entreprenöriellt kreativa
administratörer som identifierar sig med grund-
utbildning och forskning och inte med en PM från
koncernledningen. Kanske kan Excellensprojek-
tet bidra till en sådan utveckling – vi får se var det
hamnar. Men det vore magert om det bara ledde
till besparingar. Det borde resultera i en ny syn på
vad administration kan vara och bjuda på, anser
Gunnar Andersson.

En professionell administration förutsätter att
de administrativa tjänsterna blir mer intressanta.

– På institutionerna har vi utarmat dessa tjäns-
ter och gjort dem enformiga, det bådar inte gott
för framtiden. Vi måste bli en attraktiv arbetsplats

▲
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Administratörer i olika världar
– Jag är ensam administratör på avdelningen.

Jag känner mig ganska jämbördig, mycket för att
Carl och de andra forskningsledarna visar mig
stort förtroende. De litar på mig, lyssnar på mig
och respekterar min kompetens. Men jag känner
faktiskt att alla på avdelningen har den inställ-
ningen, säger Marianne Olsson.

Inge Cissé, Gunilla Kittel och Marianne Olsson
arbetar i olika världar.

På Avdelningen för immunteknologi finns när-
mare trettio medarbetare. Man har mycket forsk-
ning och ganska lite grundutbildning, ett tiotal
doktorander och tre forskningsinriktningar men
mycket samarbete forskarna emellan. En stor del
av budgeten utgörs av externa anslag.

Marianne som har gymnasieexamen i ekono-
mi sköter all ekonomiadministration – från avdel-
ningsbudget till projektbudgetar. Hon har också
hand om personaladministrationen och registre-
rar doktorander i Ladok.

På Sociologiska institutionen finns 150 anställ-
da, fyra avdelningar (sociologi, socialantropologi,
medie- och kommunikationsvetenskap och rättsso-
ciologi) och 1.700 studenter denna termin. Totalt
finns nio administratörer varav hälften på kansliet.

om vi ska locka folk som vill ta de här jobben och
utveckla universitetet, säger Gunnar Andersson.

Generellt har administrationen en låg status
inom universitetet. Centralförvaltningen lider
dessutom av bristande legitimitet bland vissa fors-
kare, menar Ingemar Carlstedt. Många forskare
som drar in stora externa anslag upplever de s.k.
overheadkostnaderna som ett slags otillbörlig
beskattning. Han delar inte den uppfattningen,
men tycker att det är det viktigt att synliggöra vad
som sker med pengarna

Det måste stå klart för alla hur de s.k. finansie-
ringsbidragen används, de som forskarna betalar
för gemensam administration. Det ska framgå vad
man får för pengarna, och att en del kostnader
hänger ihop med att universitetet är en myndighet.
Det faktum att universitetet också är en stor arbets-
givare, motiverar att viss administration läggs på
en central, mer kostnadseffektiv nivå.

Öppenheten kring ekonomin behöver också
backas upp av en offentlig universitetsdebatt om
det pågående systemskiftet, som är framtvingat av
de nya villkoren. Det som sker behöver sättas in
i ett större sammanhang för att bli begripligt,
anser Gunnar Andersson.

– Det nya Excellensprojektet är ett försök att
hantera denna nya verklighet, Men det skulle
behövas mer övergripande diskussioner på bred
front, initierade från ledningen.

B R I T T A  C O L L B E R G
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– Kursadministrationen tar mycket tid. Arbets-
bördan har ökat på senare år, i och med att vi
också ger många nätkurser, berättar Inge Cissé.
Datoriseringen har inneburit fler arbetsuppgifter
men också förenklat mycket som förr var tidskrä-
vande.

Inge Cissé delar kontor med tre andra institu-
tionssekreterare. Det ligger i anslutning till recep-
tionen som oftast är öppen; hit kommer studen-
ter i en oavbruten ström. Det är trivsamt att ar-
beta nära kollegerna, men arbetet är för splittrat,
tycker Inge. Man måste ha ostördhet ibland för
att vara effektiv.

”Morsor”
Omväxlingen är det bästa med jobbet. Även om
vissa lärare och studenter betraktar henne och de
andra administratörerna lite som ”morsor”, så
balanseras det alltså av en god kontakt med t.ex.
studierektorn och de andra administratörerna på
storinstitutionens kansli som handlägger ekono-
mi- och personalfrågor.

Gunilla Kittel som varit chef för kansliet sedan
början av 90-talet arbetar i team med prefekten
Mats Beronius – något hon trivs mycket bra med.
Hennes relationer med centralförvaltningen är
också goda.

– Det är en fördel att ha en administratör som
står för kontinuiteten. Annars tappar man fart
varje gång prefekten byts ut, tycker Gunilla Kittel.

Befattningsbeskrivningar
Prefekterna Mats Beronius och Gunnar Anders-
son har tagit initiativ till en förändringsprocess på
hela institutionen och Gunilla Kittel har lett det
administrativa delprojektet.

– För första gången har vi fått befattningsbe-
skrivningar. Sådant har ju inte funnits tidigare
inom universitetet, men nu vet alla vad som för-
väntas av dem. Där är vi lite av föregångare,
menar Gunilla Kittel.

Liksom Inge Cissé upplever dock Gunilla Kittel
att administratören ofta ses över axeln av forskarna.

– Man blir ledsen när man hör någon säga att
administrationen kan man lägga ner, den behövs
inte. Oftast kommer det från dem som behöver
mest hjälp sen… Det är viktigt att människor ser
att vi ingår i helheten. Om någon av oss är borta
är det ju katastrof…

Marianne Olsson hör aldrig sådana kommen-
tarer på Immunteknologi. Hon är en i det täta
avdelningsgänget. Hon intresserar sig för forsk-
ningen och sitter ibland med på labbmötena.

– Jag förstår inte allt, men får en bild efterhand.
Det blir också lättare att förstå varför vissa pro-
jekt är svårare att driva än andra, varför t.ex. en
doktorand behöver fem år på sig medan en annan
bara behöver tre och ett halvt.

Går kurser
Marianne Olsson arbetar aktivt för att upprätt-
hålla och fördjupa sina kunskaper. Hon ingår i ett
professionellt nätverk, har goda kontakter med
LTHs kansli och deltar i kansliets månadsträffar
för ekonomer.

Hon tar också alla chanser att gå kurser och
söker medvetet efter sådana om hon behöver för-
kovra sig i något avseende.

– Många är kanske så stressade att de inte tyck-
er de har tid att gå på kurs. Men jag tror att man
vinner på det i längden. Samtidigt som man själv
måste driva på för att fortbilda sig, är det viktigt
att cheferna tillåter och uppmuntrar till det.

Det var svårare förr när kurserna gavs bara
ibland och institutionerna fick betala för dem.

– Med det nya KIA-projektet har vi fått en
mängd kostnadsfria kurser som ges kontinuerligt
och byggs på efterhand. De är dessutom skräddar-
sydda efter de arbetsuppgifter administratörerna
har. Här finns ett bra tillfälle att lära nytt, säger
Marianne Olsson.

B R I T T A  C O L L B E R G

Gunilla Kittel och Inge Cissé är administratörer på Sociologiska institutionen, och  Marianne Olsson är avdelningsekonom vid Avdelningen för immunteknologi
vid Kemicentrum. FOTO: BRITTA COLLBERG.
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Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Hallå!
Hallå, Sara Linse, 42, professor
i biofysikalisk kemi och ny le-
damot i klassen för kemi i
Kungliga Vetenskapsakade-
mien.

Hur ser egentligen denna ”kemi-
klass” ut –  är det en klubb av äldre
herrar du hamnat bland?
– Det har jag faktiskt inte kollat.
Vänta ska jag se på nätet… Jag kan
som hastigast räkna till fem kvinnor.
Jag känner rätt många av ledamöter-
na men inte alla. Jag uppskattar
medelåldern till cirka 50 år.

Vad kan du själv bidra med?
– Ledamöterna ska verka för kemins
utveckling inom såväl forskning som
utbildning. Om jag ska peka på nå-
gon hjärtefråga skulle det vara att
förbättra stödet till unga forskare.
De har svårt att etablera sig. Man
ska ha publicerat sig i de allra bästa
tidskrifterna för att ha en chans att
komma in i forskningen, men hur
ska man ha kunnat göra det innan
man ens har börjat forska? Just nu är
det inne med stora stöd till ett fåtal
forskargrupper, och det kan man
också ifrågasätta. Det är bättre att
sprida stödet till fler grupper – vem
kan förutsäga var en stor upptäckt
kommer att göras?

Vad handlar din egen forskning om?
– Jag försöker förstå hur proteiner
fungerar. Speciellt intresse ägnar jag
åt hjärnproteiner, bl.a. ett som skyd-
dar mot celldöd. Det är kunskap som
idag tillämpas när man ställer diag-
noser men som i framtiden kanske
också kan leda till nya läkemedel.

Blir det tid över till något annat än
forskningen?
– Det måste det bli. Jag har familj
med tre söner som är en stor källa till
glädje och inspiration.

Du orienterar också på elitnivå och
är rankad som nummer 56 i Sverige…
– Det har jag ägnat mig åt hela livet,
och jag tränar en till två timmar om
dagen med löpning, styrketräning
och gymnastik. Den tiden får jag igen
dubbelt upp i kraft och energi både
för arbetet i hemmet och på avdel-
ningen. Det är ingen uppoffring.

Varför just orientering?
– Jag höll på med massor av idrotts-
grenar under min uppväxt: pingis,
basket, simning… Att det just blev
orientering berodde nog på att inom
alla andra grenar sa ledarna till mig
att jag måste välja om jag ville satsa
helhjärtat. Några sådana krav stötte
jag inte på i orienterarvärlden.
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