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– Hej, vill ni ha julklappar? 
En tomteklädd student ställer 

frågan till en grupp nyanlända ira-
kiska flyktingar som nyss påbör-
jat sina svenskstudier. Det tar lite 
tid innan det står klart att presen-
ten faktiskt är en present, men då 
lyser de upp och tomten ser nöjd 
ut. Han har lyckats med sitt upp-
drag: att sprida julstämning. 

Med julklappar, kläder till hemlösa 
och underhållning på ålderdomshem 
försökte studenter vid technology ma-
nagement-utbildningen väcka jul-
känslor hos lundaborna fredagen före 
första advent. 

Studenter från programmets alla 
årskullar delades upp i sex lag och fick 
ett startkapital på 1.000 kronor var-
dera. De hade inte fått någon tid till 
förberedelser eftersom de inte visste i 
förväg vilka som skulle vara deras lag-
kamrater. 

För att optimEra de goda gärningar-
na var dagen utformad som en tävling: 
den som spred mest lycka vann. Det 
vinnande laget hade satsat på att dela 
ut kläder och mat till hemlösa. Studen-
terna samlade raskt in mat och kläder 

TM-studenter spred 
julstämning på stan

t

Vägen till lundabornas hjärta går 
genom cykeln. Lisa Berggren och 
Emelie Persson sprider julstämning 
genom gratis cykelreparationer. 
foto: maria lindh
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för närmare 20.000 kronor från stans 
olika handlare och gav till Lunds här-
bärge. Men konkurrensen var hård. 
Som tvåa kom ett lag som ordnat så 
att funktionshindrade barn fick trä-
na hockey med Malmö Redhawks. 

DE aNDra LagENS idéer gick ut på 
att pumpa upp bildäck på en mack, 
underhålla och sprida julstämning på 
stadens ålderdomshem, dela ut pre-
senter på stan och ge bort cykellam-
por, reflexer och pumpa cykelhjul åt 
stadens cyklister.

– Vi valde att hjälpa folk med sina 
cyklar eftersom det är ett sätt att nå 
många lundabor, säger Karin An-
dersson. När vi väl bestämt oss för 
hur vi skulle glädja Lundaborna gick 
det snabbt att engagera de lokala 
handlarna i att ställa upp med gratis 
reflexer, cykellampor och utrustning 
att rusta upp cyklar med.

– Detta är ett kul uppdrag, säger 
Andreas Paulsson, som med tomte-
luva och julklappssäck delar ut pre-
senter till förbipasserande. Dels för 
att man tvingas engagera sig och vara 
kreativ, dels för att vi som går utbild-
ningen lär känna varandra bättre.

tävLiNgSarraNgörErNa hade häm-
tat inspiration från filmen ”Pay it for-
ward” där huvudrollsinnehavarna 
försökte göra världen till en något 
bättre plats genom att göra goda gär-
ningar på det lokala planet.

Det är första gången som techno-
logy management-studenterna ar-
betar på att sprida julglädje, men 
inte första gången som de är ute på 
samhällsförbättrande uppdrag. Un-
der maj månad brukar går tävlingen 
”Mission impossible” av stapeln. Den 
tävlingen har genom åren bland an-
nat resulterat i nya fotbollsplaner och 
lekplatser. 

Ulrika OrEDssOn

t

Presenter blir man glad av. Här öppnar Houda och Nadja sina paket. foto: ulrika oredsson

Andreas Paulsson, Therese Wemnér, Olga Perez och Per Inge Andersson höjer julstämningen 
med klappar. foto: maria lindh
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Marek kostrzewski leder 
Pierre Björkman och klas 
Malmberg i en samspelsöv-
ning.

Ur innehåLLet

6  Få vill besöka EU-universitet
Varför vill nästan inga anställda resa på studiebesök till 
universitet i andra EU-länder? Det undrar Mathias Jo-
hansson på Internationella sekretariatet. Han har när-
mare sju miljoner kronor från EU att fördela till lärare 
och administratörer som vill resa iväg i någon eller några 
veckor. Men hittills är det bara en som har sökt.  

12  Nya karriärvägar
Tydligare och kortare väg till fast anställning. Det har va-
rit en av ledstjärnorna när prorektor Ann numhauser-
Henning som ensamutredare har skissat en ny karriärväg 
inom högskolan. 

20  Bye, bye Botan
Efter mer än ett tredjedels sekel lämnar Lennart Engs-
trand föreståndarskapet för Botaniska trädgården i Lund. 
Det har varit år fyllda av botaniska äventyr och utåtriktad 
verksamhet, inte minst genom media. Efter sig lämnar 
han en giftfri och populär oas för både studenter, lunda-
bor och utsocknes.

23  Svårt att hitta nanorisker 
nanotekniken är på stark frammarsch och de obegrip-
ligt små nanopartiklarna revolutionerar allt fler områden. 
Men vad händer om vi t.ex. får in ovälkomna nanopartik-
lar i kroppen? riskerna är i princip okända och är dessut-
om mycket svåra att undersöka.

26  Kinesiska elitstudenter
I den andra delen av LUMs serie om Kina har vår repor-
ter träffat tre kinesiska studenter vid Fudanuniversitetet i 
Shanghai. De är smarta, målinriktade och studerar flitigt 
– mycket nöjesliv är det inte tal om. De går bl.a. kursen 
nordic Studies där flera lärare från Lund föreläser.

Lunds universitets magasin LUM utkom första 
gången 1968. Det når i dag samtliga anställ-
da och nästan lika många utanför universitetet. 
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trögt UtBytE. Mathias Johansson 
på internationella sekretariatet har 
ett ovanligt problem.

– Jag sitter på nästan sju miljoner 
kronor och har svårt att bli av med 
dem!

Pengarna kommer från EU och 
ska bland annat finansiera lära-
res och administratörers studiebe-
sök i andra EU-länder. Men hittills 
har endast en anställd sökt pengar! 
i ett försök att sätta sprätt på dem 
utlyser lunds universitet nu tolv re-
sebidrag på vardera max 8.000 kro-
nor till partneruniversitet i Europa.

”Å, inte mer papper”. ”Jag kan inte vara 
borta från institutionen”. ”Jag har mina 
kurser”. ”Min chef vill att jag ska vara 
på plats”.

Ja, skälen till att inte söka bidrag för 
lärarmobilitet och studiebesök är många, 
enligt Mathias Johansson. Han har för-
gäves missionerat denna höst om möjlig-
heten. Om man är lärare kan man t.ex. 
gästföreläsa och passa på att besöka Lun-
dastudenter som pluggar ute i Europa. 
Om man är administratör kan man göra 
studiebesök eller ”jobbskugga” en euro-
peisk kollega.

EU viLL gENErELLt att yrkesrelationerna 
och utbytet ökar inom Europa, både för 
att stärka gemenskapen och öka kvali-
teten och konkurrenskraften. Inom det 
övergripande EU-programmet för livs-
långt lärande (LLP) finns ett delprogram 
som omfattar högskolan – Erasmus. Ge-
nom Erasmus får både studenter och an-
ställda möjlighet att besöka och vistas vid 
andra universitet inom Europa. 

– Lund är bäst i Sverige på att skicka ut 

studenter genom Erasmus. Men Sverige 
är tredje sämst i Europa på studentmobi-
litet, berättar Mathias Johansson.

Sedan 1987 har totalt 1,5 miljoner eu-
ropeiska studenter rest ut till andra euro-
peiska universitet. EUs mål är att siffran 
om fem år ska vara uppe i tre miljoner!

– I hela EU är det en fördubbling, men 
för Sveriges del handlar det om att få upp 
antalet utresande från 2.500 studenter i 
dag till 6.000 år 2012.

HUr LycKaS maN med detta? Ja, många 
menar att inspirationen att åka ut ofta 
väcks i föreläsningssalen. Den student 
blir mer benägen att söka sig ut som har 
en lärare eller studievägledare som varit 
ute och kan berätta. Det är en orsak till 
att EU åter satsar mycket på personalmo-
bilitet och att programmet även omfattar 
administratörer. 

EU är dock som bekant en stor byrå-
krati. Även den mest nyfikna och moti-
verade kan tappa sugen när han eller hon 
ska ta sig in i EUs ”ansökningshandböck-
er”. Mathias Johansson är medveten om 
detta, och hans råd är:

– Ring mig på Internationella sekreta-
riatet, så hjälper jag till att till exempel for-
mulera en arbetsplan och kanske hitta en 
bra kontakt vid ett partneruniversitet. Själ-
va planen behöver inte vara mer än 4–5 ra-
der! Det viktiga är innehållet, inte formen, 
och att både den europeiska kontakten och 
ens chef vid LU har godkänt planen.

arBEtSpLaNEN SKa iNtE vara överam-
bitiös, tycker Mathias Johansson. För 
lärare gäller att det man gör är ”under-
visningsrelaterat”; det behöver inte vara 
regelrätt undervisning utan kan t.ex. 
vara att delta i ett seminarium, en exa-

mination, handledning eller i en diskus-
sion om läromedelsutveckling.

– Däremot får man inte bidrag för 
att delta i en konferens. Besöket ska vara 
kopplat till lärarrollen och komma stu-
denterna tillgodo.

DEt FiNNS DocK iNgEt som hindrar att en 
lärare ägnar t.ex. en av fem dagar under 
ett studiebesök till det undervisningsre-
laterade, och därmed också hinner besö-
ka forskarkolleger.

För administratörer är kravet att man 
ska träffa kolleger för att ta del av de-
ras erfarenheter och dela med sig av sina 
egna. Administratörer har dessutom 
möjlighet att besöka inte bara universi-
tet utan företag och organisationer i all-
mänhet inom Europa.

tExt & fOtO: Britta COllBErG

Svårflörtad personal 
vill stanna hemma

Få söker pengar till utlandsutbyte

Mathias Johansson undrar varför ingen vill 
söka pengar till utlandsutbyten.
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     villkor för 
     Erasmusbidrag
 
lärare: Utbytet måste omfatta minst 
fem timmars undervisning och max sex 
veckor. Det måste finnas ett Erasmus-
avtal med värduniversitetet och en 
skriftlig överenskommelse om den pla-
nerade undervisningen eller aktiviteten.

administratörer: Perioden utomlands 
ska omfatta minst en vecka och max 
sex veckor. Det måste finnas en skriftlig 
överenskommen arbetsplan.
För både lärare och administratörer 
gäller att de måste vara anställda vid 
Lunds universitet.

Bidragets storlek: För resor betalas 
faktiska kostnader eller maximalt 400 
euro. Därtill utbetalas ett fast belopp 
för boende och uppehälle, beroende på 
vart man åker. För fem dagars vistelse i 
de ”gamla” EU-länderna utbetalas 600 
euro i en klumpsumma till institutionen 
eller enheten, aldrig direkt till individen 
och alltid efter att besöket gjorts.

särskilda resebidrag: Från 1 februari 
2008 utlyses dessutom tolv resebidrag 
på max 8000 kr för besök hos partner-
universitet inom Erasmusprogrammet.

kontakt: Mathias Johansson, 
Internationella sekretariatet, 
tel: 046 – 222 73 72, eller e-post: 
erasmus@intsek.lu.se

Mer info: www.lu.se/erasmus

     Lunds universitet 
     – en success story
Under 2007 fyllde EUs Erasmusprogram 
tjugo år. Under året utsågs också Lunds 
universitet till en av tjugo ”Erasmus Suc-
cess Stories” av EU-kommissionen. LU är 
nämligen det universitet i Sverige som 
har det största studentutbytet inom Er-
asmus, och det firades i Universitetshu-
set den 10 december med ett jubileums- 
och inspirationsseminarium för särskilt 
inbjudna.

I det sammanhanget kommer 
också Internationella sekretariatets 
roll att bli tydligare. De internatio-
nella frågorna genomsyrar hela verk-
samheten och påverkar både antag-
ning, examination och utbildning. 
Internationella sekretariatet får där-
med en annan roll – mer stödjande 
och koordinerande än i dag.

Universitetet behöver agera sam-
lat för att kunna fördjupa samar-
betet med utvalda partners på lång 
sikt. Målet ska vara att utveckla ut-
byte och samarbete så att det omfat-
tar inte bara utbildning utan även 
forskning och administration. Sam-
tidigt ska det fortsättningsvis finnas 
samarbetsavtal på alla nivåer – uni-
versitets-, fakultets- och institutions-
nivå.

När det gäller studentutbytet så 
vill Lunds universitet uppmuntra fler 
att åka ut och studera i andra länder. 
I dag åker knappt 800 Lundastuden-
ter ut, medan Lund tar emot närma-
re 1.400 internationella studenter.

– Det är viktigt att vi har en ba-
lans mellan inkommande och utre-
sande utbytesstudenter. Ambitionen 
är också att vi ska ha en hög kvali-
tet på våra masterutbildningar så att 
de lockar både svenska och interna-
tionella studenter och vi får en god 
blandning studenter på våra kurser, 
säger Björn Wittenmark.

Britta COllBErG

internationella perspektiv 
ska prägla all verksamhet
LU i värLDEN. internationalise-
ringen ska genomsyra all verk-
samhet vid lunds universitet 
– forskning, utbildning och ad-
ministration. internationel-
la perspektiv ska ingå som en 
självklar del i allt som görs. Det 
är målet för universitetets nya 
internationella strategi som 
läggs fram för universitetssty-
relsen den 1� december och som 
ska gälla i tre år framåt.

Universitetets internationaliserings-
arbete befinner sig i en ny fas, säger 
vice rektor Björn Wittenmark, i den 
grupp som berett strategin.

– Nu gäller att integrera de inter-
nationella perspektiven i all verksam-
het och mellan verksamheterna.

Globaliseringen och den snabba 
internationaliseringen av forskning 
och högre utbildning kräver att vi 
ser över mycket av vår verksamhet, 
menar han. Till exempel behöver 
grundläggande dokument, blanket-
ter och information om universitetet 
finnas på engelska för att både stu-
denter och lärare från andra länder 
ska kunna ta del av dem.

–  Att anpassa och göra universite-
tets service tillgänglig för alla blir en 
viktig uppgift för förvaltningschefen 
Marianne Granfelt i den översyn av 
de administrativa processerna som 
hon dragit igång.

t
t

LU får en ny internationell strategi som ska gälla i tre år. foto: kennet ruona
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EKoNomi. Grundutbildningen får 
��,� miljoner kronor som ett extra 
kvalitetstillskott och forskningen 
får �8 miljoner kronor extra i �008 
års budget. Dessutom omfördelas 
utbildningsanslagen mellan områ-
dena. nya vinnare är Ekonomihög-
skolan och samhällsvetenskapliga 
fakulteten.

Inom grundutbildningen är det upp till 
områdena själva att bestämma hur de 

ska använda pengarna. Mer undervis-
ningstid och mindre lektionsgrupper är 
något som flera områden vill satsa på. 
Kvalitetssatsningen gör att prislappen 
per helårsstudent ökar med 1.300 kro-
nor på humaniora, samhällsvetenskap, 
teologi, juridik och ekonomi. Naturve-
tenskap och teknik får ett något mindre 
tillskott, 1.000 kronor per helårsstudent.  
Nytt för i år är att universitetsstyrel-
sen beslutat att omfördela en del resur-
ser mellan områdena. Det innebär att 

Extra kvalitetsmiljoner delas ut
Ekonomihögskolan och Samhällsveten-
skapliga fakulteten får ett tillskott på 4,5 
miljoner kronor vardera. Dessa fakulte-
ter har under ett antal år fått mindre in-
tern tilldelning i förhållande till deras 
helårsprestationer och nu ska den ske-
va fördelningen rättas till. Dessa extra-
pengar finansieras till stor del av de an-
dra områdena. 

De extra 78 miljonerna till forskning-
en från regeringen ska användas på oli-
ka sätt. 35 miljoner kronor fördelas till de 

Linnébidrag som 
man hoppas få, 
och till nya bi-
trädande lek-
torat och post-
doc-tjänster. när 
kvalitetspeng-
arna fördelas 
kommer fakul-
tetsledningen 
att prioritera an-
ställning av un-
derrepresen-
terat kön men 

– regeringens kvalitetssatsning var be-
hövlig, säger Torbjörn von Schantz, de-
kan för naturvetenskapliga fakulteten. 
De sista sju åren har den otillräckliga 
pris- och lönekompensationen gjort att 
de anslag som vi fått har urholkats med 
sammanlagt tio procent.

Beslutet att ge nio miljoner kronor 
av kvalitetspengarna till naturvetenskap 
står i proportion till att fakulteten varit 
framgångsrik med att få kvalitetsgran-
skade externa forskningsanslag. Peng-
arna ska, enligt Torbjörn von Schantz, 
bland annat gå till att motfinansiera de 

naturvetenskap: ”Behövlig kvalitetssatsning”
också de institutioner som producerar 
många doktorer.

– när det gäller grundutbildning-
en har vi ett mycket jobbigt år fram-
för oss, säger Torbjörn von Schantz. 
Dels blir fakulteten återbetalningsskyl-
dig då den inte fyllt sina studieplatser 
för år 2007. Mellan nio och tolv miljo-
ner måste betalas tillbaka till staten. 
Dels kommer utbildningsuppdraget 
att minska för nästa år med ungefär 
12 procent. resultatet kommer att bli 
övertalighet av personal och ett mins-
kat kursutbud.     Ulrika OrEDssOn

t

Torbjörn von Schantz.

av näringsliv 
så måste mer 
pengar satsas 
även på landets 
ekonomutbild-
ningar.

Ulrika 

OrEDssOn

– Det är glädjande att universitetsled-
ningen gör något åt den snedfördelning 
som har rått mellan områdena. 

Det säger Allan Malm, rektor på Eko-
nomihögskolan, om att universitetet i 
budgeten för 2008 har sett över vad de 
olika fakulteterna genererar i intäkter i 
form av helårsprestationer och helårs-
studenter. Översynen gynnar Ekonomi-
högskolan och Samhällsvetenskapliga 
fakulteten. 

Ekonomihögskolan: ”Glädjande med omfördelning”
Allan Malm vill annars att kvalitets-

pengarna används till fler lärarledda tim-
mar och mer undervisning i smågrupper.

när det gäller den statliga tilldelningen 
av anslag är Allan Malm inte nöjd med hur 
den är upplagd:

– Det är en våldsamt stor skillnad mel-
lan vad staten betalar för ekonomi- och 
teknikstudenter. Skillnaden är större i Sve-
rige än i något annat land, säger han och 
menar att om man vill främja utveckling 

t

Allan Malm.

Budgeten 2008
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aNSLagSrEgN. – Plötsligt kan vi 
nästan fördubbla antalet dokto-
rander. Det gör en enorm skillnad 
för en liten avdelning som vår, sä-
ger alf Hornborg, professor i hu-
manekologi. Under mindre än en 
månad har forskning vid human-
ekologen fått fem stora anslag på 
sammanlagt närmare 1� miljoner 
kronor.

En av de lyckligt lottade är Thomas 
Håkansson. Han har fått pengar både 
av Sida och av Riksbankens Jubileums-
fond för att hitta förklaringsmodeller 
till varför vissa samhällen går över till 
att bruka jorden mer intensivt. De fall 
han ska studera går stick i stäv med 
gängse förklaringsmodeller som byg-
ger på att intensivjordbruk införs när 
befolkningstrycket kräver det eller i 
samhällen med politisk centralisering. 
Han ska bland annat studera jordbru-

Karriär. två tjejer, en nybakad ci-
vilingenjör och en civilekonom, får 
chansen till tre halvår i traineepro-
gram på tre av lunds stora före-
tag. i slutet av mars blir det klart 
vilka som vinner platserna i fema-
le accelerate Program, en gemen-
sam satsning mellan ltH och EHl.

– Vi väntar oss stor konkurrens om 
platserna, säger Helen Eriksson på ar-
rangerande Talency i Stockholm. Hon 
har tidigare erfarenhet från nätverket 
Carpe Competencia i Stockholm, som 
gett civilingenjörer från KTH chansen 
till liknande traineeprogram.

Tävlingen om platserna är öppen för 
tjejer som tar examen innevarande läs-

tretton miljoner till 
humanekologi på en månad

karsamhällen i Nordafrika och i Syd-
ostasien.

Pernille Gooch har fått en och en 
halv miljon till ett projekt där hon ska 
utvärdera olika hållbara scenarier för 
boskapsskötande nomader i Hima-
laya.

Alf Hornborg har fått anslag till två 
olika projekt som har två doktorand-
tjänster vardera knutna till sig. Inom 
det ena ska det göras en jämföran-
de studie av hur landskap i Sydame-
rika, Afrika och Asien har formats his-
toriskt av globala utbytessystem och 
maktstrukturer. I detta projekt ska en 
av doktoranderna vara knuten till Gö-
teborgs universitet.

Det andra handlar om hur världs-
marknaden i dag tenderar att skjuta 
över miljöproblem från rika till fattiga 
områden. I detta projekt studeras sär-
skilt förhållanden i Sydamerika. 

Ulrika OrEDssOn

 
Chans för tjejer att vinna 
exklusiva traineeplatser

år. De kommer att kunna anmäla sitt 
intresse från slutet av december till slu-
tet av februari. Man kan också nomi-
nera andra.

Vinnarna, en från Ekonomihög-
skolan och en från LTH, kommer att 
kunna skräddarsy ett program efter 
kontakter med AstraZeneca, Alfa La-
val, Tetra Pak och Sony Ericsson. För-
hoppningsvis kommer ytterligare ett 
par företag med i initiativet.

Det är en utmärkelse och en karriär-
start. Syftet är givetvis att skapa nya 
sporrar för kvinnor att göra karriär i 
teknikföretag och ytterst att söka tek-
niska eller ekonomiska utbildningar.

Mer information finns på 
www.femaleaccelerateprogram.se

fakulteter som varit mest framgångsri-
ka när det gäller att skaffa externa an-
slag från forskningsråd, EU och Riks-
bankens Jubileumsfond. Det innebär 
att LTH får cirka 13 miljoner kronor 
och att Naturvetenskapliga fakulteten 
och Medicinska fakulteten får 9 miljo-
ner kronor vardera. Drygt 2,6 miljoner 
fördelas till områdena efter deras stor-
lek på grundutbildningen. De små om-
rådena som juridik, konst och Campus 
Helsingborg får en förstärkning på var-
dera 3 miljoner kronor. 

iNom ramEN För kvalitetsförstärkning 
till forskningen kommer det också att 
avsättas 12 miljoner kronor till ett pro-
gram för flera yngre forskare, ett arbete 
som påbörjats redan i år. Utöver detta 
går 8 miljoner kronor till stöd för yngre 
forskare som inte tillhör de stora forsk-
ningsgrupperingarna men som ändå 
anses ha en stor forskningspotential.  
Innovationsverksamheten tilldelas näs-
tan dubbelt så mycket i anslag. I år har 
de fått 5,9 miljoner kronor, nästa år fö-
reslås de få ytterligare drygt fyra miljo-
ner kronor.

Fundraisingen tilldelas fyra miljoner 
kronor, vilket är plus 1,3 miljoner jäm-
fört med innevarande år. Även stödet 
till de forskare som koordinerar och sö-
ker pengar till EUs sjunde ramprogram 
tilldelas en extra slant på 1,5 miljoner 
kronor, vilket gör att 3,5 miljoner kro-
nor avsätts för det ändamålet nästa år.  
Något som syns tydligt i nästa års bud-
get är spåren efter det minskade anta-
let studenter. Ekonomiskt betyder det 
att naturvetenskap får minskade anslag 
med cirka 12 procent, humaniora med 
cirka 10 procent, och LTH med 5 pro-
cent. 

av DEN totaLa BUDgEtEN på 5,3 mil-
jarder, är cirka 3 miljarder statsanslag 
och det är dessa tre miljarder som uni-
versitetsstyrelsen nu har fördelat. Något 
överskott i kassan finns det inte utrym-
me till nästa år. Grundutbildningen be-
räknas gå minus med 40 miljoner med-
an ett lika stort överskott räknas in på 
forskningssidan under 2008.

fOtO: kEnnEt rUOna
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jämStäLLDHEtSarBEtE. Jämställd-
heten bland professorer vid lunds 
universitet kan jämföras med inne-
hållet i en fransk morgontidning. 
Den handlar om 80 procent män 
och �0 kvinnor. 

Den liknelsen gjorde Magdalena 
in de Betou, skådespelare och ko-
miker som inspirationsföreläste på 
Geologiska institutionen i novem-
ber.

Det var institutionens jämställdhets-
grupp som bjudit in den folkkära skåde-
spelaren – känd bland annat som Kajsa i 
TV-serien Cleo. Mats Rundgren, forska-
re och lärare, som ingår i gruppen vände 
sig till en talarförmedling och fick kon-
takt med Magdalena som tyckte att det 
var kul att komma till Lund.

– Jämställdhet är ett känsligt ämne, 
det blir lätt obekvämt och väcker skuld-
känslor särskilt när det rör sig om bero-
endeställningar, sa hon.

FörELäSNiNgEN LocKaDE tiLL många 
skratt – men en del fastnade i halsen. För 
hur ska man egentligen förhålla sig till de 
fakta som Magdalena vävde in i föreläs-
ningen ”Om mig själv” (som handlade 
om hennes man Lars)? Fakta som att:

• den psykiska hälsan är sämst bland 
ogifta män och gifta kvinnor.

• det tar en timme längre för en kvin-
na att få akutvård än för en man.

• det skrivs ut sämre och billigare lä-
kemedel till kvinnor än till män.

• män tar upp 70 procent av det of-
fentliga rummet.

• om kvinnan i ett äktenskap blir sjuk 
ökar risken för skilsmässa, om mannen 
blir sjuk minskar den.

Till geologernas inspirationsdag var 
även studierektorn vid Fysiska institu-
tionen, Tomas Brage, inbjuden. Han re-
presenterade universitetets centrala led-

inspirerande 
om jämställdhet

ningsgrupp för jämställdhetsfrågor. Han 
påpekade att ledningsgruppen inte bara 
jobbar med att skriva policies utan även 
är operativ. En stor fråga för gruppen är 
var kvinnorna tar vägen – från att repre-
sentera cirka 60 procent på studentnivå 
till 20 procent på professorsnivå. 

– Men vår institution kan ens en gång 
inte uppnå den fördelningen, tvingades 
Mats Rundgren dystert att konstatera. 
Här på Geologen finns åtta professorer 
och en gästprofessor – samtliga är män.

Då ser det betydligt bättre ut i en 
fransk morgontidning…

Maria linDH

FotNot. Inspirationsdagen var ett led i den 
satsningen som Naturvetenskapliga fakulte-
ten ålagt sina institutioner, dvs. att öronmär-
ka 80.000 kronor för jämställdhetsarbete. 

Pia Sköld, Magdalena In de Betou och Tomas 
Brage trivdes på geologernas jämställdhets-
dag. foto: maria lindh

FramtiDSStratEgiEr. lunds uni-
versitet ska vara ett fullskaligt uni-
versitet med alla vetenskapliga 
discipliner och hela bredden av ut-
bildningar från grund- till forskar-
nivå. forskning och undervisning 
ska också kopplas samman ännu 
mer än i dag.

Det framgår av universitetets 
forsknings- och utvecklingsstrate-
gi som skickas till regeringen i slu-
tet av december. 

Forsknings- och utvecklingsstrategin, FU-
Sen kallad, bygger på universitetets stra-
tegiska plan. FUSen har varit föremål 
för många diskussioner mellan universi-
tetsledningen och områdena. I skrivan-
de stund är det inte helt klart vilka över-
gripande så kallade metaområden som 
universitetet kommer att lyfta fram som 
särskilt starka och prioriterade. några är 
dock redan fastslagna, nämligen livsve-
tenskaper, klimat och energi samt hälsa 
och åldringsvård.

Generellt gäller att universitetet ytter-
ligare vill koppla samman forskning och 
utbildning. I ännu högre grad än i dag 
vill man t.ex. att forskare ska delta i ut-
bildningen på olika nivåer och man vill se 
över universitetets belöningssystem för 
att kunna stimulera till detta.

Samverkan lyfts också fram. Lunds 
universitet brukar framhålla det gränsö-
verskridande samarbetet mellan discipli-
nerna som en särskild styrka. I FUSen be-
tonas nu också vikten av samverkan med 
universitet i närregionen – vilket ger stör-
re utrymme för varje universitet att profi-
lera sig – samt internationellt, framför allt 
inom Öresundsuniversitetet och de inter-
nationella universitetsnätverken Universi-
tas 21 och Leru.

FUSen har begärts in av regering-
en för att finnas med i underlaget för 
en forskningsproposition och en utbild-
ningsproposition 2008.

Britta COllBErG

FotoNot. Påverka FUSen genom att kom-
mentera den på nätet, www.lu.se/anstalld

fler forskare
i utbildningen
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3 svar

vad tycker du om att 
det finns en praktik-
kurs på civilingen-
jörsutbildningen? 

ronny roos, stu-
dent i datateknik:

– Det är väldigt 
bra. Jag har saknat 
kontakt med företa-
gen ända sedan jag 
började här. nu prak-
tiserar jag på Soft-
house Consulting i Malmö. Det passar 
bra till min utbildning och jag trivs med 
deras metod och med stämningen. Jag 
har fått några småhintar om ex-jobb här 
också, det kanske blir en fortsättning…

Caroline säfström, 
student i eko-
systemteknik:

– Kanonbra! Det 
finns verkligen be-
hov av att förank-
ra utbildningen i ar-
betslivet. Därför har 
jag engagerat mig i IAESTE som ord-
nar utlandspraktik för naturvetare och 
tekniker. Jag är faktiskt ordförande där 
nu. Jag har just gjort klar min rapport 
om min arbetsuppgift på SYSAV Kemi 
i Malmö och ska presentera arbetet för 
andra studenter på LTH till våren.

Ulf körner, profes-
sor i elektro- och 
kommunikations-
teknik:

– Det är inte alls 
dumt. Många sak-
nar den gamla prak-
tiken även om den 
inte alltid fungerade. Hur den nya prak-
tikkursen fungerar vet jag ärligt talat inte 
mycket om, men behovet finns.

UtBiLDNiNg. i den nya kursen ingen-
jörsinriktad yrkesträning på ltH är 
de två första studenterna ute på 
praktik. Men till vårterminen finns 
det redan �� platser genom avtal 
med elva företag. förutom en lång 
rad it-, telekom- och kemiföretag 
börjar nu myndigheter som Boverket 
och Banverket anmäla sitt intresse.

Projektsamordnare Lars Löfstedt är stän-
digt ute och träffar nya företag och dis-
kuterar möjligheten för dem att bidra till 
utbildningen genom att ”låna” en civil-
ingenjör under åtta veckor.

Första chansen till utlandspraktik er-
bjuder Tetra Pak i italienska Modena. 
Byggsektorn kan vänta sig en särskild 

Praktiken på ltH är igång
uppvaktning då den ännu inte är före-
trädd. Samma sak gäller banker och för-
säkringsbolag. Det finns annars en risk 
att IT-företagen blir överrepresentera-
de. Men när Sony Ericsson öppnar för 
27 platser gäller det inte bara IT-arbete 
utan även logistik, energi m.m.

– Alla 4.700 aktiva studenter är nu in-
formerade om möjligheten till en prak-
tikkurs på fjärde studieåret och det ska 
bli intressant att se hur många som an-
mäler intresse, säger Katharina Köhler, 
som driver kursen tillsammans med Lars 
Löfstedt. De har över lag mött ett posi-
tivt intresse även bland LTHs lärare, som 
ska fungera som handledare tillsammans 
med någon från varje arbetsplats.

Mats nYGrEn

ForSKNiNg. nu stärks och sti-
muleras den naturvetenskapliga 
forskningen vid lunds universi-
tet. Vetenskapsrådet har näm-
ligen beviljat driftmedel till tre 
stora forskarskolor inom det na-
turvetenskapliga området. totalt 
har Vetenskapsrådet fått �� an-
sökningar om forskarskolor från 
hela landet. i slutändan bevilja-
des medel till 1� av dem.

Det handlar om stora satsningar som 
sträcker sig över en femårsperiod. Två 
av de nya lundensiska forskarskolorna 
är knutna till Kemicentrum. Den ena 
är fokuserad på molekylär proteinve-
tenskap och har universitetslektor Ce-
cilia Hägerhäll som samordnare. Den 
andra kommer att koncentrera sig på 
biologiska metallcentra med universi-
tetslektor Ebbe Nordlander som sam-
ordnare. En tredje forskarskola ska 

lunds universitet får 
tre nya forskarskolor

ägna sig åt genomisk ekologi med pro-
fessor Christer Löfstedt vid Ekologis-
ka institutionen som samordnare.

Forskarskolorna ska stärka fors-
karutbildningen inom nya områden, 
främja mångvetenskap och öka sam-
verkan. Vetenskapsrådet har fått i 
uppdrag av regeringen att utlysa stöd 
till ett antal forskarskolor under 2007. 
Det övergripande målet för satsningen 
har varit att höja kvaliteten på svensk 
forskarutbildning. Den slutliga prio-
riteringen har gjorts av en ämnesöver-
gripande panel.

Totalt läggs 40 miljoner kronor per 
år på satsningen. Bidragsbeloppet per 
ansökan kan uppgå till högst 2,5 mil-
joner kronor per år under högst fem 
år. Av de 19 beviljade forskarskolor-
na finns elva inom naturvetenskap 
och teknik, fyra inom humaniora och 
samhällsvetenskap, tre inom medicin 
och en inom utbildningsvetenskap.
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ter doktorsexamen, ett annat att anpassa 
högskolan till nya villkor i kunskapssam-
hället.

– Högskolans framtid hänger på om 
den kan locka till sig, behålla och ut-
veckla de bästa medarbetarna, säger 
Ann Numhauser-Henning, ensamut-
redare tillika prorektor vid Lunds uni-
versitet.

– För att lyckas måste högskolan se 
medarbetarna som en strategisk resurs 
och rekrytera kvinnor i lika hög grad som 
män. Anställningarna ska vara attraktiva 
och internationellt jämförbara. 

Så är det inte i dag då mer än en tred-

Karriärvägar. – ingen ska behö-
va vänta tjugo år på att bli fast an-
ställd! inom rimliga tidsramar ska 
man efter prövning kunna befor-
dras och få en tillsvidareanställning, 
säger ann numhauser-Henning.

Den 1� december överlämnar 
hon sitt betänkande om högsko-
lans framtida befattningsstruktur 
till högskole- och forskningsminis-
ter lars leijonborg.

Befattningsutredningen har flera syften. 
Ett är att komma tillrätta med de otyd-
liga och otrygga villkoren omedelbart ef-

vägen till fast anställning 
blir tydligare och kortare

jedel av högskolans personal sitter på 
tidsbegränsade anställningar. Många 
är internrekryterade ”underhand”, dvs. 
tjänsterna har inte utlysts och tillsatts i 
öppen konkurrens. Bristen på trygghet 
och tydlighet motverkar rörligheten och 
slår inte bara mot individerna utan mot 
kvaliteten i hela verksamheten. 

HögSKoLaNS Svaga LEDarSKap, befäst 
under många år av tillväxt, behöver ut-
vecklas och stärkas för att bryta det här 
mönstret.

– Vill man vara framgångsrik och 
växa så handlar det i dag om att profile-

•   stopp för missbruket av viss-
tidsanställningar.

•  nya meriterande befattningar 
som ger en sammanhållen kar-
riärväg för lärare och forskare.

•  Öppen rekrytering, fler fasta 
jobb och rimliga anställnings-
villkor.

•  Möjlighet att ”kalla” professo-
rer, bl.a. för att öka jämställd-
heten. 
Det är några huvuddrag i den
nya befattningsutredningen.

Här följer ett urval av utredningsför-
slagen i korthet:

• Postdoktorsanställning. En ny 
tvåårig postdoktorsanställning införs 
som första steg efter doktorsexamen. 
Anställningen ska utlysas och tillsät-

Befattningsutredningen i korthet
tas i öppen konkurrens och kan förläng-
as upp till ett år i samband med t.ex. för-
äldraledighet. Öppen för sökande som 
disputerat de senaste tre åren.

• Biträdande lektor. Ersätter forskar-
assistenten som försvinner som anställ-
ningsform. Biträdande lektor är en fy-
raårig meriterande tjänst med rätt till 
prövning för befordran till biträdande 
professor och en tillsvidareanställning. 
Kan sökas av dem som disputerat de se-
naste fem åren. Utlyses och tillsätts i öp-
pen konkurrens och kan förlängas vid 
särskilda skäl.

• Biträdande professor. Detta är ett 
nytt karriärsteg, motsvarande engel-
skans associate professor, som underlät-
tar nationell och internationell rekryte-
ring av begåvade forskare som ännu inte 
nått professorsnivån. Föreslås bland an-

nat ersätta dagens docentprövning.
• Andra vetenskapligt kompetenta 

personer. Personer som blivit inlasade 
t.ex. på forskaranställningar – ska kunna 
prövas för fast anställning som biträdan-
de professor eller professor. Detta mot-
verkar en permanent ”skuggstruktur” av 
annan undervisande och forskande per-
sonal och kan fungera som en brygga in 
i den akademiska karriären från arbets-
marknaden utanför högskolan.

• Kallelse av professor. Som ett särskilt 
jämställdhetsverktyg föreslås att högsko-
lan återinför möjligheten att ”kalla” pro-
fessorer, dvs. knyta personer till profes-
surer utan att dessa utlyses. Behöriga och 
lämpliga personer av underrepresente-
rat kön ska alltid kunna kallas – annars 
krävs särskilda eller synnerliga skäl.

• Visstidsanställningar kommer även 

t
Befattningsutredningen:
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Högskolan måste ta ett strategiskt ansvar 
som arbetsgivare och visa större omsorg om 
sina anställda, anser Ann Numhauser-Hen-
ning. foto: kennet ruona

ra sig, samverka och visa skicklighet och 
excellens. Det kräver att högskolan tar 
ett strategiskt ansvar som arbetsgivare 
och visar större omsorg om sina anställ-

da, anser Ann Numhauser-Henning.
Detaljstyrningen i högskoleförord-

ningen är ett hinder i sammanhanget. 
Den behöver luckras upp och komplet-
teras med lokala anställningsordningar 
som ger lärosätena större frihet att själva 
bestämma reglerna för att rekrytera, an-
ställa och befordra, anser Ann Numhau-
ser-Henning.

– I dag fattas många anställningsbe-
slut långt ute i organisationen av enskil-
da prefekter som tolkar det nationella 
regelverket. Med en lokal anställnings-
ordning får lärosätesnivån både större 
inflytande och engagemang. Man får 
möjlighet att skapa och tillämpa en egen 
ordning anpassad efter varje lärosätes 
specifika behov.

DEt FiNNS i Dag flera glapp i karriärste-
gen, som skrämmer bort många av de bäs-
ta nya doktorerna, inte minst kvinnor. 
Med den nya strukturen blir vägen till 
fast anställning både tydligare och kor-
tare, till fördel för både kvinnor och män, 
menar Ann Numhauser-Henning.

Så här tänker sig Ann Numhauser-Henning högskolans nya karriärväg: Efter doktorsexa-
men inrättas en ny tvåårig postdoktorsanställning. Biträdande lektor, en fyraårig merite-
ringsanställning med rätt till prövning för fast tjänst, ersätter forskarassistenten. Nästa steg 
är också nytt: biträdande professor. Alla vetenskapligt kompetenta medarbetare med tills-
vidareanställning har rätt att prövas för befordran till biträdande professor eller professor.

framöver att spela en viktig roll men 
måste bli rättssäkrare och mer flexi-
bla. Regler om skadestånd och andra 
skydd i LAS ska gälla. Högskoleför-
ordningens särskilda regler om viss-
tidsanställning ska kunna ersättas av 
kollektivavtal. Om visstidsanställ-
ningar missbrukas ska de drabbade 
kunna kräva skadestånd.

• Nya kategorier lärare ska kunna 
skapas på varje lärosäte, under pro-
fessorsnivå, t.ex. lektorat i ämnen där 
man vill ha andra än vetenskapliga 
bedömningsgrunder vid tillsättning-
en, t.ex. yrkeserfarenhet. Också dessa 
lektorer ska ha rätt att prövas för an-
ställning som biträdande professor el-
ler professor.

Högskolans nya befattningsstruk-
tur föreslås gälla från 1 juli 2009. Even-
tuellt kan de nya postdoktorsanställ-
ningarna införas tidigare.
 

Britta COllBErG

Befattningsutredningen säger inget 
om hur de framtida anställningarna ska 
finansieras, utan ger en struktur inom ra-
men för de resurser som finns. 

– Det viktiga är att högskolan tar sitt 
arbetsgivaransvar. Men med dagens fi-
nansieringssystem, där allt större andel 
av högskolans anslag fördelas i konkur-
rens, kan inga garantier ges. Det förblir 
en strategisk arbetsgivarfråga vad varje 
anställd ska göra och vilka som ska fin-
nas kvar i verksamheten. Inom univer-
sitet och högskolor gäller samma upp-
sägningsregler som för övriga delar av 
arbetsmarknaden. 

i grUNDEN HaNDLar det om att göra 
det bästa möjliga av förutsättningar-
na, som oftast är föränderliga, och hitta 
mekanismer som blir ”kvalitetsdrivan-
de” som Ann Numhauser-Henning sä-
ger. Med en jämnare och rättvisare för-
delning av trygghet och otrygghet ökar 
dynamiken.

Britta COllBErG
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rEKtorSBoKSLUt. – Hade jag stan-
nat kvar som rektor skulle jag satsat 
på att ytterligare stärka vårt samar-
bete med industrin. 

Det säger avgående rektor Gu-
nilla Jönson trots att hon, enligt 
många kollegor, har jobbat sten-
hårt med att knyta kontakter med 
näringslivet under sina sex år som 
ltH-ledare. 

Gunilla Jönson har gjort en kometkar-
riär inom akademin. Hon kom från 
näringslivet år 1995 för att forska och 
handleda doktorander inom förpack-
ningslogistik. Men istället har mycket 
av hennes tid gått åt till olika lednings-

uppdrag, först som prorektor och sedan 
som rektor.

Under hennes tid har ”separatiströrel-
sen”, det vill säga de som tidigare velat att 
LTH skulle bryta sig loss från Lunds uni-
versitet tystnat. Gunilla Jönson menar 
att det beror på att forskningen har bli-
vit alltmer komplex. Ingen forskare kan 
längre köra sitt eget race utan nu krävs 
ämnesöverskridande samarbete för att 
kunna ta sig an samhällets utmaningar. 

– Vi har insett att vi har en konkur-
rensfördel gentemot exempelvis KTH 
och Chalmers som inte har naturliga 
samarbetspartners på samma sätt som vi 
har, säger hon. 

Det positiva överväger, men visst finns 

det negativa aspekter med att tillhöra en 
större organisation: LTH på egen hand, 
menar hon, är en oerhört smidig organi-
sation där det finns god beredskap att ta 
emot snabba omvärldsförändringar. Att 
hänga ihop med Lunds universitet inne-
bär mer byråkrati och att allt blir mer 
tungrott. 

vaD är DEt viKtigaStE som har hänt un-
der dina sex år som rektor?

Gunilla Jönson får fundera ett tag, 
men bestämmer sig sedan för att det 
är omorganisationen på utbildnings-
sidan som gjordes för ett par år sedan. 
Då minskade man antalet utbildnings-
nämnder från 17 till 4 och fick på så vis en 
organisation där det går lättare att sam-
arbeta mellan de olika programmen.

– Det var ett viktigt steg mot bättre 
utbildningar, säger hon.

Det talas mycket nu om att alla läro-
säten måste profilera sig. Vilken är egent-
ligen LTHs profil?

– Några särskiljande profiler i vårt ut-
bildningsutbud är civilingenjörsutbild-
ningarna i ekosystemteknik och nano-
teknik, men egentligen skulle jag vilja 
säga att vår profil är att vi ger breda tra-
ditionella civilingenjörsprogram. Vi har 
inte satsat så mycket som våra konkur-
renter på masterprogram. 

gUNiLLa jöNSoN SittEr med i rad oli-
ka tunga styrelser bland andra Vinnova, 
Innovationsbron Syd och Svenskt Hy-
bridforskningscentrum. Vissa kommer 
hon att sitta kvar i och andra föreslår hon 
att hennes efterträdare ska ta över.

– Det beror på om jag representerar 
mig själv eller LTH.

Trots hennes myckna nätverkande 
med näringslivet är det just samarbetet 
med industrin som hon skulle önska vore 
ännu starkare.

– LTH representerar behovsmotive-
rad forskning, understryker hon. För 
detta krävs mycket kontakter och ännu 
mer utbyte. 

HoN SKULLE ocKSå Ha vELat arbeta mer 
med att profilera LTHs olika forsknings-
områden, exempelvis kompetensen inom 
IT-området där ett samarbete med bland 

Gunilla Jönson, avgående rektor på LTH:

”Stärk samarbetet 
med industrin”

Gunilla Jönson tycker att omorganisationen av utbildningen på LTH är bland det viktigaste 
som har hänt under hennes rektorstid. foto: kennet ruona
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mEDiEr. Public service akademin, 
ett samarrangemang mellan lunds 
universitet och sVt syd, har nu bli-
vit en ny tradition. i slutet av no-
vember hölls andra upplagan av 
evenemanget på skånes Danstea-
ter. Diskussionen kom att röra sig 
kring hur organisationerna ska för-
hålla sig och behålla sina positioner 
i en hårdnande konkurrens och i en 
allt mer föränderlig omvärld.

– Lunds universitet och public service-
företaget SVT har många gemensam-
ma nämnare, konstaterade rektor Gö-
ran Bexell. Båda institutionerna har 
stort förtroende hos allmänheten, an-
ses hederliga, är oberoende och pålitliga 
men lite tråkiga.

Utmaningen är att fortsätta nå många 
målgrupper, profilera sig i konkurrensen 
och samtidigt bibehålla en hög kvalitet. 
Båda organisationerna har krav på sig att 
anpassa sig efter samhällets förändringar 
och teknikens utveckling.

Den nya omvärldskartan var också te-
mat för vicerektor Eva Åkessons presen-
tation.

– Villkoren har förändrats kraftigt för 
universitetet som gått från att vara för eli-
ten till att vara ett öppet universitet för 
alla. Vi ska ta hänsyn till aspekter som 
mångfald, livslångt lärande och jäm-
ställdhet. Vi ska också försvara vår ex-
istens gentemot andra samhällsfunktio-
ner. Vad är det värt att ha bra universitet 
och högskolor jämfört med till exempel 
god äldreomsorg? Vi måste ha allmänhe-
tens stöd, menade Eva Åkesson.

om tv:N Som SamLaNDE KraFt i tider-
nas begynnelse talade medie- och kom-
munikationsprofessorn Gunilla Jarlbro.  

– De första tv-apparaterna kom i slutet 
på 1950-talet, en tid då kvinnorna börja-
de förvärvsarbeta och en ungdomskultur 
växte fram. Tv:n blev en samlingspunkt 

att umgås kring, ett familjemedium. 
Trots dagens explosiva digitala ut-

veckling och många nya kanaler mena-
de  Gunilla Jarlbro att public service fort-
farade har en viktig funktion att fylla hos 
svenska folket.

– Det märks tydligt när det osar katt. 
Vid allvarliga händelser i världen som 11 
september-attentaten och tsunamikata-
strofen vände sig tittarna tillbaka till ur-
sprunget, SVT, sa hon.

Svt pLaNErar att Bygga Ut antalet lo-
kala tv-sändningar från 11 till 18. Sveriges 
äldsta och populäraste lokala tv-nyheter, 
Sydnytt, har lyckats bäst även på webben 
där inslagen kan ligga ute före sändning-
en. För att finnas på plats jobbar man 
med videojournalister och använder in-
skickade bilder från privatpersoner.

Det senare, kallat ”citizen journa-
lism”, intresserar medie- och kommu-
nikationsforskaren Michael Krona vid 
LU som hade public service och nyhets-
journalistik i den digitala tidsåldern som 
tema.

– Hur definieras en journalist? En per-
son med mobilkamera som filmar när det 
händer och lägger upp det på webben? 
En bloggare? Det här kommer allt mer 
att påverka nyhetsjournalistiken och vår 
uppfattning av nyheter.

Michael Krona ser en framtid där 
mediekonsumtionen blir allt mer indivi-
duell med On demand-tv, pay-per-view 
och tv-tittande via Internet och mobiler 
var som helst och när som helst.

– Jag tror på en fortsatt utbyggnad av 
snabba tjänster som kan anpassas efter 
individens preferenser. Nyhetsjournalis-
tiken kan utvecklas i dialog med enga-
gerade tittare, en medborgarjournalistik. 
Public service-idealet förändras och ut-
vecklas, jag tror att en ökad genomskin-
lighet i hur nyheter framställs kan vara 
positivt och öka förtroendet.

anna GianUzzi

förändrat medieklimat
utmanar public service

     gunilla jönson om…
… teknik: – Jag har en kolossal tilltro 
till teknik. Jag tror inte att klimatproble-
men kan lösas utan våra ingenjörer. Det 
är tråkigt att våra ungdomar inte verkar 
ta till sig detta.

... att vara första kvinnliga rektor 
på ltH: – Flickor och kvinnor säger 
att jag är en förebild i olika samman-
hang, tyvärr har jag inte lyckats öka an-
talet kvinnliga professorer. Kvinnor har 
en viktig roll i den tekniska utveckling-
en eftersom de sätter in teknik i andra 
sammanhang än vad män gör.

… akademin och externa pengar: 
– Akademin är en oas för det fria tän-
kandet. Det går att behålla en integri-
tet även om man tar emot mycket ex-
terna pengar.
 
… att veckopendla från Göteborg: 
– Jag har hunnit med att läsa om den 
svenska grundlitteraturen och även en 
och annan deckare. 

andra Sony Ericsson och Blekinge tek-
niska högskola har lett till två Indu-
strial Excellence Centres som delfi-
nansieras av Vinnova. 

LUm iNtErvjUar gUNiLLa jöNSoN på 
ett av hennes två arbetsrum, det på 
LTHs kansli. Under hela sin tid som 
rektor har hon behållit sitt forskarrum 
på Ingvar Kamprads Designcentrum. 
Där har hon, till skillnad från sina fö-
reträdare, upprätthållit forskningen 
på halvtid.

– Det har varit en nödvändighet 
eftersom jag har varit mån om mitt 
liv efter rektorsskapet, säger hon. Det 
finns ingen naturlig karriärväg för den 
som har varit rektor, om man inte vill 
lämna akademin. 

Och det vill inte Gunilla Jönson.  
– Nu är det hög tid att jag slutför 

den forskning och handledning som 
jag egentligen kom hit för, säger hon. 

Ulrika OrEDssOn

t
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UtBiLDNiNg. Det första badkaret 
för dementa personer och ett spe-
cialtillverkat fordon för en handi-
kappad 11-åring. Det blev resulta-
ten när några studenter i den första 
kullen civilingenjörer i maskinteknik 
med teknisk design gjorde sina exa-
mensarbeten hos Certec.

Susanne Lindblad gjorde fordonet, en 
slags eldriven sparkcykel kallad Cobra, 
och Hanna Johansson och Karl Lind-
qvist, utvecklade sig till badspecialister. 
De fick alla mycket beröm av sin hand-
ledare Gunilla Knall och andra inom av-
delningen Certec på LTH och av de fö-
retag de samarbetade med.

coBra är LöSNiNgEN på de svårighe-
ter en 11-åring med muskelsjukdom har 
att ta sig själv till skolan. Han har svårt 
att sitta och behöver något att luta sig 
emot när han står. På Cobra kan han stå 
hängande över styret och dess stödplat-
ta och styra den elmotordrivna trehju-
lingen, som också har en ”cykelkorg” för 
skolväskan. 

– Susanne Lindblads lösning är inte 
bara ett förslag eller en prototyp utan ett 
fullt fungerande fordon som pojken själv 
med sina föräldrar kom och hämtade di-
rekt efter examinationen, konstaterade 
examinatorn Håkan Eftring.

– Certec fick en förfrågan av pojkens 
föräldrar i våras ungefär samtidigt som 
jag började leta efter ett examensarbe-
te, berättar Susanne, glad att verkligen 
kunna hjälpa pojken – något som Cer-
tec inte hade vågat lova föräldrarna att 
man kunde.

HaNNa joHaNSSoN och Karl Lind-
qvist nappade på ett uppdrag från 
företaget Arjo i Eslöv. De vill 
tillverka ett badkar som ger en 
positiv upplevelse för demen-
ta personer.  Studenternas lös-
ning blev ett bad som inte bara 

specialspark och badkar för dementa

Hanna Johansson och Karl Lindqvist med en enkel 
fullskalemodell av sitt badkar för dementa. En po-
äng är att det ska likna ett badkar även i den de-
mentes ögon, de ergonomiska finesserna ska så 
långt som möjligt vara dolda.

bjuder på värme, mjuk vattenmassage 
och en behaglig vila utan samtidigt färg- 
och musikupplevelser. Ett draperi ska-
par lugn genom att skärma av omvärl-
den. Det kan samtidigt belysas av en 
lampa som ger olika färgstämning-
ar. Det kan användas enligt Sno-
ezelens terapimetoder och kanske 
kombinerat med taktil massage.

Spännande examensarbeten på ny civilingenjörsutbildning

Susanne Lindblad konstruerade ett helt nytt 
fordon på en termin.

Arjo är stora inom funktionella hjälp-
medelsutrustningar men har fått förfråg-
ningar om mer spa-liknande lösningar. 
De fick nu lära sig att badkarets utseen-
de är viktigt för att de dementa inte ska 
bli skrämda av det. Hanna och Karl gav 
det ett yttre som påminner om 30-, 40-
talens kakelklädda badkar så att de gam-
la förstår vad det är. Tekniken ska vara så 
dold som möjligt. I sina grundliga förbe-
redelser fann de att äldre personer fann 
mekaniska lyft i samband med bad som 
en skrämmande upplevelse.

Håkan Wernersson från Arjo deltog 
vid slutredovisningen och intygade att 
man kommer att gå vidare med de här 
idéerna. 

tExt & fOtO: Mats nYGrEn 

FotNot: Maskinteknik med teknisk design 
är sedan 2004 en ny civilingenjörsutbildning 
med stark inriktning på design och produkt-
utveckling. Först nu i dagarna går de första 
studenterna ut i arbetslivet. Denna utbild-
ning ska inte förväxlas med industridesign-
programmet.
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KLUStErKritiK. – De informella, 
spontana mötena betyder inte så 
mycket som det sägs. Gemensamma 
satsningar uppstår inte bara för att 
man träffas i samma lunchmatsal el-
ler på någon nätverksträff! menar 
kulturgeografen Jerker Moodysson. 

Han har studerat samarbetet 
inom det svensk-danska biomedi-
cinska nätverket Medicon Valley.

Jerker Moodysson visar i sin avhandling 
bl.a. att svenska företag i Medicon Valley 
samarbetar mer med andra svenska före-
tag, även om dessa ligger i Stockholmsom-
rådet, än med företag i Köpenhamn. Både 
danska och svenska företag ägnar sig ock-
så mer åt internationella samarbeten än 
åt samarbeten inom regionen. Geografisk 
närhet spelar tydligen mindre roll än ge-
mensamma referensramar när det gäller 
utbildning och kunskapsprofil.

När DEt gäLLEr gemensamma patent-
ansökningar, publikationer och part-
nerskap mellan företag och högskolor, så 
deltog en högskola inom regionen i unge-
fär hälften av fallen. Men lika ofta fanns 
samarbetspartnern någon annanstans – 
oftast i övriga Europa eller USA.

Jerker Moodyssons studie ifrågasätter 

det vanliga talet om att ”kluster” av före-
tag och högskolor i ett nätverk utgör en 
motor för ekonomisk utveckling i en regi-
on. Vikten av möten och lokala nätverk är 
nästan en självklar sanning idag, men det 
vetenskapliga underlaget för detta är en-
ligt hans åsikt magert. Studierna på om-
rådet har oftast bara räknat hur många 
företag och universitet som finns i en viss 
region, och jämfört detta med regionens 
ekonomiska utveckling. Vad man inte tit-
tat på är om företagen och universiteten 
verkligen samverkar med varandra.

– Företagen i Medicon Valley hade 
inte särskilt mycket utbyte av varandra. 
I något fall kunde man kanske låna ut-
rymme i någon annans frys om ens egen 
gått sönder, men någon kunskapsmässig 
interaktion var det sällan fråga om, säger 
Jerker Moodysson.

gEograFiSK NärHEt kan nog ha bety-
delse, men framför allt för traditionell 
industri, menar han. I t.ex. Gnosjö-om-
rådet, som brukar lyftas fram när det ta-
las om regional utveckling byggd på lo-
kal samverkan, är den säkert viktig. I den 
traditionella industrin kan det vara vär-
defullt att mötas kring t.ex. en ny ma-
skin och tillsammans lära sig hur den 
fungerar. 

     medicon valley 
     alliance 
Medicon Valley Alliance (tidigare Acade-
my) startade 1997 och består av univer-
sitet, företag och politiska aktörer runt 
Öresund. Omkring 250 läkemedels-, bio-
teknik- och medicinstekniska företag in-
går i nätverket, vars mål är både att ut-
veckla den regionala forskningen och att 
göra regionens biomedicinska verksam-
het internationellt känd.

Närhet är inte allt

Men modern högteknologi bygger 
inte på samma praktiska kunskaper. 
Dess material låter sig lättare beskrivas 
i vetenskapliga texter och diagram som 
kan skickas med e-post tvärsöver jord-
klotet. Den är också extremt speciali-
serad. Chansen är därför liten att de få 
tänkbara partners som finns ska ha sitt 
säte just i hemmaregionen.

HUr Har Då tron på närhetens betydelse 
kunnat bli så stark? 

Det beror på logiska felslut, menar Jer-
ker Moodysson.

– Man har sett att det funnits många 
företag och en stark ekonomisk utveck-
ling i regionen kring ett universitet. Då 
har man trott att det beror på nätverk 
mellan företagen. Jag tror snarare att det 
beror på de forskare som lämnat univer-
sitetet för att starta eget, men stannat i re-
gionen. Det är dessa duktiga människor 
och deras företag som orsakar utveckling-
en, inte samarbetet mellan deras företag!

Om Jerker Moodysson har rätt, så 
innebär det att Medicon Valley bör sat-
sa mer på att fungera som varumärke 
och marknadsföringsverktyg än på att 
ge konstgjord andning åt dansk-svensk 
forskningssamarbete. Det innebär ock-
så att regionala och politiska aktörer bör 
satsa mindre på att försöka bygga nätverk 
uppifrån, och mer på att hålla kvar begå-
vade forskare och hjälpa dem kommersi-
alisera sin forskning.

– Att möta globaliseringen genom att 
försöka stimulera lokalt samarbete är nog 
i många fall dömt att misslyckas. Då är 
det betydligt bättre att gå in för att för-
söka behålla humankapitalet i regionen.

inGEla BJÖrCk

Svagt samarbete mellan Medicon Valley-företag

t

Jerker Moodysson ifrågasätter talet om att ”kluster” av företag och högskolor i ett nätverk 
utgör en motor för ekonomisk utveckling i en region. foto: ingela björck
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ForSKNiNgSgråzoN. Vad är egent-
ligen acceptabel forskning? Det är 
inte alltid lätt att säga. Mellan den 
etiskt och metodiskt korrekta forsk-
ningen och det uppenbara forsk-
ningsfusket finns en stor gråzon, 
som får näring av flera trender i da-
gens samhälle.

Det menar författarna till boken Forsk-
ningens gråzoner, som alla är helt eller del-
vis knutna till Lunds universitet. Boken 
är något ovanligt i dagens forsknings-
värld: ett projekt som tillkommit helt på 
skribenternas eget initiativ, utan anslag 
och därmed också utan omständliga an-
slagsansökningar.

– Det var en artikel som någon råkat 
lämna vid vår skrivare, som väckte min 
tanke om denna gråzon. När jag sedan 
tog upp saken i fikarummet tyckte alla att 
idén var värd att utveckla, sa antologins 
redaktör Wilhelm Agrell vid ett seminari-
um på Forskningspolitiska institutet.

HaLvFUSK ocH mEDvEtEt SLarv fyller 
en stor del av gråzonen. Men den rym-
mer också forskning som gjorts enligt 
nya, icke etablerade metoder och teorier. 
Denna riskerar att hamna i fara när ve-
tenskapssamhället tar till hårdhandskar-
na mot fusket. 

”Går det att på förhand avgöra vilka 
nytolkningar och metodologiska innova-
tioner som är fusk och vilka som en dag 
kommer att ha etablerat sig som en ny 
normalvetenskap? Om inte, riskerar då 
inte olika slag av kvasirättsliga förfaran-
den att föra tillbaka till den slags veten-
skapspolisiära instanser som vetenskaps-
samhället en gång gjorde uppror mot?” 
frågar Wilhelm Agrell i boken. Hans eget 
ämne, freds- och konfliktforskning, be-
traktades t.ex. länge som en suspekt 
flumverksamhet i gråzonen.

I gråzonen finns också seriös forsk-

ning som håller sig inom de etablerade 
ramarna, men som har felen att vara för 
ytlig, för anpassad eller för framhetsad. 
Deltagarna i seminariet såg flera skäl till 
detta:

• Politisering. Politikerna behöver 
snabba svar på någon viktig fråga. Re-
sultat jäktas fram, tvivlande röster tystas. 
Debatten kring skogsdöden på 1980-talet 
är ett sådant exempel, beskrivet i boken 
av Anna Tunlid.

• Medialisering. Media vill lyfta fram 
forskningshjältar, och somliga forskare 
ställer gärna upp även om det innebär 
svåra förenklingar och förgrovningar av 
de vetenskapliga resonemangen.

• Megalisering. Dagens uppburna 
”stora forskningsmiljöer” styr in sina 
medlemmar i en utstakad fåra. Enskilda 
individer kan knappast få anslag på egen 
hand, och nya originella idéer får svårt att 
komma fram.

• Byråkratisering. Tungrodda an-
slagsansökningar, korta anslagsperio-
der och publiceringskrav hetsar forska-
re att orimligt snabbt pressa fram sina 
resultat.

Förre universitetskanslern, teologi-
professor emeritus Carl-Gustaf Andrén 
såg just de korta anslagsperioderna som 
roten till mycket ont.

– Under tre år ska man hinna detalj-
planera, genomföra, redovisa och medi-
alt framföra sin forskning. Brådskan gör 

att arkivgenomgångar, enkäter, kontrol-
ler m.m. görs slarvigt eller i värsta fall 
inte alls, menade han.

Carl-Gustaf Andrén var också kritisk 
till konkurrensutsättningen, som ökar 
pressen och därmed risken för slarv och 
dålig forskning:

– Konkurrensen har tagit över allt – 
och nu menar Dan Brändström i sin ut-
redning att även fakultetsanslagen ska 
konkurrensutsättas!

WiLHELm agrELL pEKaDE på en annan 
negativ följd av anslagsförfarandet.

– I ansökningarna utlovar man sa-
ker som inte har full täckning, föregri-
per resultat, lägger in modeord och reso-
nemang som man vet att anslagsgivaren 
uppskattar. Detta bygger jag helt på egen 
erfarenhet... sa han.

Att helt vrida klockan tillbaka är 
omöjligt, menade talarna. Forskarna kan 
inte klättra tillbaka in i sitt elfenbens-
torn, om ett sådant nu någonsin funnits. 
De måste lära sig möta alla omvärldens 
krav med sin forskningsetik så väl bibe-
hållen som möjligt.

– Vi måste lära oss hantera de olika 
intressena, och samtidigt slå vakt om 
mångfalden. Alla forskare får inte samti-
digt springa åt samma håll, och det måste 
finnas utrymme för självkritik, konstate-
rade Anna Tunlid.

inGEla BJÖrCk

Wilhelm Agrell och 
Carl-Gustaf Andrén 
har funderat över vad 
som egentligen är ac-
ceptabel forskning.

växande gråzon mellan 
acceptabel forskning och fusk
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mUSiK. Det är inte alla som bokstav-
ligt talat får gå i sina idolers fotspår. 
Men i januari kliver director musi-
ces Patrik andersson upp i dirigent-
pulten på Philharmonie i Berlin där 
världsdirigenten Herbert von ka-
rajan hade sin hemvist i många år. 
Och med sig på scenen har direc-
torn akademiska kapellet.

– Jag vet inte vad som skulle kun-
na slå detta, säger Patrik anders-
son.

Berlinfilharmonikerna tillhör världens 
absolut främsta symfoniorkestrar och 
Philharmonie är deras konserthus, i pre-
stige fullt jämförbart med Royal Albert 
Hall och Carneige Hall. Att Akademis-
ka kapellet, som främst består av dukti-
ga amatörmusiker, nu får spela där har 
dock inte så mycket att göra med att or-
kestern plötsligt skulle ha tagit sig upp 
i världseliten, som att de har ett utbyte 
med Junges Ensemle Berlin, en motsva-
rande studentsymfoniorkester. Båda or-
kestrarna ska spela på konserten och kan 
alltså jämföras med varandra, vilket för-
utom lokalen inspirerar kapellisterna att 
lyfta sig själva några snäpp.

patriK aNDErSSoN är förståeligt nog 
entusiastisk inför resan. Han kan också 
med tillfredställelse se tillbaka på ett år 
då musikverksamheten vid Lunds uni-
versitet har blivit starkare än någonsin. 
Akademiska kapellet och tjänsten som 
director musices inrättades 1745 för att 
förgylla universitetets ceremonier med 

musik. Länge var orkestern rätt liten, men 
på 1980-talet, under Johan Åkessons led-
ning, växte den och har idag 65–70 med-
lemmar. Organisatoriskt har musikverk-
samheten dock inte förändrats mycket 
genom åren. Men sedan Patrik Anders-
son tillträdde som director musices för ett 
och ett halvt år sedan har han funderat på 
hur verksamheten kan utvecklas. 

Tidigare i år bildades så Odeum (mu-
siksal på latin), en musikenhet som leds 
av director musices och där Akademis-
ka kapellet ingår. Nytt är att även Lunds 
Akademiska Kör har knutits till enheten. 
Dessutom ger Odeum universitetskurser 
i musik i samarbete med Musikhögsko-
lan och Institutionen för konst- och mu-
sikvetenskap. Därtill anordnar man en 
välbesökt konsertserie.

oDEUm Har ocKSå fått nya föreskrifter 
och utöver tjänsten som director musi-
ces finns det numera även en heltidstjänst 
som intendent och en 25-procentig kör-
ledartjänst. För att förstärka samverkan 
mellan universitetets musikenheter har 
ett musikråd också inrättats vid Lunds 
universitet med representanter från 
Odeum, Musikhögskolan, musikve-
tenskap, universitetsledning, omgivan-
de musikliv samt studenter. Så nog rör 
det på sig inom musikverksamheten.

– Det har nog aldrig varit mer gynn-

samt. Vi har gott om resurser, mycket pu-
blik och ett bra samarbete med Musik-
högskolan och musikvetarna. Och jag 
känner en tydlig back-up från universi-
tetsledningen, säger Patrik Andersson.

DESSUtom Har DEt aLDrig varit så 
många som velat provspela till Akade-
miska kapellet. 

– Vi har marknadsfört oss mer och 
har nu 25–30 nya som vill provspela var-
je termin. Fast jag tror att vi skulle kun-
na få ännu fler sökande.

Och trots att kurserna redan har ökat 
från två till sex menar Patrik Andersson 
att antalet utan svårighet kunde utökas. 
Han har också ytterligare turnéplaner för 
Akademiska kapellet. Efter Berlin-resan 
står samarbete med Akademiska kapel-
let i Uppsala på programmet, och längre 
fram kanske det blir en tripp till USA.

På det hela taget tycker Patrik Anders-
son att det är lustfyllt att vara director 
musices just nu.

– Vi känner att vi gör något som verk-
ligen betyder något och ger mening.

PEtra franCkE

akademiska kapellet 
intar anrik Berlin-scen

Director musices Patrik 
Andersson är ledare för 
det nybildade Odeum. 
foton: mikael risedal
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hejdå
parken

till årsskiftet går lennart Eng-
strand i pension efter ett drygt 
tredjedels sekel som föreståndare 
för Botaniska trädgården i lund. 
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Det har gått �� år sedan den store 
svarte schäfern lupin jagade bort 
”fyllisarna” i Botan. 

nu heter hunden stimpy och är 
av betydligt mindre storlek. idag 
räcker det. för det är en välskött 
trädgård och favoritplats för många 
studenter och vanliga lundabor som 
husse, lennart Engstrand, nu läm-
nar efter sig när han går i pension 
vid årsskiftet. 

– Ja, det är inte klokt – jag har varit här 
i drygt ett tredjedels sekel, säger han när 
LUM hälsar på en kall decembermorgon. 

Frosttåliga prydnadsgräs vippar vän-
ligt i vintervinden och när vi går in i den 
kalla växthusdelen kommer vi rakt in i ju-
len. Här finns alla dess blommor samla-
de för dem som vill botanisera i den stun-
dande helgens växtprakt. Och det är helt 
i linje med trädgårdens profilering. Ak-
tuell, modern, öppen är honnörsord för 
Lennart Engstrand och hans personal.  

– Lite rufsigt får det gärna vara också 
– men inte misskött. 

När Lennart Engstrand tog över fö-
reståndarskapet 1972 var det alldeles för 
mycket trädgård till de pengar man hade. 
Då ingick Botan i Institutionen för sys-
tematisk botanik dit även Botaniska mu-
seet hörde. När det skulle sparas pengar 
var det alltid trädgården som drabbades 
först, berättar Lennart Engstrand. 

mEN SitUatioNEN BLEv mycket bättre 
när Botan istället placerades direkt under 
tionde området för ett 20-tal år sedan. 
I början på 2000-talet separerades träd-
gården ännu mer från sin tidigare moder-
institution som då flyttade upp till nya 
Ekologihuset.

– Då var vi faktiskt lite bekymrade ef-
tersom vi hade ett så nära samarbete och 
jämt sprang ut och in hos varandra. Hur 
skulle detta gå?

Det gick rätt bra, tycker han – nu är 
Öresundsuniversitet och Utvärderings-
enheten trädgårdens goda grannar. 

hejdå
parken

Det mesta tycks faktiskt gå bra i Len-
nart Engstrands värld. Han har ett gott 
humör – alltid nära till skratt.

– Botanik är ju så jäkla kul, tycker 
han.

Den dystraste morgon livas upp av 
lusten att ta reda på om inte just den el-
ler den blomman slagit ut i dag, säger 
han. Och just tidiga morgnar på lörda-
gar i P1:s Naturmorgon hör man ofta hans 
särpräglade stämma antingen botanisera 
eller svara på lyssnarfrågor. Det har bli-
vit så många som 350 inspelade program. 
Den så kallade ”tredje uppgiften” ligger 
honom varmt om hjärtat. Att synas och 
höras i media är man riktigt bra på i Bo-
taniska trädgården i Lund.

– Nästan varje dag citeras vi i någon 
dagstidning, radio eller TV, säger han 
inte utan viss stolthet.

För Botan i Lund är visserligen en av 
de äldsta botaniska trädgårderna i Sveri-
ge, men absolut inte den största. Och den 
har inte heller tillnärmelsevis så myck-
et pengar eller personal som exempelvis 
den i Göteborg. Därför – menar Lennart 
Engstrand – bör man inte heller försöka 
konkurrera på lika villkor. 

– Vi kan inte ha alla sällsynta svårod-
lade växter här. Men vi ska se till att ha så 
många växtfamiljer som möjligt som sva-
rar mot den undervisning vi har främst 
för institutionen och Alnarp.

DärFör är DEN vetenskapliga kompe-
tensen i trädgården så viktig menar Len-
nart Engstrand. Både han och kollegan 
Marie Widen är disputerade och Marie 
är dessutom redaktör för den nya lärobok 
som snart tas i bruk på institutionen.

– Så hon har full kontroll på vad vi be-
höver här för studenternas skull.

Trädgården förändras efter ämnena. 
När genetiken kom till Lund behövdes 
en viss typ av växter och biosystemati-
ken sen, krävde andra typer. 

Vilken typ av växter det än må hand-
la om vistas alla sedan tolv år tillbaka i 
en helt giftfri miljö. Här används endast 
biologisk bekämpning – skadedjur be-
kämpas med nyttodjur. Det blir inte bil-
ligare – men sundare.

– Vi märker det bland annat på alla 
fåglar vi har. Och det är mycket mer ef-
fektivt än vi trodde från början.

träDgårDEN Har gENom årens lopp 
klarat sig bra från skadeangrepp. Så här 
i almsjuketider kan man till och med visa 
upp en ganska frodig almhäck. Så vilka 
fiender har då Botaniska trädgården?

– Ett förhastat felaktigt beslut om att 
just den tredje uppgiften inte är så viktig 
skulle vara förödande. 

Lunds kommun och Region Skåne 
är väl inga direkta fiender men Lennart 
Engstrand hade gärna sett dem som nära 
vänner. Idag kommer inget stöd därifrån 
vilket kan tyckas märkligt med tanke på t

Lennart Engstrand och västgötaspetsen 
Stimpy är aldrig långt ifrån Botan.
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linnés artklassificering har gått 
oskadd genom molekylärbiologins 
skärseld. Det kunde man konstate-
ra på systematikdagarna som hölls i 
slutet av november i lund. Med 1�0 
samlade systematiker fick det inne-
varande linnéjubileumsåret en av-
slutning som bekräftade blomster-
kungens vetenskapliga särställning.

Torbjörn Tyler, botaniker vid Lunds uni-
versitet, presenterade på Systematikdagar-
na en sammanställning som visar att av de 
kärlväxter som fanns i Sverige på 1700-ta-
let beskrev Linné hela 79 procent. 

Då måste man komma ihåg att Lin-
né klassificerade dessa växter enbart med 
ögats hjälp. Mikroskop förekom visser-
ligen vid denna tid men de var av dålig 
kvalitet. Och om genetik och hur man 
undersöker gener visste man inget.

– Linné hävdade att det fanns cirka 
1 200 arter av kärlväxter i Sverige och 
20 000 i hela världen, säger Torbjörn Ty-
ler. Han hade rätt om Sverige, men när 
det gäller världen är det verkliga antalet 
minst tio gånger större.

Linné klarar ännu en tenta

trädgårdens läge och utnyttjande. Ex-
empelvis utgör utländska turister en stor 
växande andel av besökarna under som-
rarna. Hursomhelst har Lennart Eng-
strand fått lite extra glans över sitt sista 
år som föreståndare av en annan växtin-
tresserad herre – Carl von Linné. 

– Linnéåret är roligt och vi har säkert 
hållit 40 extraföreläsningar i samband 
med det. Vi gjorde en utställning om 
sexualsystemet som nu finns på Malmö 
museum. Och orkidéutställningen i sep-
tember och nationaldagsfestligheterna i 
juni var också lyckade. Dessutom har vi 
en fantastisk personal detta året!

En forskargrupp som kallar sig Lin-
nés lärjungar var tillsammans med Len-
nart Engstrand i Borneo – och det har 
blivit en del resor under årens lopp. Nå-

got Lennart Engstrand gärna vill fort-
sätta med.

– Högst upp på önskelistan står Ma-
dagaskar, säger han. 

Men han har en del att syssla med även 
efter årsskiftet. Det är fortsatta fakta-
insamlingar och en del bokprojekt och 
han har fått ett rum i huset intill Agard-
hianum där han sitter nu, till sitt förfo-
gande. Så det blir fortsatta promenader 
för Stimpy med husse i Botaniska träd-
gården även nästa år. 

tExt: Maria linDH

fOtO: GUnnar MEnanDEr

FotNot: Lennart Engstrands efterträdare 
utses vid ett styrelsemöte i mitten av decem-
ber. Följ nyheterna vid Lunds universitet på 
webben – www.lu.se

– Det är ovanligt att DNA-analyser 
leder till att man upptäcker att två till 
synes identiska växter visar sig repre-
sentera två arter. Jag känner inte till nå-
got exempel på detta i Sverige. Däremot 
händer det att DNA-analyserna visar att 
en art felaktigt förts till ett visst släkte. 
Där har den linneanska klassificeringen 
 ibland reviderats men fortfarande räknas 
ungefär tre fjärdedelar av de svenska väx-
ter Linné beskrev till de släkten i vilka 
han placerade dem.

Att det berömda sexualsystemet se-
dan länge betraktats som passé drabbar 
egentligen inte Linné, för han påstod ald-
rig att hans klassificering speglade väx-
ternas biologiska släktskap, berättar Tor-
björn Tyler vidare. Sexualsystemet var 
bara en teknisk metod att klassificera 
djur och växter. Och Linné ägnade gan-
ska liten tid åt att ordna släkter, famil-
jer och ordningar, dvs. klasserna som är 
överordnade arterna.

Blomsterkungen hade inte heller så 
bra grepp om lavar, mossor och alger. 
Men vilka missar gjorde han när det gäll-
de kärlväxterna? Ett exempel är klassi-

ficeringen av fibblorna, ett område som 
Torbjörn Tyler specialiserat sig på.

– Det finns 1.600 arter av hökfibb-
la och 600–700 arter av maskros, säger 
han. Det beror på att asexuell fröbild-
ning förekommer hos dessa växter. De 
kan sätta frön utan föregående befrukt-
ning. Därför är de bara ”arter” i en gan-
ska begränsad mening. Varje ”art” är en 
klon där alla har exakt samma gener. 

Artbegreppet är mer komplicerat än 
vad många biologer föreställer sig och 
därför föremål för rent teoretiska diskus-
sioner närhelst systematiker träffas. Då 
och då rör någon om i grytan genom att 
framkasta tanken att det kanske är dags 
att ersätta det linneanska systemet med 
något nytt.

– Men det är svårt att föreställa sig hur 
ett sådant system skulle se ut. Om det 
baseras på DNA-analys måste det gå att 
hitta ett begränsat antal sekvenser som är 
artskiljande. Det är förmodligen omöj-
ligt att göra det; man får en oöverskådlig 
mängd av data att jämföra, menar Tor-
björn Tyler.

GÖran frankEl

t      Botaniska trädgården 
•  Antalet besökare årligen beräknas till 

150.000 utomhus och 35.000 i växhu-
sen. Entrén är gratis och Botan är vid si-
dan om Domkyrkan och Kulturen Lunds 
största turistmål.

•  Personalen besvarar årligen drygt 2.500 
frågor från allmänhet och media.

•  I genomsnitt får 5.100 personer årligen 
minst en timmes undervisning i Botan 
av trädgårdens personal.

•  Botans personal medverkar i drygt 40 
radio/TV-program per år. 

•  radioprogrammet Naturmorgon sänder 
fyra till fem gånger per år en ”expert-
panel” från växthusen i Lund. 

•  Årligen hålls omkring 40 externa före-
läsningar av trädgårdens personal.

t
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Det finns 
 redan nanoinslag i 

vissa kläder,  solskyddskrämer, anti-
mögelfärger och tennisracketar. Men vad 

nanopartiklarna kan ställa till med inuti våra kroppar 
 eller ute i miljön är i princip okänt. ill: maria esaiasson

nya sätt att bota cancer... effekti-
vare solceller... ännu snabbare och 
mindre datorer... energisnålare be-
lysning. 

nanotekniken har enorma möj-
ligheter inom dessa och andra om-
råden, men också risker. Om även 
riskerna är enorma, eller tvärtom 
ganska små, kan ingen säga idag.

– Det svåra med denna riskbedömning 
är att vi inte vet hur mycket vi inte vet. 
Här finns stora kunskapsluckor, sa LU-
etikern Nils-Eric Sahlin vid ett seminari-
um om nanoteknik på Vetenskapsrådet. 

Han underströk samtidigt att kun-
skapsbristen måste redovisas på ett är-
ligt sätt. Gentekniken har, med rätt eller 
orätt, i mångas ögon fått en stämpel av 
storföretags-fiffel, och det vore olyckligt 
om samma sak skulle hända med nano-
tekniken.

NaNopartiKLar är För ögat osynli-
ga partiklar som är nästan obegripligt 
små. Storleksförhållandet mellan en na-
nopartikel och en apelsin är detsamma 
som mellan apelsinen och hela jordklo-
tet. Tanken svindlar...

Så små partiklar kan ta sig in dit 
grövre partiklar inte når. De kan nå in i 
det innersta av våra lungor, de kan ta sig 
in genom våra slemhinnor och de kan-
ske också kan passera via blodet in i hjär-
nan. 

Vad nanopartiklarna kan ställa till 
med inuti våra kroppar eller ute i miljön 

pyttefarLigt?
t

Svårt att undersöka risker
med nanotekniken
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LU Innovation
Stöd för forskare som vill kommersialisera sina forskningsresultat.

Kontakta LU Innovation
Har du frågor om patent eller andra delar av kommersialiseringsprocessen? Vi ger stöd 
i frågor rörande patent, affärsutveckling, juridik, finansiering och marknadsföring. 

046-222 11 11  -  www.luinnovation.lu.se  -  info@luinnovation.lu.se

Ta patent?
Som forskare vid LU får du hjälp på vägen. 

Lär dig mer om hur du kan skydda dina forskningsresultat. ”Patent och andra 
immateriella rättigheter” är en informationsbroschyr framtagen speciellt för forskare 
vid Lunds universitet. 

Ladda hem den på www.luinnovation.lu.se eller maila info@luinnovation.lu.se
och be om ett tryckt exemplar.

Patentbroschyr för forskare vid LU

- Fundera först igenom vad det finns för kommersiell 
potential i idén. 
- Ansök om patent före publicering för att uppfylla 
nyhetskravet.
- Var ute i god tid, sista minuten-patentering blir 
sällan lyckad.
- Var noggrann med dokumentationen, det 
underlättar den framtida patenthanteringen.
- Undersök om något liknande är patentsökt eller 
patenterat.

Tips från Lars Wallentin, patentingenjör på LU Innovation
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     Detta finns redan
Det finns redan en hel del produkter 
med nanoinslag. Här är några:
•  Bildskärmar som ger en bra bild 

även sett från sidan
•  Genomskinlig solskyddskräm med 

nanopartiklar av titandioxid
•  Antimögelfärger med nanopartiklar 

av silver 
•  Självputsande fönster där smutsen 

bryts ner av solljuset
•  Kläder av tyg där fläckar lätt torkas 

av
•  Starkare tennisracketar, golfklubbor 

och skidor
•  Skraptålig billack
•  Tandkräm med nanopartiklar av 

apatit som stärker tänderna.

är i huvudsak okänt. Det är också myck-
et svårt att undersöka. Vanliga välkän-
da ämnen beter sig nämligen annorlunda 
på nanonivå, där de vanliga fysikalis-
ka lagarna inte gäller. Där råder i stäl-
let kvantfysikens lagar, vilket ger äm-
nen i nanostorlek nya optiska, elektriska 
och magnetiska egenskaper. Kol i form 
av kolnanorör blir superstarkt, guld och 
silver lyser i blått eller rött, metaller kan 
förvandlas till halvledare eller tvärtom 
bli elektriskt isolerande. 

Det är dessa nya egenskaper som ger 

nanotekniken dess fantastiska möjlighe-
ter. Än så länge är det mest triviala pro-
dukter som marknadsförs med nano-för-
tecken, sådant som skosprejer, billacker 
och antirynkkrämer. Men om hörnet 
väntar viktigare tillämpningar som mål-
sökande nanopartiklar som bär cancer-
medicin rakt in i tumörcellerna, solcel-
ler med tunna filmer av nanokristaller, 
nya katalysatorer, billiga och strömsnåla 
nano-lysdioder med mera. 

– Därför kan man inte vara enbart 
för eller emot nanoteknik. Den erbjuder 
enorma möjligheter, men också tillämp-
ningar som ter sig helt onödiga, menar 
Nils-Eric Sahlin.

DEtta å-ENa-SiDaN och å-andra-sidan 
präglar på många sätt hela nanofrågan. 
Å ena sidan har vi faktiskt länge levt med 
nanoprodukter utan att veta om det. 
Både i 800-talets Mesopotamien och un-
der medeltiden gavs lergods en glänsande 
yta genom en beläggning av nanopartik-
lar. Och det finns mycket nanopartiklar i 
luften idag, från bland annat dieselavga-
ser och förslitning av bildäck, bromsbe-
lägg och tåghjul. Å andra sidan är detta 
förstås inget skäl för att öka de eventuella 
riskerna genom att tillverka och slita ner 
ännu fler nano-anknutna produkter. 

Programmet Teknisk nanovetenskap 

vid LTH innehåller knappast i sig någ-
ra risker, eftersom det är så små och kon-
trollerade mängder nanopartiklar stu-
denterna kan möta i utbildningen.

– Men vi tar förstås upp frågan. Det är 
viktigt att ge studenterna en medveten-
het om problemet, säger programledaren 
Knut Deppert. 

Han tycker själv att solkrämer och 
antirynk-krämer med nanopartiklar är 
onödiga och kanske olämpliga, och kall-
lar dem ”ett storskaligt experiment som 
många människor deltar i”. Men i andra 

produkter, till exempel elektronik, är na-
nopartiklarna inkapslade så att de knap-
past kan komma ut och ställa till skada.

LarS SamUELSoN är LUs internationellt 
mest kända nanoforskare, dessutom ve-
tenskaplig chef för avknoppningsföreta-
get QuNano som snart ska börja tillver-
ka strömsnåla lysdioder med nanoinslag. 
Han ser nanopartiklar från trafiken som 
en klar hälsorisk, och nano-krämer som 
en tänkbar risk. Men allmänt sett tycker 
han att det finns mindre anledning till 
bekymmer nu än för tio år sedan.

– Då fanns inte den medvetenhet som 
finns idag. Nu ordnas stora vetenskapli-
ga konferenser om nanoteknikens even-
tuella risker, och det finns en politisk vil-
ja att hitta ett regelsystem på området, 
säger han.

EU har i ett par år drivit ett sådant 
arbete, och svenska Kemikalieinspek-
tionen kom nyligen med en rapport som 
innehåller en rad förslag. Man vill bland 
annat att stiftelsen Vinnova ska få i upp-
drag att ta fram en svensk strategi på om-
rådet, att Formas ska få särskilda medel 
för forskning, att lagstiftningen ses över 
och att Sverige ordnar en workshop om 
nanoteknikens risker under sitt EU-ord-
förandeskap 2009.

inGEla BJÖrCk

”vad nanopartiklarna kan ställa till med inuti våra 
kroppar eller ute i miljön är i huvudsak okänt. Det 
är också mycket svårt att undersöka.”

tt

t     Nanobakgrund
En nanometer, nm, är en miljondels 
millimeter. Det motsvarar 1/80.000-
del av ett hårstrås bredd, och 1/7000-
del av en mänsklig blodkropp. 
nanoteknik är produktionen och han-
teringen av partiklar som är mindre än 
100 nm.

Förra året investerade de mest ak-
tiva nanoteknik-länderna 12,4 miljar-
der dollar i nanoforskning, och sålde 
nanoprodukter för över 50 miljarder 
dollar. I Sverige fanns häromåret ett 
80-tal företag inom området, en jäm-
förelsevis låg siffra.
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Är svensk välfärd något för kina? 
Både ja och nej, att döma av reak-
tionerna bland de kinesiska master-
studenterna på föreläsningen 
i shanghai.

– Det är känslokallt med dagis 
och ålderdomshem, tycker en stu-
dent.

Men svenskars rätt att skaffa så 
många barn de vill är populär. De 
flesta i salen är ensambarn, födda 
efter att ettbarnspolitiken infördes 
på 80-talet. 

Samhällsvetardekanen och Lundapro-
fessorn Sune Sunesson har just avslutat 
sitt gästföredrag om välfärd och familje-
struktur i Norden. Nu är det fritt fram 
för frågor på masterkursen i Nordic stu-
dies vid Fudanuniversitetet i Shanghai.

Barn- och äldreomsorgen får allt-
så kritik, men Sunesson svarar att var-
ken barndaghem eller hemtjänst för äld-
re handlar om känslokyla, utan om att 
ge kvinnor möjlighet att arbeta utanför 
hemmet och att äldre ska kunna behålla 
kontrollen över sina liv.

Efter föreläsningen slår tre av studen-
terna sig ner på gräsmattan utanför för 
ett samtal med LUMs reporter. De val-
de Nordic studies för att få veta mer om 

”Det vore kul att 
dricka öl i Lund”

stUdent 
i kina

Överst: Den stora student-
kafeterian där de flesta Fudan-

studenter äter.

Mitten: Fr.v. Jing Lai, Nina 
Chen och Shuhan Wen är 
kursare på masterkursen 
i Nordic Studies.

Nederst: Studentrum-
men är små men väl-
disponerade och de 
flesta har egen bal-
kong. Rumskompisen 
pluggar vidare medan 
Shuhan Wen visar sin 
rumshalva.
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de nordiska länderna som är lite av före-
bilder för många, berättar de.

Nina Chen är 26 år, studerar befolk-
ningsekonomi och kommer från Hubei-
provinsen, som ligger en bit in i landet 
från Shanghai. Tvärtemot den kritiska 
kurskamraten under föreläsningen nyss, 
så tycker Nina att den svenska modellen 
verkar bra. 

– Kina måste bygga upp bättre väl-
färdssystem, för att utvecklas ekono-
miskt. Idag är det en stor börda för de 
flesta att bilda familj, säger hon.

trotS påFrEStNiNgarNa skaffar de 
 flesta unga kineser familj, även i Shang-
hai där människor är moderna och vill 
leva sina egna liv, berättar Jing Lai, 23 år 
och journaliststuderande från Sichuan-
provinsen i centrala Kina.

– Det är föräldrarna som pressar på, 
säger Shuhan Wen, 21-årig ekonomistu-
dent från norra Kina.

– Målet är att barnen ska växa upp 
friska och starka, så att de kan jobba or-
dentligt och bli rika och ta hand om för-
äldrarna, förklarar Nina krasst och med 
ett skratt.

Shuhan nyanserar:
– De vill att deras barn ska bli lyck-

liga!

pLiKtUppFyLLELSE ocH Hårt arBEtE är 
vardag för de flesta kineser. Utbildning 
är vägen till framgång och till och med 
de fattigaste gör stora uppoffringar för att 
deras barn ska få gå i bra skolor. 

Att många är ensambarn är både en 
fördel och en nackdel. De får all upp-
märksamhet, men har också en stark 

Fudanuniversitetet 
i Shanghai
antal heltidsstudenter: 30.000

antal internationella studenter: 
1.800

Grundades: 1905 och tillhör ”the 
top ten” i landet.

lundasamarbete: Lunds univer-
sitet samarbetar med Fudan sedan 
flera år och var en av grundarna av 
nordic Centre.

studiekostnader: Akademisk 
grundexamen (bachelor) kostar 
6.000–7.000 yuan i avgift per år (en 
yuan är något mindre än en svensk 
krona.) Mastersutbildning är i dags-
läget gratis. Studentbostad och 
böcker kostar sammanlagt 1200-
1600 yuan per år. Därtill kommer 
levnadsomkostnader. 

stipendier: Finns att söka från fle-
ra olika håll. Jing Lai i intervjun ovan 
har ett stipendium på 400 yuan per 
år. Många har bara 200 yuan. Uni-
versitetsstudier förutsätter som regel 
att familjen betalar, vilket innebär 
stora uppoffringar på grund av låga 
medelinkomster.

Utbildningar: Mesta undervisning-
en sker på kinesiska, men ambitio-
nen är att erbjuda allt fler kurser på 
engelska. 

nationell utbildningspolicy: 3 
procent av BnP går till utbildning, 
vilket är lite vid en internationell jäm-
förelse, men andelen ökar. I dag be-
räknas drygt 15 miljoner kineser 
läsa vid universitet. Det förekommer 
dock viss akademikerarbetslöshet. 
Pedagogiken behöver utvecklas, och 
kinesiska universitet är intresserade 
av samarbete i det syftet.

t
”målet är att barnen ska växa upp friska och 
starka, så att de kan jobba ordentligt och bli 
rika och ta hand om föräldrarna.”

Masterkursen Nordic Studies har lockat flera hundra kinesiska studenter sedan starten för sju 
år sedan. I främsta raden sitter Nina Chen (mitten) och Shuhan Wen (t h).

LUm i KiNa | DEL 2



�8                  LUM nr 10 | 2007

press på sig att leva upp till de vuxnas 
förväntningar.

De tre unga kvinnorna tillhör en elit 
– konkurrensen till Fudanuniversitetet 
är hård.

– Men det innebär inte att vi är smar-
tare än andra, säger Jing ödmjukt. Bara 
att vi är bra på att plugga.

Fudan lär ha landets bästa journalist-
utbildning och det var 400 sökande se-
nast. Av dessa antogs tio och bland dem 
var Jing nummer ett. Hon kan räkna 
med ett bra jobb i Shanghais växande 
medieindustri.

Ändå är hon inte nöjd: 
– Jag har inte samma passion för yr-

ket som du verkar ha, säger hon till mig 
när vi pratat en stund. Hon ifrågasätter 
om jag hade velat bli journalist om jag 
bott i censurens Kina. Jing Lai har med 
egna ögon sett fattiga bönder blockera 
vägar i protest mot orimliga villkor, men 
upproren har inte rapporterats i medi-
erna.

mEN SaKEr ocH tiNg förändras och kom-
munistpartiet vill minska klyftorna mel-
lan stad och landsbygd, tillägger hon.

Som Fudan-studenter har Jing, Nina 
och Shuhan de bästa lärarna och kän-

läser hon ekonomi och juridik på distans, 
och så då masterkursen i Nordic studies. 
Även Nina och Shuhan pluggar discipli-
nerat – de sitter minst fem timmar per 
dag över böckerna, vardag som helgdag, 
utöver föreläsningarna.

– Går ni aldrig ut och dansar och 
dricker öl, som studenterna i Lund, und-
rar jag.

– Det händer, men inte så ofta, med-
ger Nina. 

– Ungefär en gång i månaden går jag 
till en park, cyklar runt och umgås med 
vänner, säger Jing. Hon tillägger: 

– Jag skulle vilja vara i Lund!
Den avkoppling de unnar sig är tv en 

stund innan de somnar – amerikanska 
serier som ”Desperate Housewives” och 
”Sex and the City” tillhör favoriterna. 
Tv-tittandet går ut över nattsömnen, sä-
ger Jing skuldmedvetet.

ner sig hyfsat informerade. Lärarna kan 
inte berätta allt, men de kan tipsa om 
bra sajter på Internet, som är den vikti-
gaste informationskällan, även om cen-
suren finns också där.

Trots föräldrapressen överensstäm-
mer de ungas framtidsdrömmar ganska 
väl med den äldre generationens. Nina 
och Shuhan vill ”tjäna massor av peng-
ar” så de kan försörja föräldrarna. De vill 
ha två barn var. Det går för sig om de 

som ensambarn bildar familj med män 
som också är ensambarn. Nina har redan 
en kille som tack och lov inte har sys-
kon, medan Shuhan väntar på sin ”Mr 
Right”.

Jing vill också ha familj, men nöjer sig 
med ett barn, säger hon. ”Jag har inte en-
ergi nog för att ta hand om två” erkänner 
hon. Hon lägger i stort sett all vaken tid 
på studier. Vid sidan om journalistiken, 

t

”Lärarna kan inte berätta allt, men de kan tipsa 
om bra sajter på internet, som är den viktigas-
te informationskällan, även om censuren finns 
också där.”

fudanuniversitetets campus är grönt och fro-
digt. fr v nina Chen, shuhan Wen och Jing lai 
är på väg hem efter föreläsningen på nordic 
Centre, inrymt i byggnaden i bakgrunden.
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Kontakten med 
elitstudenterna lockar
Masterkursen ”nordic studies” 
där samhällsvetardekanen sune 
sunesson gästföreläser, ges vid 
nordic Centre, som är ett insti-
tut inom fudanuniversitetet, med 
�� medlemsuniversitet från hela 
norden.

Kursen är, som LUM tidigare berättat, 
uppbyggd av Lundasociologerna Jan-
Olof Nilsson och Kjell Nilsson. Flera 
lärare från Lund föreläser på kursen, 
mer eller mindre regelbundet. En som 
varit med sedan starten är t.ex. eko-
nomhistorikern Jonas Ljungberg.

– Nordic Centre är en bra ingång 
för samarbete. Jag ska rekommendera 
mina kolleger att åka hit för att under-
visa och träffa dessa begåvade, ambiti-
ösa studenter, säger Sune Sunesson.

Det är inte minst kontakten med 
elitstudenterna som är intressant, me-
nar han, och möjligheten att locka des-

sa till Sverige som forskarstuderande. 
– Men vi är också intresserade av 

ökat forskningssamarbete, säger Sune 
Sunesson.

Ett nytt utbildningssamarbete pla-
neras mellan samhällsvetarna i Lund 
och vid Fudanuniversitetet. Lund ska 
samordna sina engelskspråkiga mas-
terprogram inom genus-, globali-
serings- och utvecklingsfrågor med 
masterkurser vid systerfakulteten i 
Shanghai. 

– Vi knyter dessutom två holländ-
ska universitet till detta ”joint pro-
gramme”.

Kinesiska, holländska och svenska 
studenter ska kunna läsa kurser i de tre 
länderna. Masteruppsatsen skrivs på 
engelska och bedöms av gemensam-
ma kommittéer, medan examensbevi-
set knyts till och utfärdas av respektive 
moderuniversitet.

tExt & fOtO: Britta COllBErG

– Jag sover ändå sex–sju timmar per 
natt. Det är för mycket.

Alla tre vill gärna stanna i Shanghai 
när de är klara med sina studier. 

– Jag älskar den här stan! utbrister 
Nina. 

Men kanske flyttar de så småning-
om till landsbygden runt Shanghai, där 
hetsen är mindre. Dessutom är det bil-
ligare att skaffa bostad där. I dag skju-
ter priserna i staden i höjden i takt med 
skyskraporna.

– Det kan krävas trettio års bespa-
ringar för att en vanlig tjänsteman ska 
ha råd att köpa sig en bostad, berät-
tar Nina.

Som StUDENtEr bor de dock billigt. 
Vi reser oss från gräsmatten och vand-
rar iväg upp till studentbostadsom-
rådet i ena hörnet av campus. Det är 
vita flervåningshus med små tvårums-
lägenheter. Fyra studenter bor i varje. 
Shuhan vill visa sitt rum, men tittar 
först in och kollar om det är okej med 
rumskompisen som sitter och pluggar. 
Rummen rymmer en garderob, ett li-
tet skrivbord och en säng per person. 
De kostar 1.600 yuan per år, vilket är 
något mindre i svenska kronor. 

Det finns tvättmaskin och badrum 
men inget kök: matlagning är förbju-
den. Man äter i den stora studentkafe-
terian eller köper en färdig ”soppbul-
le” eller ett ris- och grönsaksknyte från 
längan av små butiker som leder upp 
till studentbostäderna.

EN trEDjE Dröm, vid sidan om familj 
och karriär, är att resa och se världen. 
Gärna USA, allt amerikanskt är fortfa-
rande ”cool”, även om den växande na-
tionella självsäkerheten syns allt tydli-
gare också inom populärkulturen.

– Sverige vore också kul att besöka. 
Men inte mer än ett eller två år. Längre 
än så kan jag inte vara borta från min 
familj, säger Jing.

tExt & fOtO: 

Britta COllBErG

Samhällsvetardekanen och Lundaprofessorn Sune Sunesson föreläser på Nordic Centre. 
Våren 2008 återvänder han till Fudan för att gästföreläsa.

   ��
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länken mellan tillämpningen av lagar i kina, svenska företags soci-
ala ansvar, brottsofferforskning och ett hållbart skogsbruk är kan-
ske inte uppenbar. Men den finns, i form av ett forskarnamn: Håkan 
Hydén. Han är en energisk och mångsidig professor i rättssociologi, 
samt ny innehavare av den så kallade Pufendorf-professuren.

Mångsidig 
      förnyare

�0                  LUM nr 10 | 2007

Håkan Hydén är både jurist och samhällsvetare, men hjärtat klappar lite extra för samhällsvetenskapen.
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glädjen stod högt i tak i rätts-
sociologernas vindsvåning på 
gamla lasarettsområdet när 
Håkan Hydén fick utnäm-

ningen, eftersom den gagnar hela avdel-
ningen. En Pufendorfprofessor ska näm-
ligen ägna sig åt enbart forskning i fyra 
års tid, medan hans andra arbetsuppgif-
ter sprids bland kollegorna. Därmed för-
bättras finansieringen och tryggheten för 
dem som Håkan Hydén tillgivet kallar 
för ”mina unga medarbetare” och ”de be-
själade ungdomarna här på avdelningen”.

Rättssociologi handlar, kort definie-
rat, om rätten i samhället. Fast Håkan 
Hydén ger gärna betydligt längre förkla-
ringar, åtföljda av snabba illustrationer 
på arbetsrummets vita tavla. 

Hans engagemang i ämnet är starkt 
och omisskännligt. Och han har nog 
också haft behov av detta engagemang 
många gånger – för även om ämnets 
ställning nu är trygg och stämningen på 
avdelningen harmonisk, så har det 
inte alltid varit så.

rättSSocioLogiN i LUND sjösat-
tes 1972 av Per Stjernqvist, känd 
lundaprofil och sedermera rektor. 
Den nya lilla telningen klämdes 
hårt mellan sina storasyskon juri-
diken och samhällsvetenskapen, 
där somliga ville förskjuta nykom-
lingen medan andra ville styra den 
eller lägga den under sig.

Håkan Hydén blev en av de första 
lundadoktoranderna i ämnet, och sedan 
professor vid 43 års ålder.

– Men jag hade absolut ingen makt. I 
det avseendet fick jag verkligen igen för 68-
rörelsen, som minskat ”professorsväldet”, 
säger han och berättar om hur förbigång-
na kollegor satte upp hopplösa undervis-
ningsscheman för den nye professorn.

Som Så måNga i sin generation i Lund 
hade han deltagit i 68-rörelsen, även om 
han inte stått överst på barrikaderna. 
Bland annat fick han som juridikstudent 
upp ögonen för hur lag och ordning kan 
användas för att klämma åt ungdomliga 
oliktänkare. Alltsedan dess har han sett 
juristkostymen mer som en tvångströja 
än som ett statusplagg.

– Juristutbildningen går ju ut på att 
få en hel generation att tänka på samma 
sätt om rätten. Enda möjligheten för en 
jurist att visa kreativitet är genom att hit-
ta kryphål i lagen, säger han och berät-

tar en historia om Leif Silberskys kreativa 
försvar av de miljöåtalade i Hallandsås-
skandalen.

Själv är Håkan Hydén utbildad till 
både jurist och samhällsvetare, och det 
är ingen tvekan om var han känner sig 
mest hemma.

– Jag försörjde mig länge på juridi-
ken, så juridiken sitter där plånboken är, 
säger han och klappar sig på höger sida 
av bröstet. Men hjärtat är hos samhälls-
vetenskapen!

pappa HyDéN var jUriSt, ”en snäll läns-
assessor i Jönköping”. Men det är från 
mamman, en sjuksköterska med skinn 
på näsan, som Håkan Hydén säger sig ha 
fått sin viljestyrka. Hon drev på sina tre 
söner för att de skulle ta sig fram i värl-
den (döttrar var det inte lika noga med 
på den tiden).

Håkan Hydén med yngsta barnbarnet 
Nino Hydén Picasso, som kallar  både 
Håkan och hans fru för mormor.

porträtt | HÅKAn HYDén

t
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Så blev det som det blev. Dottern Ag-
neta, som kanske egentligen hade det 
bästa läshuvudet, utbildade sig till sjuk-
gymnast och gifte sig med en professor 
(Arne Melander, farmakologi). De tre 
sönerna Hydén blev i stället själva pro-
fessorer. Äldsta brodern Göran, Afrika-
engagerad statsvetare, bor i Florida och 
tänker arbeta tills han blir 70, och mel-
lanbrodern Christer är professor i trafik-
teknik på LTH.

Sina två döttrar har Håkan Hydén 
försökt uppmuntra, men inte styra. Ändå 
har de på var sitt håll gått i hans fotspår: 
den ena är jurist i Bryssel, den andra so-
ciolog på Malmö högskola.

rättSSocioLogi Har KaLLatS för en 
studie av ”rätten i samhället” – juridiken 
sedd utifrån. Men det kändes i längden 
inte nog för Håkan Hydén.

– Hur kul är det att vara professor i 
något som bara ger ett nytt perspektiv 
på företeelser som tillhör ett annat ämne? 
frågar han retoriskt.

Därför har han på senare år mutat 
in ett eget område, normerna. De fyra 
Pufendorf-åren har han tänkt ägna åt 
”normvetenskap”, närmare bestämt åt 
studier av svenska folkets normer. Det 
handlar då inte bara om outtalade reg-
ler, utan också om t.ex. tekniska och eko-
nomiska normer och hur dessa påverkar 
våra liv.

– Teknik och ekonomi är inte neutra-
la vetenskaper, utan har ju också ett nor-
mativt innehåll. Tekniken vill lära oss 
hantera naturen, medan ekonomin lär 
oss hantera marknaden, säger han och 
talar om nutidsmänniskan som ”syste-
mens fånge”.

NormForSKNiNgEN är i första hand 
tänkt för förutsättningslösa empiriska 
studier. Men visst kan det också handla 
om att ändra normer när så behövs, som 

     pufendorf-
     professuren
Professuren är uppkallad efter Samuel 
Pufendorf, lundaprofessor på 1600-talet 
och en av sin tids stora inom områdena 
rättsfilosofi, ekonomi och historia. Det 
är Torsten och ragnar Söderbergs stif-
telse som genom en donation finansie-
rar professuren.

när det gäller mänskliga rättigheter, mil-
jö och hållbar utveckling där Håkan Hy-
dén är starkt engagerad. 

Gränsen mellan hans yrkesmässiga 
och privata delaktighet är flytande i så-
dana frågor. Även de många debattinläg-
gen i tidningarna – om t.ex. våldet i sko-
lorna, om Sverigedemokraterna och om 
Carl Bildts aktier – är signerade av både 
forskaren och privatpersonen.

EFtErSom yrKEt ocKSå är hans hobby, 
så finns det inte tid för ytterligare hob-
bies. Men sommarhuset vid Finjasjön, 
som han och hans hustru själva ritat, är 
viktigt för honom. Det är förstås ock-
så familjen, som numera inbegriper fyra 
barnbarn.

– Den minste kallar både mig och min 
hustru för mormor. Det tar jag som en 
komplimang, säger han.

Som normforskare kan Håkan Hydén 

också få sina resonemang illustrerade av 
barnbarnen.

– Den lille iakttar sin storebror och 
gör exakt vad han gör, med varierande 
framgång. Det är just så vi lär oss normer: 
genom att läsa av omvärlden och lära oss 
dess förväntningar.

tExt: inGEla BJÖrCk

fOtO: GUnnar MEnanDEr

t

t

Samuel Pufendorf i bakgrunden har fått ge namn åt Pufendorfprofessuren som Håkan Hydén 
är ny innehavare av.
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En ständig fråga i den alltid lika aktuella dis-
kussionen om hur studenter ska bedömas och 
betygsättas är att försöka bortse från dem 
som personer. Genom att till exempel anony-

misera deras tentamensresultat skulle ytterligare en va-
riabel som kan göra att orättvisa betygsbedömningar 
sker, skalas bort. Tentamenstexten blir en text utan av-
sändare; inga förutfattade meningar kommer emellan, 
och betyget blir rättvisare.

Men varför nöja sig med individuella studenters re-
sultat? Särskilt vi som nu, genom olika bananskal, 
kommit att hamna vid så kallade anrika lärosäten som 
Lund och Uppsala skulle kanske må bra av en anony-
misering av våra universitet?

FortFaraNDE HySEr måNga ”därute” en stor res-
pekt för universitet som Lunds, en respekt som mer än 
väl matchas av den självgodhet som många inom des-
sa universitet hyser för sina egna bedrifter. I en del fall 
finns det säkerligen grund för detta, men mer gene-
rellt: Finns det fog för denna stolthet och förvissning 
om hur bra vi är?

Vore det inte ett intressant experiment att under en 
termin jämföra, diskutera och saluföra Sveriges alla 
universitet och högskolor enbart med en siffra? Avlägs-
na alla välputsade fasader och loggor, stilmalls-valide-
rade hemsidor och ersätt dem med en tydlig beskriv-
ning av vad som förs in, pengar och humankapital, 
och vad vi åstadkommer med dessa resurser. Det är 
inte kvantiteten i sig som är intressant, utan i vilken 
mån vi har kunnat identifiera nya forskningsområden 
och erbjudit fullödig undervisning. Särskilt inom hu-
maniora är det senare ofta eftersatt. I detta experiment 
faller argument om vem som blev universitet först och 
hur fantastiska vi var för 50 år sedan bort. Kvar blir 
relevanta uppgifter som undervisningstäthet, lärares 
möjlighet till forskning, biblioteksanslag och publice-
ring av forskningsresultat.

Ibland är det svårt att slå sig fri från misstanken att 

universitetet är en sorts ständig anti-tes till Webers 
föreställning om en rationell byråkrati. I flera vikti-
ga avseenden tycks vår arbetsplats bibehålla sin funk-
tionalitet trots regler och förordningar snarare än tack 
vare desamma. Är det inte erbarmligt deprimerande 
med ett system där deviser som: ”hellre be om förlåtel-
se än tillåtelse” är relevanta? Detta är knappast ett nytt 
fenomen eller ett nytt problem, men idag står vi inför 
en situation 
som kan lik-
nas vid de 
problem som 
uppstod när 
den första 
tryckpressen 
började spot-
ta ur sig di-
verse böcker. 
Även denna 
gång måste 
den medlande länken mellan läsaren/kunskapskon-
sumenten och den förment direkta rena kunskapen, 
dvs. boken/Google, berättiga sin existens. Vad kan vi 
ge som inte kan fås via Wikipedia? En hel del skulle de 
flesta av oss säga, men det kommer att krävas mer än 
ett ärevördigt sigill för att övertyga en tillräckligt stor 
del av nästkommande generationer om den saken.

UNivErSitEtEN viLar på gamla lagrar och tar inte ar-
betet med att försöka tänka om på allvar. Att ständigt 
tänka om är ansträngande, men i längden nödvändigt, 
även om det är obehagligt och det inte finns några ga-
rantier för att det leder till bättre resultat. Och i den 
mån vi kan fastslå vad som var rätt tänkt kan detta en-
dast konstateras i efterhand – vad vi däremot kan utgå 
ifrån är vikten av att tänka fritt. 

rOUzBEH Parsi, 

DOKTOrAnD, HISTOrISKA InSTITUTIOnEn

Universiteten vilar på gamla lagrar och tar inte arbetet med att 
försöka tänka om på allvar. avlägsna alla välputsade fasader och 
loggor, stilmalls-validerade hemsidor och ersätt dem med en tyd-
lig beskrivning av vad som förs in, pengar och humankapital, och 
vad vi åstadkommer med dessa resurser. Det föreslår rouzbeh 
Parsi, doktorand vid Historiska institutionen.

Universiteten borde tänka om

vad kan vi ge som inte kan fås via 
Wikipedia? En hel del skulle de fles-
ta av oss säga, men det kommer att 
krävas mer än ett ärevördigt sigill 
för att övertyga en tillräckligt stor 
del av nästkommande generatio-
ner om den saken.
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vErKStaDSBEHov. Vi som i vårt 
forskningsarbete utnyttjar och ut-
vecklar olika experimentella tekniker 
kan bara instämma med Lars Wadsös 
inlägg i förra LUM rörande Akade-
miska verkstadens nedläggning. Från 
speciellt LTHs ledning tycks det fin-
nas en stor okunnighet om vad verk-
staden sysslar med och vad den bety-
der för att utveckla forskarnas idéer. 
Vid vår avdelning har vi t.ex. till-
sammans med verkstaden utveck-

E-poSt. Tidigare hade Avdelningen för 
teknisk vattenresurslära (TVRL) sin e-
post via en egen mailserver. Detta var 
inte så väl sett av LDC,  så vi gick då 
över till LDCs webmail. Nu är det dess-
värre så att genom LDCs (LUs?) policy 
har varje anställd inom LU endast 250 
Mb på sin webmail. Detta samtidigt som 
vi på fritiden kan gå in på t.ex. Gmail och 
få 4 Gb gratis.

Som forskare medverkar man i inter-
nationella projekt och andra nätverk. Här 
anordnas regelbundet telefonkonferen-
ser, där många inte har tillgång till avan-
cerade videokonferensmöjligheter. Inför 
dessa skickar folk gärna ut t.ex. ppt-pre-
sentationer på 10-tals Mb. Hur ska vi kla-
ra av att ta emot flera sådana via webmail? 
Själv kan man aldrig skicka sådana utan 
är tvungen att konvertera materialet till 
PDF eftersom vårt system bara tillåter 
utskick på högst 10 Mb.

Jag reser dessutom mycket i tjäns-
ten. Ute på landsbygden i t.ex. Egypten 
kan det gå flera dagar utan att man kan 
läsa och tömma sin e-postlåda. För töm-
mas måste den oupphörligen för att inte 
svämma över. När man sedan äntligen 
kommer till ett Internetcafé blir man 
ofta utkastad från webmail efter 5 sek-
under med besked ”Session timed out”. 
Detta har vid flera tillfällen påtalats för 
LDC. Det enda tips man får är att byta 
inställningar, fast man rimligen inte kan 
ändra något på ett Internetcafé.

Ett skäl att använda webmail istället 
för egen server kunde ju också vara att 
allt backas upp regelbundet. Eftersom 
man bara har 250 Mb har man dessvärre 
ingen nytta av detta backupsystem, ef-
tersom man hela tiden måste rensa un-
dan sina mail och spara dem på sin egen 
hårddisk.

Många klagar också på att det ofta tar 

Webmail fungerar dåligt

SKriv tiLL LUm! E-post: lUM@info.lu.se  adress: lUM, lunds universitet, Box 11�, ��1 00 lund. internpost: Hämtställe �1. t
insändare

lång tid för mail att komma igenom. Fle-
ra timmar ibland. På LDCs hemsida står 
det sedan ett år ” Fördröjning av e-post 
(Aktuellt tills vidare)”. Är det orimligt att 
förvänta sig att detta åtgärdas?

Ett alternativ är att skaffa sig ett konto 
på Gmail. På visitkort från kollegor från 
utvecklingsländer ser man ofta xxx@
gmail.com. Är det så LU vill att vi ska 
skriva på våra? LU är mån om sin pro-
fil och sitt anseende och har som vision 
att ”tillhöra de absolut främsta bland Eu-
ropas universitet”. Hur väl rimmar det 
med att man inte ens kan förse sina an-
ställda med e-postresurser som är i takt 
med tiden?

Jag har vid flera tillfällen framfört frå-
gan till LDCs helpdesk, dess chef med cc 
till LUs IT-strateg, och får svaret att frå-
gan är under utredning, eller inget svar 
alls. Då återstår väl bara att på detta sätt 
skriva ett öppet brev riktat till LUs och 
LDCs respektive ledningar. 

Hans HansOn

PrOFESSOr, AVDELnInGEn FÖr 

TEKnISK VATTEnrESUrSLärA

akademiska verkstaden 
– viktig för forskningsanslag

lat och byggt celler för mätningar av 
neutronreflektivitet som vi med stor 
framgång använder vid neutronsprid-
ningsanläggningar i Europa och USA. 
ESS som Lunds universtitet vill få till 
Lund är en liknande typ av anlägg-
ning. De mätceller som verkstaden ut-
vecklat tillsammans med oss har rönt 
så stor uppmärksamhet att kollegerna 
vid två av de ledande anläggningar-
na i Europa, ILL i Grenoble och ISIS 
utanför Oxford vill kopiera cellerna. 

Ett mycket bra betyg för verkstadens 
kompetens tycker vi.  

När det gäller den ekonomiska 
analysen så undrar man hur denna 
tar hänsyn till de konsekvenser som 
en nedläggning av verkstaden har för 
övrig verksamhet inom universitet. 
Här är det viktigt att påpeka att en 
förutsättning för att kunna få externa 
forskningsanslag är att bedriva kon-
kurrenskraftig forskning. En akade-
misk verkstad med dess kompetens är 
just en sådan förutsättning.  

tOMMY nYlanDEr

EMMa sParr, DaniEl tOPGaarD

AVDELnInGEn FÖr FYSIKALISK KEMI 1,  

KEMISKA InSTITUTIOnEn
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Historia 
och nationalism
norrländska hembygdsentusiaster, nor-
ska professorer och grönländska skol-
lärare använde sin historia på olika sätt 
i början av 1900-talet, men den starka 
kopplingen till nationalismen hade de ge-
mensamt. Harald Gustafsson och andra 
lundahistoriker skriver om detta i antolo-
gin Den dubbla blicken – historia i de 
nordiska samhällena kring sekelskif-
tet 1�00 (Sekel).

terror i guds namn?
Om buddhism, hinduism, terror i Guds 
namn och hur denna kan övervinnas ge-
nom diskussioner mellan de stora världs-
religionerna handlar religiös besinning 
och besinningslös religion (nya Doxa). 
Författare är religionsvetaren Anton Ge-
els, som bl.a. berättar om egna möten 
med buddhism och hinduism, och funde-
rar över varför buddhismen blivit så att-
raktiv för sekulära västerlänningar.

industriellt 
välfärdsarbete
Begreppet social ingenjörskonst kommer 
från USA och handlade till en början om 
välfärdsverksamhet för industriarbetare. 
En känd företrädare för rörelsen var den 
blivande presidenten Herbert Hoover. 
Ekonomhistorikern Benny Carlson berät-
tar i boken Den sociala ingenjörskon-
stens rörelser (Sekel) om hur begreppet 
växte fram i USA och sedan, i något för-
ändrad form, etablerades också i Sverige.

Litteraturämnets 
möjligheter
Hamlet eller Hamilton? frågar littera-
turvetaren Anders Ohlsson från LU, som 
med kollegan Torbjörn Forslid från Mal-
mö högskola diskuterar litteraturveten-
skapens utveckling och framtid (Stu-
dentlitteratur). Litteraturbegreppet bör 
breddas, och svaret på frågan bör vara 
både-och, blir författarnas slutsats.

boken

miLjöväNLigt. nu har miljödiplome-
ringen rullat igång igen vid lunds 
universitet. Det är ett sätt att hjäl-
pa institutioner och andra enheter 
att göra ett bra miljöarbete, så att 
inköp, transporter, avfallshantering 
m.m. sker så miljövänligt som möj-
ligt.

Som belöning får de diplomerade rätten 
att använda en särskild logotyp, en grön 
groda. Men grodan är kanske inte den 
största drivkraften, utan snarare vetska-
pen om att man arbetar på ett bra sätt och 
inte riskerar att missa viktiga detaljer.

Fyra enheter är miljödiplomerade se-
dan ett par år tillbaka – Designcentrum, 
Brandteknik, Vårdvetenskapens hus och 
E-huset på LTH. 

– De som blivit diplomerade har inte 
tyckt att det varit särskilt besvärligt. Ofta 
handlar det främst om att förtydliga, be-
kräfta och skriva ner regler som redan 
är i bruk, säger miljösamordnaren Ma-
ria Larsson.

HoN LEDDE För EN tiD SEDaN ett möte 
om miljödiplomering med deltagare från 
så olika ställen som Trafikflyghögskolan, 
Livsmedelsteknologi, Kansli HT och 
Botaniska trädgården. Flera av dem har 

redan gjort goda miljöåtgärder på egen 
hand – Botan har t.ex. slutat använda 
kemiska bekämpningsmedel, och Tra-
fikflyghögskolan har genom ändringar i 
flygmotorerna kunnat minska sin bräns-
leåtgång kraftigt. 

Universitetets miljödiplomering inne-
håller åtta obligatoriska krav. Till dem 
hör att miljöutbildningar ska ha ordnats 
för bl.a. prefekter, inköpsansvariga och 
avfallsansvariga, att alla anställda ska 
känna till universitetets miljöpolicy, och 
att institutionens miljörutiner ska doku-
menteras. 

DEt FiNNS ocKSå valbara krav, där en-
heten själv bestämmer vad man vill satsa 
på. Under rubriken Energi handlar det 
t.ex. om att anställda och studenter ska 
stänga av sina datorer när de inte används 
och att man så långt möjligt ska installera 
lågenergilampor, sensorstyrning för be-
lysningen och timer till kopiatorer, faxar 
och skrivare. 

En annan rubrik är Förbrukningsar-
tiklar, där man kan sträva efter att av-
stå från engångsartiklar, att skicka pro-
tokoll och andra dokument med e-post 
i stället för på papper, och att göra dub-
belsidiga utskrifter. Eftersom universite-
tet använder ca 800 ton papper per år, så 
borde här finnas en del att spara in, me-
nar Maria Larsson.

Alla myndigheter i Sverige är ålagda 
att ha ett systematiskt miljöarbete, även 
om det inte finns något direkt straff för 
dem som slarvar.

– Miljödiplomeringen är det system 
LU valt att använda på institutionsnivå. 
Genom det nya omarbetade diplome-
ringssystemet vill vi göra det lätt för alla 
att att visa hur de bidrar till en bättre mil-
jö, säger miljöchefen Elisabeth Gierow.

Mer info om systemet finns på 
www.bygg.lu.se/o.o.i.s/771. 

inGEla BJÖrCk 

Goda miljöföredömen
belönas med groda
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på gång dispUtationer

14 DEcEmBEr  nobelföreläsning. Lunds 
universitet får besök av Oliver Smithies, nobel-
pristagare i medicin 2007. Dr Smithies håller 
en öppen föreläsning kl 15.00 i Palaestra, Uni-
versitetsplatsen, Lund. 

15 DEcEmBEr  konsert. richard strauss 
Metamorfoser för �� stråkar m.m. Akade-
miska kapellets stråkorkester och Lunds nya 
Kammarorkester. Dirigent Patrik Andersson. 
Kl 18.00 på Skissernas Museum, Lund. Info 
www.odeum.lu.se

14 deceMber 
kristofer Hansson i etnologi: ”I ett ande-
tag. En kulturanalys av astma som begränsning 
och möjlighet”. Kl 10.15 i Kulturens auditori-
um, Tegnérsplatsen, Lund. 

anders nilsson i teletrafiksystem: 
”Wireless multi hop access networks and pro-
tocols”. Kl 10.15 i sal E:1406, E-huset, Ole rö-
mers väg 3, Lund. 

Mattias Wallergård i arbetsmiljötek-
nik: ”Virtual environments as a tool for people 
with acquired brain injury”. Kl 10.15 i Stora 
hörsalen, Ingvar Kamprad Designcentrum, Söl-
vegatan 26, Lund. 

Henrik Weineisen i kemisk apparattek-
nik: ”Through-drying of tisssue paper – expe-
riments and modelling”. Kl 10.15 i sal K:C, Ke-
micentrum, Lund. 

Malin Hultqvist i medicinsk inflamma-
tionsforskning: ”The role of reactive oxygen 
species in animal models of autoimmunity”. Kl 
9.00 GK-salen, BMC, Lund. 

Jenny rundberg i psykiatri: ”Alcohol 
use and mental health in middle-aged women. 
Women´s health in Lund area a Swedish po-
pulation-based study”. Kl 9.00, Psykiatrihuset, 
Kioskgatan 21, Lund. 

Henrietta M. nielsen i medicin: 
”Alzheimer´s disease and dementia with lewy 
bodies: special focus on the role of serpins”. Kl 
14.00, aulan, CrC, universitetssjukhuset MAS, 
Malmö. 

andreas Vressner i förbränningsmo-
torer: ”Studies on the load range of an HCCI 
engine using in-cylinder pressure, ion current 
and potical”. Kl 10.15 i sal M:B, M-huset, Ole 
römers v. 1, Lund. 

Håkan Englund i informationsteori: 
”Some results on distinguishing attacks on 
stream ciphers”. Kl 13.15 i sal E:1406, E-huset, 
Ole römers v. 3, Lund. 

Caroline Bramklev i förpackningslogis-
tik: ”Towards integrated product and packa-
ge development”. Kl 13.15 i hörsalen, Kårhu-
set, Lund. 

Gunilla Viklund i livsmedelskemi: 
”Acrylamide in pototo crisps – a three-year 
study on Swedish-grown potatoes”. Kl 13.15 i 
sal K:B, Kemicentrum, Getingevägen 60, Lund. 

Gillis Carlsson i fysik: Models for ro-
tating nuclei – cranking and roror+particles 
coupling”. Kl 13.30 i sal F, Fysikum, Sölvegatan 
14A, Lund.

15 deceMber 
Victor lundberg i historia: ”Folket, yxan 
och orättvisans rot. Betydelsebildning kring 
demokrati i den svenska rösträttsrörelsens dis-

16 DEcEmBEr Offentlig visning av bas-
utställning och sonia Delaunay. Kl 13.30, 
Skisserna museum, Finngatan 2, Lund. Info 
www.skissernasmuseum.se

19 DEcEmBEr  the neurobiology club 
seminars. Professor Joshua D. Berke, Universi-
ty of Michigan: ”Dynamic properties of fo-
rebrain microcircuits during learning and 
choosing”. Kl 15.30, Segerfalksalen, Wallen-
berg neurocentrum, Sölvegatan 17, Lund.

19 DEcEmBEr  Offentlig visning av so-
nia Delaunay. Kl 19.00, Skissernas museum, 
Finngatan 2, Lund. Info www.skissernasmu-
seum.se

17 jaNUari  Biology seminar at COB. 
”structural investigations: from Max-
lab to reaction mechanisms and autoim-
mune diseases”, Marjolein Thunnissen (Mo-
lecular Biophysics, Lund University). Kl 15.15, 
Biology lecture hall, Biology building, Sölvega-
tan 35, Lund.

31 jaNUari  seminarieserie på lärande 
lund, Kvalitet och effektivitet i forskarutbild-
ningen: ”Handledning, återkoppling och 
examination i forskarutbildningen. finns 
det behov av förändring?”, professor Mats 
Olin. Kl 14.00-16.00, Institutionen för immun-
teknologi, Lunds universitet. Anmälan: eva.
brodin@pedagog.lu.se

	 Manusstopp	 Utkommer
LUM 1 11 jan 25 jan
LUM 2 8 feb  22 feb
LUM 3 7 mars 25 mars 
LUM 4 10 april  24 april
LUM 5 9 maj  23 maj
LUM 6 3 juni  18 juni  

29 deceMber

Lennart jönssons 
sista kemishow
En färgsprakande experimentföreställ-
ning för barn mellan 6 och 12 år anord-
nas på Kemicentrum den 29 december. 
Första föreställningen äger rum kl 13 
och den andra kl 15, båda i sal A. Bil-
jetter säljes samma dag i Kemicentrums 
reception, Getingevägen 60, mellan kl 
10-12. Pris: 20 kronor.

Utgivningsplan LUm vt 2008

julstämning i domkyrkan
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ving with childhood diabetes. Family expe-
riences and long-term effects”.

Jenny Julén Votinius i civilrätt: ”Föräld-
rar i arbete. En könskritisk undersökning av 
småbarnsföräldrars arbetsrättsliga ställning”. 

Maria linde i kemisk apparatteknik: 
”Process development of bioethanol produc-
tion from wheat and Barley residues – steam 
pretreatment and SSF”. 

Johan Åkesson i reglerteknik: ”Langu-
ages and tools for optimization of large-sca-
le systems”. 

Christian Hansson i kemi: ”Molecular 
structure and packing of platinum (II) com-
plexes with S-doner ligand in the solid state – 
an x-ray crystallographic study”. 

Maria strandh i ekologi: ”Pheromones, 
genes & transcriptomes/a molecular analysis of 
moth sex pheromone production/”. 

Hung n. nguyen i fysik: ”Chemical and 
morphological characterisation of aerosol par-
ticles in the tropopause region”. 

kristina larsson i immunteknologi: 
”Dendritic cells in allergy – In Vitro models for 
studies of the human immune response”. 

lisa karlsson i oorganisk kemi: ”Trans-
mission electron microscopy of III-V nanowires 
and nanotrees”. 

Carlos solano arribas i kemi: ”Tröger´s 
base as scaffold for synthetic receptors”. 

Christian Hulteberg i kemisk teknologi 
med inriktning mot processkemi och ka-
talys: ”Hydrogen, an energy carrier of the fu-
ture – systems, catalysts, sustainability, eco-
nomics”. 

stefan amisten i experimentell kardi-
ologi: ”Genetic studies on cardiovascular di-
sease – identification of novel drug targets”. 

Göran Jönsson i infektionsimmunolo-
gi: ”Studies on hereditary C2 deficiency: Fre-
quent occurrence of severe infections, athero-
sclerosis and rheumatological manifestations”. 

irene kanter-schlifke i experimentell 
neurologi: ”Gene therapy in epilepsy: neuro-
peptides and neurotropic factors”. 

annette säfholm i experimentell pato-
logi: ”Wnt-5a signaling in breast cancer me-
tastasis”. 

tommy Jönsson i allmänmedicin: ”Heal-
thy satiety effects of paleolithic diet on satiety 
and risk factors for cardiovascular disease”. 

ann rosendahl i klinisk medicin med 
inriktning onkologi: ”Insulin-like growth 
factor system functional role and regulation in 
carcinomas”. 

Maria Wahlbom i experimentell klinisk 
kemi: ”Domain swapping as a molecular me-
chanism in amuloidosis”. 

Johan linderoth i onkologi: ”Diffuse 
large b-cell lymphoma – tumour characteris-
tics on rnA and protein level associated with 
prognosis”. 

kursgemenskap 1887–1902”. Kl 10.15 i sal 3, 
Historiska institutionen, Lund. 

17 deceMber 
kaisu sammalisto i industriell miljöekono-
mi: ”Environmental management systems – a 
way towards sustainable development in Uni-
versities”. Kl 10.15 i aulan, Internationella Mil-
jöinstitutet, Tegnérsplatsen 4, Lund. 

kristina Hellner taylor i religionshisto-
ria: ”Who are you to tell us our history? Kul-
tur och religion i hawaiianers möte med ameri-
kansk mission”. Kl 10.15 i Pangea (hörsal 229) i 
Geocentrum II, Sölvegatan 12, Lund. 

anette von Porat i sjukgymnastik: 
”Knee function, movement pattern and knee 
osteoarthritis in males 14–16 years after an 
anterior cruciate ligament injury”. Kl 13.00 i 
Segerfalksalen, BMC, universitetssjukhuset, 
Lund.

 

18 deceMber 
lars Jacobsson i materialteknik: ”Thermo-
mechanical fatigue crack propagation in inco-
nel 718”. Kl 10.15 i sal M:E, M-huset, Ole rö-
mers väg 1, Lund.

19 deceMber 
abdelhadi ahmedi i värmeöverföring: 
”Zero and multi-dimensional modeling of in-
ternal combustion engines with respect to – 
ion current and formation”. Kl 13.15 i sal M:B, 
M-huset, Ole römers väg 1, Lund. 

Christer spégel i kemi: ”Electrochemical 
monitoring of living cells”. Kl 10.15 på Kemi-
centrum, hörsal C, Sölvegatan 39, Lund. 

20 deceMber 
Christina t. Jensen i stamcellsbiologi: 
”role of hematopoietin and cytokine tyrosi-
ne kinase receptors in early lymphopoiesis”. Kl 
9.00 i Segerfalksalen, BMC, Lund. 

kristina Myrvold i religionshistoria: 
”Inside the Guru´s gate. ritual uses of texts 
among the sikhs in varanasi”. Kl 10.15 i Spole-
torps hörsal, Spolegatan 1, Lund.

21 deceMber 
xingjun Jing i molekylär och cellulär fysio-
logi: ”Ion channel control of phasic insulin se-
cretion”. Kl 9.15, Clinical research Center, Uni-
versitetssjukhuset MAS, Malmö. 

lizbet todorova i cell- och molekylär-
biologi: ”Effects of asthma combination th-
erapy on extracellular matrix remodeling in 
human lung fibroblasts”. Kl 13.00, GK-salen, 
BMC, Sölvegatan 19, Lund.

följande disputationer här ägt rum:
anne Wennick i vårdvetenskap med in-
riktning mot pediatrisk omvårdnad: ”Li-

lina Olsson i medicinsk inflammations-
forskning: ”Genetic and genomic analysis 
of arthritis regulating regions in human and 
mouse”. 

Marloes Dekker nitert i biomedicin 
med inriktning cellbiologi: ”From the pan-
creatic beta-cell to the endothelium: pathop-
hysiological aspects of type 2 diabetes”. 

Malin ageberg i experimentell hema-
tologi: ”On the role of the fusion protein 
DEK-nUP214 in leukemogenesis”. 

Emma ahlqvist i medicinsk inflamma-
tionsforskning: ”Identification of arthritis 
susceptibility genes in mice and humans”. 

samuel Edgecombe i kemi: ”Swelling 
and mechanical properties of polymer gels – 
salt, macroion and network topology effects”. 

fredrik reichenberg i kemi: ”The acces-
sibility and chemical activity of polycyclic aro-
matic hydrocabons in soil”. 

anders Öhrn i kemi: ”Development and 
application of a first principle molecular model 
for solvent effects”. 

Johan nilsson i matematik: ”On num-
bers badly approximable by q-adic rationals”.

Peter sjöblom i elektronikkonstruk-
tion: ”reconfigurable impedance matching 
networks for radio receivers”. 

Eva Magnusson i datalogi: ”Object-
oriented declarative program analysis”. 

Maria Jansson i immunteknologi: 
”Membrane protein proteomics – novel met-
hod for membrane protein identification and 
quantification”. 

Mattias nilsson i livsmedelsteknik: 
”nanofiltration at elevated temperatures: in-
fluence of the combined effects of temperatu-
re, salts, ph and cleaning”. 

Magnus Persson i historia: ”Coming full 
circle? return migration and the dynamics of 
social mobility on the Bjäre Peninsula 1860-
1930”. 

Henrik Johnsén i kyrkohistoria: 
”reading John Climacus. rhetorical argumen-
tation, literary convention and the tradition of 
monastic formation”. 

karin svensson i biologi: ”Plant calreti-
culins- isoforms, localization, function”. 

ramiro logares i limnologi: ”Microbial 
Evolution: patterns of diversity in aquatic pro-
tists”. 

Martijn van Praagh i teknisk vattenre-
surslära: ”On leachate emissions from muni-
cipal solid waste”. 

Erik Wengström i nationalekonomi: 
”Communication in games and decision ma-
king under risk”. 

anneli Palmsköld i etnologi: ”Textila 
tolkningar. Om hängkläden, drättar, lister och 
takdukar”. 

Mathieu le noir i bioteknik: ”remo-
val of endocrine-disrupting compounds from 
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ment regulation. A delicate balance”. 
Helena Hansson i psykiatri, behand-

lingsforskning: ”Interventions in adult child-
ren and spouses of alcoholics. randomized 
controlled trials of mental health and drinking 
patterns”. 

Jenny Pettersson i molekylär medicin: 
Structure-function analysis of hamlet human 
alpha-lactalbumin made lethal to tomur cells”. 

richard frobell i ortopedi: ”Treatment 
and outcome of anterior cruciate ligament 
injury: truth or consequences”.

tjänster

wastewater using molecular imprinting”. 
ramiro Pillco zolá i teknisk vattenre-

surslära: ”response of Bolivian altiplano lakes 
to seasonal and annual climate variations”. 

faruk selimovic i värmeöverföring: 
”Computational analysis and modeling techni-
ques of monolithic membrane reactors related 
to CO2 free power processes”. 

Johan söderman i musikpedagogik: 
”rap(p) i käften – hiphopmusikers konstnärli-
ga och pedagogiska strategier”. 

Eero lindholm i endokrinologi: ”Candi-
date genes for late diabetic complications”. 

sigrid tibaek i sjukgymnastik: ”Lower 
urinary tract symptoms in stroke patients. A 
clinical study of prevalence, impact and effect 
of training”. 

Maria liljander i immunologi med in-
riktning reproduktionsimmunologi: ”The 
complex genetics of mouse reproduction and 
arthritis”. 

ali khatibi Esfanjani i obstetrik och gy-
nekologi: ”Influences of endogenous and 
exogenous hormones in middle-age women. 
Women´s health in Lund area (whila) study”. 

andreas sjöberg i laboratoriemedicin 
med inriktning medicinsk proteinkemi: 
”novel endogenous mechanisms of comple-

receptionist vid Campus Helsingborg. 
ref nr PA 2007/4260, ans 14 dec. Info 035-
356515.

instruktör vid Undervisningsverksta-
den lunds tekniska högskola. ref nr PA 
2007/4029, ans 16 dec. Info 046-2224406.

Postdoc/forskare vid kvartärgeologis-
ka avdelningen, naturvetenskapliga fa-
kulteten. ref nr 4093, ans 17 dec. Info 046-
2227890.

Doktorand i rehabiliteringsteknik. 

ref nr PA 2007/4286, ans 20 dec. Info 046-
2224695.

Universitetslektor i medicin fören-
ad med anställning som specialistläka-
re/överläkare vid Universitetssjukhuset i 
Malmö, UMas. ref nr PA 2007/2400, ans 20 
dec. Info- 040-2220758.

Utbildningsbidrag i ekologi, med in-
riktning växtekologi och systematik. ref 
nr 655, ans 21 dec. Info 046-2228974.

Universitetslektor i oftalmologi för-
enad med befattning som specialistläka-
re/överläkare vid Universitetssjukhuset 
i Malmö. ref nr PA 2007/2834, ans 21 dec. 
Info 046-2228084.

Universitetslektor i pediatrisk stam-
cellstransplantation förenad med anställ-
ning som specialistläkare/överläkare vid 
Universitetssjukhuset i lund. ref nr PA 
2007/3152, ans 14 jan. Info 046-2228084.

Utbildningsbidrag i kemi, inriktning 
mot biokemi. ref nr n2007/639, ans 21 jan. 
Info 046-2224872.

Universitetslektor i kardiologi, särskilt 
kärlforskning, förenad med anställning 
som specialistläkare/överläkare vid Uni-
versitetssjukhuset i Malmö, Mas. ref nr PA 
2007/2401, ans 24 jan. Info 046-2220821.

Istället för att skicka julkort så skänker vi pengar till Cancerfonden.

God Jul och Gott Nytt År
önskar Akademiska Hus Syd
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HEDErSDoKtor. Orvar 
löfgren, professor i etno-
logi vid Lunds universitet, 
har utnämnts till heders-
doktor vid Köpenhamns 
universitet.

priSaD. Docent Jenny 
Westerström, Litteratur-
vetenskapliga institutionen 
vid Lunds universitet, har fått 30.000 kronor i 
pris ur Einar Hansens Forskningsfond. Fonden 
delar årligen ut fyra priser för vetenskapliga 
och konstnärliga insatser. Andre svenske pris-
tagaren är författaren lasse söderberg, Mal-
mö. Från dansk sida prisades museidirektören 
Poul Erik tojner och konsthistorikern Bade-
loch noldus.

Pris. Björkénska priset är 
ett av Uppsala universi-
tets största vetenskapliga 
pris för framstående forsk-
ning. Det delas i år mellan 
svante Björk, professor i 
kvartärgeologi vid Lunds 
universitet och astrid 
Gräslund professor i bio-
fysik vid Stockholms uni-

versitet. Prissumman är på 150.000 kronor.

tEggErStipENDiatEr. Fyra unga forska-
re från Lund och Malmö får dela på en mil-
jon kronor för forskning kring folksjukdomar. 

hänt!

I oktober hade LTH besök av indiska livs-
medelsforskare samt av den indiska am-
bassadören Deepa Gopalan Wadhwa. 
Orsaken var ett nytt samarbete mellan 
LTH och Lantbruksuniversitetet i Anand i 
provinsen Gujarat i nordvästra Indien.

Bakom initiativet står professor eme-
ritus Baboo M nair, vid Institutionen för 
näringslära och livsmedelskemi, som 
fått hjälp och stöd av nätverket SASnET, 
Swedish South Asian Studies network 
med kontakterna.

livsmedelssamarbete
med indiskt universitet

Projektet går ut på att hjälpa Indien 
att utveckla en jordbruksexport med 
hjälp av fermenterade livsmedel bl.a. ge-
nom forskar- och studentutbyte mellan 
masterprogram i Lund och Anand. Såväl 
mejeriprodukter, spannmål, grönsaker, 
frukt och inte minst fisk och kött kan be-
handlas med jäsning (fermentering) till 
nya, hälsosamma och mer hållbara pro-
dukter. Det finns dessutom en tradition 
med fermenterade livsmedel i Indien, 
konstaterar Baboo M nair.

2007 års Teggerstipendiater är Cecilia Ode-
rup,  teresia Hallström, sebastian albins-
son och Oscar Braun.  

HUmaNitäraNSLag. Stiftelsen Justa Gardi 
för främjande av humanitär vetenskaplig forsk-
ning och utbildning har anslagit 950.000 kro-
nor till jur. dr. radu Mares vid raoul Wallen-
berg-institutet för mänskliga rättigheter och 
humanitär rätt i Lund.

SaLviUS-StipENDiEr. 
Ulf zander på Historis-
ka institutionen och Jes-
per falkheimer på Servi-
ce Management, Campus 
Helsingborg, har tilldelats 
stipendier från Lars Salvi-
us-föreningen. Stipendi-
erna är på vardera 25.000 
kronor och ges till popu-
lärvetenskapliga författa-
re, översättare och utgivare.

StipENDiEr. Hjärnfonden har delat ut sti-
pendier på vardera 280.000 kronor till unga 
forskare med lovande projekt inom hjärnsjuk-
domarnas område. Fyra av stipendierna har 
gått till Lund, till forskarna thomas Carlsson, 
Johan Jakobsson, niklas lindgren och Ma-
lin Wennström.

Bra vattENarBEtE. I slutet av oktober de-
lade Sveriges Ingenjörer ut nära en kvarts mil-
jon i miljöstipendier till nio studenter som gjort 
bra examensarbeten. Malin Jonasson fick 
10.000 kronor för ett arbete på LTH kring en-
ergieffektiva vattenreningsprocesser.

Dyrare att parkera
Eftersom parkeringstaxorna inte längre 
ger full kostnadstäckning för verksam-
heten höjs taxorna för zondekaler gäl-
lande för parkering inom universitetets 
parkeringsområden. Höjningen blir cir-
ka fem procent från och med vårtermi-
nen 2008.

Datavetenskap 
läggs ner 
UtBiLDNiNg. naturvetenskapliga fakul-
tetens styrelse har som väntat beslutat att 
lägga ner den naturvetenskapliga delen av 
utbildningen inom ämnet datavetenskap 
(se artikel förra LUM). nedläggningen in-
leds år 2008 och genomförs successivt så 
att alla doktorander och studenter som nu 
ägnar sig åt dessa studier ska kunna slut-
föra dem. Den mer tillämpbara delen av 
den datavetenskapliga utbildningen som 
sorterar under den tekniska fakulteten, 
LTH, påverkas inte av detta beslut. 

Lärarlyftet 
fortsätter
FortBiLDNiNg. Lunds universitet kom-
mer under vårterminen 2008 att i upp-
dragsform genomföra sju av de 17 utbild-
ningar som erbjöds inom ramen för den 
statliga satsningen Lärarlyftet. Flest sö-
kande lockade kurserna inom ämnena 
matematik och läs- och skrivutveckling. 
Den 5 december gick startskottet för en 
ny offertomgång från Skolverket till lan-
dets lärosäten. Kursutbudet som efter-
frågas är i stora drag detsamma som vid 
föregående upphandling men ämnena 
musik, bild, engelska samt svenska för in-
vandrare har tillkommit.

trähus 
– framtid för LtH
miLjoNrEgN. Professor Jesper Arfvids-
son, Byggnadsfysik på LTH, har på kort tid 
lyckats ta hem flera stora forskningspro-
jekt. Störst är ett Vinnova-projekt på 23 
miljoner, ”Framtidens trähus, energieffek-
tiva med god innemiljö”. Det ska pågå i tre 
år och sysselsätta tre doktorander plus ett 
antal seniora forskare.

Orvar löfgren.

Jesper 
falkheimer.

svante Björk.
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haLLå KErSTIn SKOG...

Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

…livsmedelsforskare som lett det stora och just avsluta-
de EU-projektet HEatOx om riskerna med akrylamid i livs-
medel. Hon har samtidigt handlett doktoranden Gunilla 
Viklund som den 1� december disputerar om ”acrylamide 
in Potato Crisps”.

Hur farligt är det 
med akrylamid i maten?
– Det är svårt att svara på för vi vet helt enkelt 
fortfarande inte tillräckligt om det. Livsmedels-
verket säger att man inte behöver ändra sina kost-
vanor men gärna hålla sig till deras kostråd om 
att till exempel äta mycket frukt och grönt. För 
dricksvatten, där polyakrylamid används i rening-
en, är gränsvärdena mycket lägre än för livsmedel. 
I djurförsök har man visat att det finns en cancer-
risk, men inte i tidigare epidemiologiska studier 
på människor. I en ny holländsk studie ser man 
dock ett samband med livmoderhalscancer. Men 
jag tror personligen inte att det är någon fara att 
äta chips någon gång i veckan.

Men akrylamid bildas i många former av mat-
lagning?

– Ja, när socker och asparagin upphettas över 
130 grader – alltså inte i kokt mat. Det gäller sär-
skilt kolhydratrika livsmedel som pommes frites, 
chips, rostat bröd och knäckebröd samt kaffe som 
är en stor källa till vårt intag av akrylamid i Sveri-
ge – inte så mycket kött och fisk. Gunilla Viklund 
har visat att det bildas betydligt mindre akrylamid 
i en guldgul yta än i en gyllenbrun och att det är 

bra att blanchera klyftpotatisen i fem minuter inn-
an man lägger den i ugnen.

stekt och ugnsbakad mat har vi väl ätit i århund-
raden?

– Javisst. Risken nu är kanske att vi äter mer pom-
mes frites och mindre kokt potatis, en annan risk 
kan vara att vi nu är utsatta för flera kemikalier så att 
det totalt blir en större påfrestning för kroppens för-
svarssystem. Epidemiologiska studier på våra mat-
vanor är svåra att göra, vem minns exakt vad man 
åt för fem år sedan? Och vilket livsmedel hade något 
att göra med att man fick en viss sjukdom?

leder studien till allmänna rekommendationer?
– Ja, troligen. Vi har gjort ”guidelines” som kan 

användas av myndigheter i olika länder. EFSA, 
EUs myndighet för livsmedelssäkerhet, och CIAA, 
en paraplyorganisation för Europas livsmedelsin-
dustri, har deltagit i vår externa panel. CIAA har 
gjort en ”verktygslåda” till industrin bland annat 
på grundval av våra rön.

tExt & fOtO: Mats nYGrEn
FotNot: LUM skrev om Heatox-projektet även i nr 2-07.
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