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11 svenska profilerade forskare 
inom humaniora har bildat tanke-
smedjan Humtank. Den ska vara 
en motkraft i en samhällsdebatt 
som fokuserar på ekonomi, teknik 
och medicin. Andra ”think tank”-
mötet hölls i Lund.
    – I varje viktig samhällsfråga 
finns också en humanistisk dimen-
sion som behöver komma fram, 
säger Andrej Slavik från Göteborgs 
universitet. 

Idéerna flödar när den nya humanistiska 
tankesmedjan Humtank träffas en snöig ja-
nuaridag i Lund. 

 – Vi måste bort från den här stämpeln att 
humaniora bara är roligt. ”It´s tough work, 
but somebody has to do it”, säger en av mö-
tesdeltagarna lite på skämt.

skämtet är en kommentar till en av dis-
kussionerna som förs, där det konstateras 
att det finns en tendens i samhället att inte 
uppfatta hur mycket arbete och forskning 
som ligger bakom humanistisk kunskap, 
kanske beroende på att humanistisk forsk-
ning snabbare än annan forskning blir all-
mänt vedertagen. Deltagarna i Humtank 
menar att det är ett både roligt, viktigt och 
tufft jobb att vara forskare i humaniora. 

Humtankgruppen träffades för första 
gången i november och består av elva yng-
re spjutspetsforskare i olika discipliner inom 
humaniora från lika många svenska lärosä-
ten. Gruppen är noga med att understryka 

Humanister 
startar egen
tankesmedja

  3
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Humtanks andra möte ägde rum i 
Lund i kulturvetarnas Villa Blix. 
foto: susanne ewert
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Humtank

Humtank konstituerades i novem
ber 2013.

Ledning: Lynn Åkesson, Lunds 
universitet; Peter Aronsson, Linné
universitetet och PerOlof Erixon, 
Umeå universitet

Humtank består av Marie 
Cronqvist, Lunds universitet; 
Jesper Enbom, Umeå universitet; 
Fanny Forsberg Lundell, Stockholms 
universitet; Helen Fuchs, Högskolan 
i Halmstad; Jonas Harvard, 
Mittuniversitetet; Jonas Ingvarsson, 
Karlstad universitet; Lina Nyroos, 
Uppsala universitet; Jesper Olsson, 
Linköpings universitet; Anna 
Sofia Rossholm, Linnéuniversitetet; 
Josefin Rönnbäck, Luleå  tekniska 
universitet; och Andrej Slavik, 
Göteborgs universitet.

att detta inte är något gnällforum för huma-
nister, utan syftet är att föra ut humanistisk 
kunskap och att göra det tydligt vad den 
kunskapen är.

– Humanioras perspektiv är nödvändiga 
för att man i ett komplext samhälle ska kun-
na fatta välgrundade beslut, säger Marie 

beröra de här frågorna. På så sätt kan vi i 
Sverige få en bättre vård med större förstå-
else för människors upplevelse av sjukdom 
och lidande.

Med på mötet finns tre dekaner som le-
der tankesmedjan och som också var de 
som födde idén om en ”think tank” för hu-
maniora: Lynn Åkesson från Lunds univer-
sitet, Per-Olof Erixon från Umeå universitet 
och Peter Aronsson från Linnéuniversitetet. 
Behovet att göra något sprang ur en ekono-
misering av samhällsdebatten, lägre anslag 
till forskningen och en krympande under-
visningsbudget.

Likt andra tankesmedjor tänker sig 
Humtank att delta i den pågående samhälls-
debatten och att själv starta debatt.

Gruppen kommer att vara aktiv med 
bland annat debattartiklar i dagstidningar 
och på andra intressanta fora som Bokmäs-
san och Almedalen dit både allmänheten 
och politiker åker.

Humtank vill också sticka hål på politiskt 
språk, dvs. göra det tydligt för allmänheten 
vad ett politiskt parti åstadkommer med att 
använda ord som exempelvis ”utanförskap”. 

giseLa Lindberg

Cronqvist, mediehistoriker och Lunds uni-
versitets representant i Humtank. Hon ex-
emplifierar med den tvärvetenskapliga kur-
sen Medical Humanities i Lund. 

– De blivande läkarna behöver diskute-
ra etiska frågor och genom litteraturveten-
skapen och människors berättelser kan man 

Tankesmedjan Humtank satsar högt och vill vara med och påverka samhällsdebatten. 
Överst fr. v.: Jesper Enbom, Andrej Slavik, Lina Nyroos. Mitten fr. v.: Bild 1. Marie Cronqvist. 
Bild 2: Fanny Forsberg Lundell, Anna Sofia Rossholm. Nederst fr. v.: Helen Fuchs, Jesper 
Olsson, Jonas Harvard. foto marie c: leopoldo iorizzo. övriga foton: susanne ewert

t
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Rektorsjakten har börjat
nu börjar jakten på en ny rektor för Lunds universitet. Listan med krav som 
rektorn måste uppfylla är lång. Och samma krav kommer att ställas på pro-
rektor, eftersom styrelsen vill ha ett starkt ledarteam. 

Iranexpert återvände från EU
Efter fyra år som Iranexpert och analytiker i EU:s tjänst återvände rouzbeh 
Parsi till universitetet, där han upplever sig ha större möjligheter att påverka 
och friare kan säga vad han vill.

Campusnytt
Universitetet växer så det knakar, och för att rymma allt byggs det nytt, till 
och om. LUM presenterar några av de viktigaste byggprojekten just nu.

När stamceller blir business
Världen runt dyker det upp tvivelaktiga stamcellsklinker som lockar till sig 
desperata sjuklingar. Etnologen Susanne Lundin studerar denna ”stamcells-
turism”.

Vakar över grundvattnet
Geologen Charlotte Sparrenbom är orolig över kvaliteten på det svenska 
grundvattnet, som i många fall är förorenat av bekämpningsmedel. Myndig-
heterna behöver agera nu för att få kontroll över situationen, menar hon.

Storsatsning på nanodoktorander
nanometerkonsortiet vid LU har dragit hem ett stort EU-projekt som gör att 
de måste anställa tolv doktorander. nu går man ut på bred front i världen 
för att hitta de bästa talangerna.

adress: LUM, Lunds universitet, Box 117, 
22100 Lund internpost: Hs 31 

e-post: lum@lu.se 
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Superteam sökes
rektorsrekrytering. rektor och 
prorektor ska vara ett tätt team 
som ska jobba nära tillsammans. 
därför är rekryteringen av ny 
prorektor praktiskt taget lika viktig 
som att hitta en ny rektor. det sä-
ger Lunds universitets styrelseord-
förande margot Wallström.

På Universitetsstyrelsens möte i februari 
fastslogs den kravprofil för rekrytering av ny 
rektor som under våren ska annonseras ut. 

– Vi vet hur utmaningarna ser ut de kom-
mande åren. Förutom de givna uppgifterna 
att försvara forskning och utbildning gäller 
det att hålla ihop vårt breda universitet. Det 
gäller även exempelvis att värna universite-
tets resurser, att hänga med i utveckling-
en när undervisningen på internet växer allt 
mer och att hävda universitetets roll i sam-
hället. Det gäller att de kompletterar varan-
dra, säger Margot Wallström.

Som exempel nämner hon att den aka-
demiska förankringen är viktig, att en rektor 
måste ha både en nationell och en interna-
tionell utblick, arbeta för en ökad samver-
kan med det övriga samhället inklusive 
näringslivet och utveckla universitetets in-
ternationella roll.

givetvis är goda språkkunskaper viktiga, 
och man vill att en ny rektor talar svenska. 

– Jag hoppas att kravprofilen är utfor-
mad så att vi inte stänger några dörrar, så 
att vi kan få så många olika sökande som 
möjligt. Samtidigt måste vi också ha möjlig-
het att själva aktivt söka en stark kandidat.

Margot Wallström framhåller att det lätt 
framstår som om man söker en supermän-

rektor ska:

•	 vara	en	god	ledare	och	ha	visat	prov	på	
ett gott ledarskap 

•	 ha	ett	vetenskapligt	och	pedagogiskt	
förtroende 

•	 ha	förståelse	för	det	breda	universite
tet och dess varierande förutsättningar 
och förmåga att driva utveckling inom 
dess skiftande verksamheter 

•	 ha	god	förmåga	att	främja	universite
tets intressen vad gäller finansiering av 
forskning och utbildning 

•	 ha	god	förmåga	att	verka	i	såväl	natio
nella som internationella sammanhang 

aktuellt.

Prorektor nog så viktig som rektor

LU:s styrelse
ordförande 
Margot Wall
ström. foto: 
kennet ruona
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niska när man tar fram en kravprofil. Det ska 
vara en blandning av Bill Gates, Moder Te-
resa, och ett gäng superforskare. Samtidigt 
gäller det att vara realist och hitta en person 
som finns i verkliga livet.

– Vi strävar efter den bästa. Men en per-
son som har haft chefs- och ledarroller kan 
också erövra nya kunskaper, säger Margot 
Wallström.

i Praktiken kommer man parallellt att leta 
efter kandidater som inte själva söker job-
bet och förhoppningen är att de som har ett 
namn som verkar lämpligt tipsar berednings-
gruppen. Självklart har beredningsgruppen 
även jämställdhetsaspekten i åtanke.

Under rekryteringsprocessen är det vik-
tigt att ha ett öppet förhållningssätt där alla 
som vill har möjlighet att påverka. På så sätt 
kan man också undvika en massa spekula-
tioner. 

– För mig är det viktigt att signalera att 
vi står för öppenhet, att inbjuda till insyn 
och redovisa processen och skapa en för-
troendefull dialog när vi arbetar med att få 
fram den allra bästa kandidaten, säger Mar-
got Wallström, och framhåller vikten av ett 
nära samarbete med universitetskollegiet 
och studenter.

Läs mer om hur rekryteringsprocessen 
och tidplanen ser ut på www.lu.se/rek-
tor2015

jonas andersson

•	 ha	god	förmåga	att	förvalta	och	
utveckla ekonomiska och personella 
resurser i en större akademisk orga
nisation 

•	 ha	god	förmåga	att	arbeta	med	
arbetsmiljö, jämställdhets och 
mångfaldsfrågor 

•	 ha	god	förmåga	att	engagera,	moti
vera och samverka med medarbetare 
och studenter 

•	 ha	hög	personlig	integritet	
•	 ha	goda	kunskaper	i	såväl	svenska	

som engelska språket
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samverkan. Hur gör man för att 
minska gymnasieskolors energiför-
brukning med 20 procent och sam-
tidigt öka 3.000 elevers kunskap om 
hållbarhet?

jo, man startar ett samarbetspro-
jekt mellan Lunds universitet, gym-
nasieskolor i Helsingborg, energi-
myndigheten, Helsingborgs stad, 
sustainable innovation in sweden, 
kärnfastigheter och öresundskraft.

– Vi har varit miljöstrategiska rådgivare ge-
nom hela projektet. resultatet har samman-
ställts i en rapport med tjugo goda exempel 
på hållbarhetsarbete i Sverige och resten av 
världen, säger Torleif Bramryd, docent i eko-
logi vid Campus Helsingborg.

Initiativet till samarbetet ”Den hållbara 

Projekt om hållbar skolstad 
sänkte energiförbrukning

skolstaden” togs av de kommunala gym-
nasieskolorna Tycho Brahe, nicolai, Olym-
pia i Helsingborg och International School 
of Helsingborg. Sustainable Innovation in 
Sweden, som är ett nationellt centrum för 
energieffektivisering, har medverkat i pro-
jektet som spindeln i nätet.

– Syftet är att hållbarhetsanpassa sko-
lorna och minska energiförbrukningen. Det 
handlar väl också om att gymnasieskolorna 
vill profilera sig; det ligger i tiden att foku-
sera på miljöfrågor, säger Michael Johans-
son, doktorand i hållbar mobilitet vid Cam-
pus Helsingborg. 

energimyndigHeten tog beslutet att 
stödja projektet med 9,9 miljoner kronor. 
Pengarna har bland annat använts till tek-
nisk utrustning för att förbättra energian-

– Den hållbara skolstaden är ett exem
pel på hur kommuner kan bedriva energi
effektivisering i skolor. Fr.v. Torleif Bramryd 
och Michael Johansson, Campus Helsing
borg, Sofia Mattsson, Helsingborgs stad, 
Per Kléen, Nicolaiskolan och Jan Kristof
fersson, Sustainable Innovation in Sweden. 
foto: adam svensson

Helsingborgsforskare miljöstrategiska rådgivare

vändningen på gymnasieskolorna, berättar 
Torleif Bramryd.

– Kärnfastigheter som äger byggnaderna 
har köpt in solceller till skolornas tak. Vi har 
också effektiviserat ventilationen och upp-
värmningen i lokalerna och satt in styrsys-
tem för belysningen. 

forskarna kan nöjt konstatera att 
målet att minska energiförbrukningen med 
20 procent är uppnått. Men ett lika viktigt 
mål har varit att öka intresset för hållbar-
hetsfrågor hos eleverna och lärarna.

– Det unika med projektet är att vi foku-
serar både på tekniska lösningar och miljö-
pedagogik – ofta väljer man det ena eller 
det andra. Solcellerna kommer till nytta för 
eleverna genom att vi använder det i under-
visningen, säger Michael Johansson.

– Via eleverna kan vi även nå ut med håll-
barhetstänkandet till familjerna i nordvästra 
Skåne, fyller Torleif Bramryd i.

Skolorna har numera köpt in elcyklar till 
lärarna, som inte längre behöver använda bil 
för att ta sig runt i staden. Elever och lärare 
har också fått ett helt nytt källsorteringssys-
tem i klassrummen och korridorerna. 

– Lärarna är det viktigaste redskapet. 
Skolorna har infört ett hållbarhetsråd med 
lärare från olika ämnen. Många är väldigt 
engagerade, menar Michael Johansson. 

Projektet ”Den hållbara skolstaden” har 
nyligen avslutats med två slutkonferenser 
i Helsingborg och Stockholm. Men detta 
innebär bara början på det fortsatta håll-
barhetsarbetet.

– Våra tjugo goda exempel kan imple-
menteras på andra stora organisationer 
som vill energieffektivisera sin verksamhet, 
till exempel Lunds universitet, säger Micha-
el Johansson.

eva neLsson
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massutbiLdning. till hösten kom-
mer Lunds universitet att erbjuda 
sina tre första gratis och helt öppna 
online-kurser, så kallade mooCs. de 
ska handla om grön ekonomi, global 
hälsa samt europeisk affärsrätt.

trots den här satsningen går 
meningarna delvis isär. vissa ser 
mooCs som utvecklingsmotorn 
som ska förnya och anpassa högre 
utbildning till nya sätt att lära. an-
dra befarar en ”hype” som kommer 
att stjäla resurser från den vanliga 
utbildningen. 

MOOCs står för Massive Open Online Cour-
ses och slog igenom på bred front under 
2013. Skälet var att också flera amerikan-
ska prestigeuniversitet satsade på MOOCs 
och den vägen lockade studerande onli-
ne över hela världen. MOOCs handlar om 
många saker på en gång: marknadsföring, 
rekrytering, folkbildning och möjlighet att 

tjäna pengar – det senare en stark drivkraft 
inte minst för amerikanska universitet.

Tidigt stod det klart att Lund som har am-
bitionen att vara ett universitet i världsklass, 
också måste utnyttja det fönster mot värl-
den som MOOCs innebär. Två parallella ut-
redningar tillsattes i höstas – en med fokus 
på e-lärande, en med fokus på hur Lunds 
universitet skulle kunna starta egna MOOCs. 

e-Lärandeutredningen som pågår till 
sommaren tar ett större grepp. Den handlar 
om hur man ska dra nytta av den nya tekni-
ken i all utbildning och få fart på utveckling-
en brett inom universitetet. MOOCs-utred-
ningen avslutades redan vid årsskiftet. Med 
utgångspunkt från den beslutade rektor Per 
Eriksson avsätta tre miljoner kronor för att 
Lunds universitet skulle kunna ta fram sina 
första MOOCs redan i år.

Inbjudan gick ut till fakulteterna att an-
söka om att inrätta en MOOC. Efter diskus-
sion i Utbildningsnämnden gav rektor så 

klartecken till tre (se separat artikel) i denna 
första vända.

På sikt är tanken att alla LU-fakulteter ska 
utveckla en MOOC. Både Konstnärliga fa-
kulteten och Humaniora-Teologi har redan 
förslag, men dessa blir aktuella först längre 
fram. Andra fakulteter har varit avvaktan-
de, delvis av ekonomiska skäl. Samhällsve-
tarna har t.ex. förklarat att de oroas av att 
finansieringen inte är garanterad efter de 
inledande insatserna från rektors sida. Inte 
heller naturvetarna, Ekonomihögskolan och 
LTH har kommit med egna MOOCs-förslag. 

utbiLdningsnämndens vice ordförande 
Bo-Anders Jönsson är prodekan på natur-
vetenskapliga fakulteten och ordförande i 
styrgruppen för MOOCs-utredningen. Han 
har visat vad han själv kallar en ”hälsosam 
försiktighet” och beskrivit MOOCs som ”en 
pandemi, som kräver att vi använder vårt 
akademiska vaccin, dvs. kritiskt granskar 
vad det är för något”. 

Grön ekonomi, europeisk affärsrätt och global hälsa

Klart med tre MOOCs

aktuellt.

I höst startar Lunds universitet sina första gratis öppna onlinekurser, sk. MOOCs inom grön ekonomi, europeisk affärsrätt och global hälsa. 
foto: istock, shutterstock
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– Vi är inte ensamma på den här mark-
naden, det kommer nya MOOCs dagligen, 
och risken är att detta är en hype som kom-
mer att gå över, menar Bo-Anders Jönsson.

Han tillhör själv pionjärerna inom nät- 
och distansutbildning vid Lunds universitet 
och tycker det är viktigt att e-lärande och 
digital kompetens utvecklas i utbildningar 
och kurser.

– Men jag vill, liksom studenterna, skyn-
da långsamt och diskutera utveckling av 
MOOCs utifrån ett utbildningsstrategiskt 
perspektiv och med fokus på specifika mål-
grupper, t.ex. för fortbildning av lärare. Jag 
skulle också vilja se en nationell utredning 
och strategi för MOOCs.

en farHåga Bo-Anders Jönsson delar med 
studentföreträdare i Utbildningsnämnden 
är att MOOCs inte ska befrukta annan ut-
bildning och bli den förnyare av e-lärandet 
som många hoppas, utan tvärtom stjäla re-
surser. Studenterna har efterlyst annan fi-
nansiering än ur ”utbildningspåsen”, t.ex. ur 
marknadsförings-, innovations- och samver-
kansbudgeten. Beslutet har blivit att utveck-
lingen av MOOCs heller inte ska finansieras 
med strategiska utbildningsmedel.

Till de försiktiga hör även Ekonomihög-
skolan EHL. Man inser potentialen i MOOCs, 
men har i nuläget ingen långsiktigt hållbar 
kurs att erbjuda.

– Däremot anser vi att diskussionen 
kring e-lärande är allmänt vitaliserande. 
Det finns mycket att göra i campusunder-

mooCs
MOOCs, Massive Open Online Courses, är storskaliga gratis nätkurser öppna 
för alla med tillgång till dator och internet. Många tusen kan läsa samma 
kurs samtidigt och lärarinsatsen är liten efter att kursen väl är skapad. Tradi
tionellt kursmaterial för elärande, t.ex. inspelade videolektioner, kombine
ras med interaktiva uppgifter som löses enskilt eller i grupp. 

2011 blev startskottet för denna internetrevolution inom högre utbild
ning när Stanford gav en öppen onlinekurs som lockade 160.000 studenter 
världen över. MOOCs kräver ingen behörighet och är gratis. Flera s.k. platt
formar för MOOCs är dock vinstdrivande. Vissa drar in pengar genom att en 
del kursdeltagare betalar för tilläggstjänster, som litteratur och lärarhand
ledning eller certifiering eller validering när de läst klart kursen.

Internationella miljöinstitutet samt 
Juridiska och Medicinska fakulte
terna är entusiastiska när det gäller 
möjligheterna med MOOCs. De vill 
visa upp Lunds universitets spetskom
petens och räknar med att nå helt nya 
grupper som idag har små eller inga 
chanser att studera på vanligt sätt vid 
Lunds universitet. Kurserna kommer 
att marknadsföras via den internatio
nella nätkursportalen Coursera.

De här är Lunds universitets första 
MOOCs, med planerad start i höst:

”greening the economy: Lessons 
and experiences from scandinavia”. 
Kursen ska utvecklas av Internationella 
miljöinstitutet IIIEE. Institutet har lång 
erfarenhet av elärande och nätbase
rad distansutbildning och tusentals 
alumner över hela världen. Skandina
viska länder uppfattas som världsle
dande inom ”grön ekonomi” och man 
bedömer att kursen ska attrahera en 
bred internationell publik intresserad 
av hållbarhet och kanske också locka 
till vidare studier vid Lunds universitet. 

 ”global Health Course: Health in 
a global sustainability perspective”. 
Kursen ska utvecklas vid Medicinska 
fakulteten som själv satsar pengar 
som en del i sitt strategiska arbete 
för att främja tvärprofessionalitet 
och internationalisering. Man hoppas 
på det här sättet kunna utbilda och 
få kontakt med studenter som LU 
tidigare inte nått på grund av språk, 
kompetens och finansiella resurser, 
inte minst utanför Europa.

”introduction to european busi-
ness Law”. Kursen kommer att ges 
av Juridiska fakulteten. Juristerna 
har mer än femton års erfarenhet 
av att utveckla multimediala nät
burna kurser. De har också en stor och 
framgångsrik forskningsmiljö inom 
EUrätten. MOOCkursen får direkt 
koppling till det populära masterpro
grammet European Business Law och 
kommer att ge den förkunskap som 
framför allt utomeuropeiska studen
ter behöver för att gå programmet.

mooCs vid Lu

visningen vad gäller digitalt lärande och det 
är snarare där som vi vill rikta vårt fokus 
det kommande året, säger Kristina Ene-
roth, prorektor med ansvar för grundut-
bildningsfrågor. 

en asPekt som förts fram av de fackliga 
företrädarna rör lärarundantaget som ger 
svenska lärare rätten till sitt utbildningsma-
terial. Det innebär att avtal måste ingås med 
varje enskild lärare för att LU ska kunna ut-
nyttja dennes material i en MOOC.

Eva Wiberg, prorektor och Utbildnings-
nämndens ordförande, är positiv till en sats-
ning på MOOCs – en satsning som i görli-
gaste mån tar hänsyn till de påpekanden 
som gjorts, t.ex. när det gäller lärarundan-
taget.

– Tre MOOCs i år innebär också att vi 
startar i liten skala. Lunds universitet kan 
inte avstå från den här chansen att vara med 
när något nytt utvecklas, säger hon.

åsa Lindberg-sand som lett MOOCs-pro-
jektet har höga förväntningar på MOOCs. 

– MOOCs är ett symptom på stora för-
ändringar av utbildningsmarknaden, driv-
na av teknikutveckling och globalisering. 
Ungdomar lever i dag sitt liv på nätet, de 
utvecklar nya studievanor, googlar på tu-
torials, kombinerar böcker med e-böcker… 
Vi behöver ta den här chansen att lära oss 
nytt genom att satsa på både och – både 
MOOCs och e-lärande. 

britta CoLLberg
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donationer. donationskampanjen, 
med målet att samla in tre miljarder 
fram till 2018, fick en flygande start. 
Lanseringen i slutet av januari följ-
des av många små och stora bidrag, 
och kampanjens egen webbsida 
rosades dessutom på twitter. nu 
gäller det att surfa på den vågen 
och hålla entusiasmen igång …

Det finns även andra positiva vågor att surfa 
på. Inte minst det stundande 350-årsjubile-
et som förväntas innebära mycket fokus och 
synlighet för universitetet. Dessutom är fi-
lantropi något som ligger i tiden. Ulrika nils-
son som är chef för Donatorrelationer och 
projektledare Karin Hofvendahl har med an-
dra ord stark medvind. 

– Men detta är inte vårt lilla kontors pro-
jekt, utan donationskampanjen är hela uni-
versitets kampanj, betonar de. 

– Kampanjsidan på webben kan ses som 
vårt skyltfönster, säger Karin Hofvendahl.

Där kan man hitta de tjugo utvalda givar-
områdena med de prioriterade tolv forsk-
ningsområdena och därutöver bland annat 
stipendier till internationella studenter, uni-
versitetets museer och Botaniska trädgården. 

– Vill man ge till något annat får man så 
klart göra det också, och då kontaktar man 
oss i vanlig ordning.

Kampanjen omfattar allt donationsar-
bete på LU.

 att det är hela universitets kampanj inne-
bär dels att man vill se anställda och stu-
denter som goda ambassadörer, dels en 
förhoppning om att så många som möjligt 
känner lust att vara med och stötta. rektor 
Per Eriksson föregick med gott exempel då 
han vid kampanjlanseringen lovade bort en 
liten del av sin månadslön. 

– Tänk om man kunde visa på ett hund-
raprocentigt deltagande. Wow, vilken här-
lig gemenskap vi skulle skapa, säger Ulrika 
nilsson.

Samtidigt som donationskampanjen lan-
seras så visar universitetets halvårsbokslut 
på ett överskott när det gäller forskningen, 
och länge har man hört talas om det växan-
de myndighetskapitalet som verkar svårt att 
göra sig av med. Hur går det ihop?

– Det är helt olika källor. Forskningsansla-
gen är låsta och uppbundna medan dona-
tionsmedel mer kan ses som riskkapital. Vi 
kan vara lite snabbare, smidigare och modi-
gare med våra pengar. Och det måste man 
vara om man vill hänga med i den snabba 
utvecklingstakten och vara internationellt 
konkurrenskraftig, säger Ulrika nilsson.

nu HandLar donationskampanjen inte 
bara om pengar. Att bygga och vårda relatio-
ner liksom att arbeta för ett ökat idéutbyte 
mellan privatpersoner, företag och organisa-
tioner i regionen är minst lika viktigt, menar 
man på Donatorrelationer. Och arbetsinsat-
serna slutar knappast vid regiongränserna.

– Vi har alumner överallt – i hela Sverige, 
Europa och USA. Flera av dem var med vid 
kampanjlanseringen. Vi vill dessutom gärna 
gå utanför våra traditionella kretsar och få 
in så många som möjligt i den akademiska 
värmen, säger Ulrika nilsson.

från värLden utanför kommer också 
den filantropiska medvinden. I länder som 
Storbritannien och USA har donationsme-
del länge möjliggjort utvecklingen på fram-
gångsrika universitet. Att filantropin nu 
även börjar bre ut sig i Sverige förklarar Ulri-
ka nilsson med den ökande globaliseringen.

– Jag tror att man känner behovet av ett 
ökat ansvar från alla när det gäller exem-
pelvis klimathotet, för hållbar utveckling, 
mänskliga rättigheter och sjukdomar. Just 
för sådana områden som vi bedriver forsk-
ning inom.

text: maria LindH
foto: gunnar menander

fotnot: Följ donationskampanjen på www.
donationskampanj.lu.se. Webbsidan beröm
des på twitter av Pierre Du Rietz som är VD 
för Web Service Award som årligen utser 
Sveriges bästa webbplatser.

Flygande start för 
donationskampanj
Tre miljarder ska samlas in fram till 2018

Margot Wallström, Per Eriksson och Ulrika Nilsson vid lanseringen av donationskampanjen. 
foto: gunnar menander
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EXEMPEL PÅ AKTUELLA 
DONATIONER

•  Sten K Johnsons stiftelse, 20 miljo-
ner kronor till Entreprenörskaps-
centrum.

•  Göran och Birgitta Grosskopf, 
 10 miljoner kronor kronor till 

cancer professur.
•  Göran och Eva Bundy, 10 miljoner 

kronor till neurologi och kardio-
logi, samt testamente om ytterli-
gare uppskattningsvis 60 miljoner 
till samma ändamål.

•  Crafoordska stiftelsen, 10 miljo-
ner kronor till LUX (Crafoordska 
stiftelsen ger drygt 40 miljoner 
kronor varje år till LU).

•  Flera givare till stipendier för 
utomeuropeiska studenter, totalt 
drygt 12 miljoner kronor. Givare: 
Cra foordska stiftelsen, Ebba och 
Ulla Borgströms stiftelse, Einar 
Hansen Alhems stiftelse, Familjen 
Eliassons familjestiftelse, Olle 
Tegstam Foundation, SEB, Spar-
banksstiftelsen Färs och Frosta, 
Sparbanksstiftelsen Öresund, 
Sten K Johnssons stiftelse, LUF.

•  Birgit Ekelund, 200.000 kronor till 
Odeum för USA-turné.

•  Einar Hansen Alhemsstiftelsen, 1 
miljon kronor till LARM-studio på 
LUX.

•  Mats Paulssons stiftelse 2,7 miljo-
ner kronor till Antidiabetic Food 
Center

•  Sparbanksstiftelsen Öresund, 
310.000 kronor till undervisning 
för tredjeklassare i Botaniska 
trädgården.

•  Danone och Probi, 480.000 
kronor till Vattenhallen Science 
Center.

•  Håkan Winberg, 1 miljon kronor 
till praktikplats på Handelskam-
maren i London under fem år.

•  Rektor Per Eriksson 1.000 kronor 
per månad och prorektor Eva 
Wiberg 500 kronor per månad 
fram till jubileet till stipendier för 
utomeuropeiska studenter.

STUDIESTÖD. Studieverkstadens 
tioårsjubileum blev en dag fylld av 
diskussioner och samtal. Heders-
gästen Paul Hanstedt, professor i 
engelska, bjöd på en föreläsning 
om hur studenter kan bli bättre 
skribenter. 

Förra året noterade Studieverkstaden 900 
besökare och man når fler än 2000 perso-
ner genom föreläsningar och workshops. 
Här får studenterna läs- och skrivhand-
ledning, samt möjlighet att förbättra sina 
muntliga prestationer. Framförallt är det 
studenter som behöver lite extra hjälp när 
de går från gymnasiet till universitetet. 

– Förutom handledning och studie-
teknik, så förser vi även studenterna med 
gruppstrategier. Det är inte heller bara de 
studenter som har misslyckats som kom-
mer hit, utan även de som vill utveckla sitt 
språk, säger Elisabet Wilhelmsson, språk-
pedagog på Studieverkstaden.

PAUL HANSTEDT, professor i engelska vid 
Eoanoke College i Virginia, föreläste un-
der dagen på temat ”Reconceptualizing 
writing as an intellectual act: Institutional 
and pedagogical implications at the uni-
versity level”. 

Förutom att vara professor i engelska 
så anlitas Paul Hanstedt som rådgivare av 
universitet för att skapa nya modeller att 
utveckla studenters kommunikativa kom-
petenser och kritiska tänkande. Han ar-
betar på flera olika nivåer, både med uni-
versitetsövergripande kvalitetsutveckling, 
fakultetsutveckling, kursdesign och upp-
giftsdesign. Han har även arbetat med en 
omvälvande förändring av utbildningssys-
temet vid Hong Kongs universitet.

– När vi talar är det en naturlig hand-
ling, oavsett hur vi uppfostras så lär vi oss 
att prata språket. Jag skulle däremot vil-

ja påstå att skrivandet är något onaturligt 
och det är därför många har svårt för det. 
Det kommer inte av sig själv, säger Paul 
Hanstedt. 

PÅ EFTERMIDDAGEN hölls en workshop 
där Paul Hanstedts föreläsning konkreti-
serades och man gjorde övningar om hur 
studenterna kan bli bättre skribenter. 

Elisabet Wilhelmsson, som varit med 
ända från starten var nöjd med dagen.

– Jubileumsfirandet bestod av både 
bakåt- och framåtblickande. Studieverk-
staden vill fortsätta att dela med sig av sina 
erfarenheter och fortsätta att vara en del 
av universitetets vision genom att förstå, 
förklara och förbättra, säger hon.

TEXT & FOTO: FREDRIK BRÖNDUM

Studieverkstad 
firade med skrivexpert

Professor Paul Hanstedt anlitas ofta som råd-
givare av universitet för att skapa nya model-
ler att utveckla studenters kommunikativa 
kompetenser och kritiska tänkande.
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innovation. – det krävs fler öppna 
innovationsmodeller som skapar 
mötesplatser där behov, idéer och 
kunskap kan mötas. 

det är en slutsats som projekt-
ledare anna ntinidou, från Lu open, 
drar när det gäller regionens inno-
vationssamarbete open arena 5. 

Under de senaste månaderna har innova-
tionssystemet ifrågasatts, bl.a. för att det 
har uppfattats som splittrat. när Open Are-
na 5 nu hade sin slutkonferens i slutet av ja-
nuari låg fokus på hur man ska ta nästa steg 
till ett mer systematiskt samarbete. 

– Min uppfattning är att vi rör oss framåt. 
Bara det att vi sitter här tillsammans med lä-
rosätena och diskuterar ämnet visar på det, 
sa Lennart Svensson, enhetschef på regi-
on Skåne.

sommaren 2011 startades projektet Open 
Arena 5 som ett gemensamt initiativ mel-
lan lärosätena inom Innovationskontor Syd 
(IKS), dvs. Lunds universitet, Malmö högsko-
la, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan 
Kristianstad och SLU Alnarp. Syftet var att 
stärka samarbetet mellan innovationsaktö-
rerna i Skåne och Blekinge. nu mer än två år 
senare anordnades en slutkonferens för att 
presentera och diskutera de slutsatser man 
har kommit fram till. 

– Med projektet vill man öka innova-
tionskraften genom att nyttja lärosätenas 
idéer och resurser, samt att på ett mer ef-
fektivt sätt omsätta lärosätenas kunskap till 
innovationer. Det har kommit fram många 
viktiga slutsatser för att öka synergistiskt 
samarbete i regionen. Utgångspunkterna i 
öppen innovation bör vara helheten, beho-

ven och frågeställningarna i varje projekt., 
säger Anna ntinidou.

Slutkonferensen inleddes med en kor-
tare introduktion av projektet, därefter 

presenterade de fem lärosätena piloter 
som de har arbetat med under projektets 
gång. I arbetet med piloterna har man job-
bat med innovationsmodeller som bryggan 

Slutkonferens för projekt om regionalt innovationssamarbete

Några av deltagarna under paneldebatten: Överst i mörka tröjor:  Anna Nitinidou, projekt
ledare OA5 och Anders Nilsson, Enhetschef BTH Innovation. Nederst t.v.: Per Eriksson, rektor 
vid Lunds universitet och Curt Karlsson, ensamutredare för utredningen Innovationsstödjan
de verksamheter vid universitet och högskolor. Nederst t.h.: Ulrika Cattermole,  Projektleda
re OA5 LU Pilot.

Svårt att lösa hur entreprenörskap 
och forskning ska närma sig varandra
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mellan industri och vetenskap, grön till-
växt, hälso frågor, samt IT och internet-
baserade lösningar. nyckelfrågorna var 
hur öppna innovationsarenor i Skåne-
Blekinge kan skapas, hur hållbara bryg-
gor mellan akademi och näringsliv kan 
utvecklas, samt nyttiggörandet av uni-
versitetens kunskap.

– Vi får ständigt höra att vi måste sam-
arbeta, men på vilket sätt ska vi göra det? 

det finns inte en innovationsmodell el-
ler ett system som fungerar för alla läro-
säten och i alla projekt. Projektet har lett 
till flera modeller och metoder som är till-
gängliga att användas i innovationspro-
cesser. Vi har fått många ”lessons lear-
ned”, och en klarare bild för hur vi ska ta 
oss framåt, säger Anna ntinidou.

Ett av de största frågetecknen som 
man har försökt att hitta lösningar på 
har varit hur man ska få forskning och 
entreprenörskap att närma sig varandra. 

– För de flesta forskare finns inte tiden 
att marknadsföra sina idéer och det sak-
nas incitament. Detta har vi inte kunnat 
lösa med projektet, men det har däremot 
gett oss en vägvisare om hur vi ska gå vi-
dare, säger Anna ntinidou. 

under den avsLutande paneldebat-
ten diskuterades hur detta nästa steg 
skulle tas. Att närma sig och involvera 
näringslivet genom att innovationsaktö-
rerna informerar och visar på behovet av 
forskning, samt att synliggöra studen-
ter som en stark innovationskraft var två 
punkter som kom upp. 

– Forskning handlar om att göra om 
pengar till kompetens, medan innovation 
är att omvandla kompetensen till tillväxt, 
sa rektor Per Eriksson som var en av del-
tagarna i panelen.

Under paneldebatten diskuterades 
även samtalets roll som en förutsättning 
för öppen innovation, där kulturell kom-
petens, kommunikationsförmåga och 
nätverk hos intermediärer kan ha en vik-
tig roll. 

text: fredrik bröndum
foto: gunnar menander

HåLLbarHet. e-huset på LtH var först 
på universitetet med att miljödiplo-
meras för elva år sedan. nu är man 
först med att diplomeras för andra 
gången och detta uppmärksamma-
des av prorektor eva Wiberg som i 
januari delade ut diplom till hussty-
relsen och verksamheterna i huset.

En stolt husprefekt, Mats Cedervall, lät hissa 
den specialuppsydda flaggan med univer-
sitetets gröna miljögroda utanför E-huset.

Eva Wiberg var på plats och vill uppmunt-
ra det aktiva miljöarbete som pågår i E-huset.

universitetets miLjöCHef Claes nilén har 
tillsammans med miljösamordnare Maria 
nilsson granskat verksamheterna och gjort 
intervjuer med nyckelpersoner.

– Det handlar både om att kontrollera att 
det finns dokumentation, dagliga rutiner, 
utbildad personal, organisations beskrivning 
och – inte minst – att man lever som man lär, 
säger han. Intervjuerna visade tydligt att det 
finns ett engagemang.

Det handlar konkret om inköp, kemika-

liehantering, god källsortering och resor i 
tjänsten samt detaljer som att man serverar 
ekologiskt kaffe. Energiförbrukningen kan 
man påverka i vardagen genom saker som 
att släcka i rum som står tomma, annars är 
det främst fastighetsägarens ansvar.

– Idag är ett 15-tal verksamheter inom 
universitetet diplomerade, men fler är på 
gång. Det finns ett intresse, säger miljöche-
fen. Diplomering är universitetets eget sätt 
att uppmuntra och ska inte förväxlas med 
miljöcertifiering.

– när vi blev diplomerade första gången 
2003 fanns det fortfarande ett motstånd 
inom huset, sa husprefekt Mats Cedervall. 
”Varför ska vi hålla på med sånt trams som 
ekologiskt kaffe?” Sedan visade det sig vid 
en blindtest att de allra flesta föredrog det 
ekologiska kaffet.

idag är aLLtså även institutionerna i hu-
set involverade i miljöarbetet – med egna 
diplom. Och själva diplomet är närproduce-
rat – i husets eget tryckeri.

text & foto: mats nygren

E-huset miljödiplomeras

miLjödiPLomering

Miljödiplomering är ett internt univer
sitetsanpassat miljöledningssystem på 
institutionsnivå. Följande verksamheter 
är enligt Maria Nilsson diplomerade:
•	 Botaniska trädgården
•	 LUCSUS
•	 Ehuset (Husstyrelsen – dvs.

husgemensam organisation samt 
vaktmästeri, tryckeri och biblioteks
lokalerna, plus Biomedicinsk teknik, 
Elektro och informationsvetenskap, 
Datavetenskap, MAX IV (del av), 
Utbildningsservice LTH)

•	 HSC (Institutionen för hälsa, vård 
och samhälle, MedCUL, Vårdal
institutet, Biblioteks och IKT
enheten)

•	 IKDC (Institutionen för Designveten
skaper)

•	 Brandteknik
•	 Historiska institutionen
•	 Filosofiska institutionen
•	 Miljö och energisystem
•	 Internationella miljöinstitutet (IIIEE)

På gång:
•	 Verksamheten i universitetshuset 

(har inte startat)
•	 Geologiska institutionen (har 

nyligen tagit upp arbetet igen efter 
längre paus)

•	 Verksamheterna på Kemicentrum 
(för närvarande paus i arbetet)

•	 SOL (arbetet har tyvärr avstannat)

i startgroparna:
•	 Biologiska	institutionen	träffar	

Maria Nilsson  i dagarna för att 
informera och kanske sätta igång.



14                          LUM nr 2 | 2014

Akademisk frihet
lockade hem Iranexpert till Lund
Efter fyra år som Iranexpert och analytiker i EU:s tjänst återvände 
Rouzbeh Parsi till universitetet.

– Härifrån har jag större möjligheter att påverka och är friare att 
säga vad jag vill, säger han. 

Efter fyra år i EU:s tjänst anser Rouzbeh Parsi att han kan göra större nytta för relationerna mellan Iran och EU som fristående forskare vid ett 
universitet. 

14                          LUM nr 2 | 2014
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R ouzbeh Parsi är lektor i mänskli-
ga rättigheter. när LUM träffar 
honom är det inte världspolitik 
han ägnar sig åt, utan B-upp-

satser. 
– Jag försöker säga till mina studenter att 

det spelar ingen roll hur bra analyser man 
gör om man inte kan framföra dem på ett 
begripligt sätt, och vice versa, säger han. 

Själv är han snabb både i tal och tanke 
och dessutom väldigt tydlig i sina budskap. 
Och det budskap som han ger till Sveriges 
och EU:s politiker angående Iran är: Age-
ra nu! De reformvänliga krafterna i Iran be-
höver bevis för att deras närmande till väst 
mottas positivt. 

sedan President roHani kom till makten 
i juni 2013 har utvecklingen gått framåt, 
menar Parsi, även om färdriktningen ibland 
vacklar; två steg framåt och ett tillbaka.

– Framför allt definierar inte landets led-
ning längre allt i säkerhetstermer. De har 
börjat fatta att om man säger att varje pro-
test har som syfte att störta regimen så blir 
det till slut en självuppfyllande profetia. 

Annars är det på ekonomins område som 
det just nu händer mest i Iran. Landets byrå-
krati är, enligt Parsi, oerhört ineffektiv och 
har inte genomgått några strukturreformer 
på de senaste trettio åren. Detta försöker 
president rohani ändra på.

exemPeL På steg som leder bakåt i utveck-
lingen är att antalet avrättningar har ökat 
och att det ibland görs helt tokiga saker som 
när landets statistiska centralbyrå avskaffa-
des för att man inte var nöjd med statistiken.

rouzbeh Parsi kom till Sverige från Iran 
som sexåring. Föräldrarna var politiska flyk-
tingar så politik är något som han insupit 
med modersmjölken.

– Har man upplevt en revolution så blir 
man politiskt intresserad, slår han fast.

Medan rouzbeh Parsi valde att disputera 
i historia i Lund åkte hans två år yngre bror, 
Trita Parsi, till USA och disputerade i statsve-
tenskap. Brodern skapade en tankesmedja 
för att påverka de amerikanska relationerna 
med Iran. Idag är han känd för att ha fått 

Obamas öra. Båda bröderna anlitas flitigt 
som Iranexperter i olika medier.

För några år sedan fick rouzbeh Parsi 
en tjänst som analytiker på EU:s forsknings-
institut i utrikes- och säkerhetsfrågor, EUISS, 
i Paris. Där arbetar ett tiotal forskare med 
analyser av regioner som är viktiga för EU:s 
utrikespolitik: Mellanöstern, nordafrika och 
ryssland. Institutet fungerar som en tanke -
smedja åt EU:s motsvarighet till UD som leds 
av utrikesminister Catherine Ashton. 

– Institutet balanserar ständigt mellan att 
hävda sin självständighet och att möta för-
väntningarna i Bryssel, säger rouzbeh Parsi 
diplomatiskt. 

I klartext kan man säga att han ägnade 

mycket tid åt att analysera Irans agerande i 
kärnteknikfrågan, fast EU:s utrikespolitiker 
var inte alltid så intresserade av nyanserna 
i analysen. Det var lättare för dem att hålla 
fast vid linjen som förespråkats av USA, det 
vill säga fortsatta sanktioner mot Iran, än att 
förutsättningslöst ompröva värdet av dem.

– Politik handlar ofta om att hantera frå-
gor, inte om att lösa dem, säger Parsi. Vi som 
står utanför tror ofta att politikerna arbetar 
på en lösning när de i själva verket många 
gånger ”jonglerar” frågan så den inte ex-
ploderar under det egna mandatet. 

rouzbeH Parsi menar att om EU vill få till 
stånd förändringar i Iran så måste man först 
och främst etablera en relation. Inte som 
idag när den ena parten kommer med pek-
pinnar och den andra förväntas krypa till 
korset.

– Diplomati handlar om att hålla sig för 
näsan och tala med dem man inte tycker 
om. Alla andra kan man bjuda hem på fest, 
säger rouzbeh Parsi och talar sig varm för 
att väst måste återupptäcka den verkliga 

diplomatin och börja föra en dialog i ordets 
rätta bemärkelse. Carl Bildts resa till Iran be-
skriver Parsi som mycket positiv och helt i 
linje med vad han förespråkar.

efter fyra år i EU:s tjänst anser rouzbeh 
Parsi att han kan göra större nytta för rela-
tionerna mellan Iran och EU som fristående 
forskare vid ett universitet.

Härifrån kan han kombinera undervisning 
i mänskliga rättigheter med samarbeten 
med tankesmedjor runt om i Europa. Han 
har också vid flera tillfällen bjudits in att tala 
vid EU-parlamentet. Med hjälp av det nät-
verk som han byggde upp under sina år som 
EU-analytiker är han i färd med att bygga 

upp ett fristående europeiskt-iranskt forsk-
ningsnätverk, EIrG. I nätverket ingår dip-
lomater, politiker och forskare och genom 
detta vill rouzbeh arbeta för att öka kontak-
terna mellan Iran och Europa. Det behövs för 
okunskapen är stor på båda håll, menar han. 
Ett bra exempel på detta var i höstas då Isra-
els president netanyahu sa i media att han 
önskade att iranierna skulle bli ett fritt folk 
”som kan använda jeans och lyssna på väs-
terländsk musik”. Detta skapade en twitter-
storm av unga iranier som skickade bilder av 
sig själva i jeans till netanyahu.

– Ibland är bilden av den andre nästan 
absurd, säger rouzbeh Parsi. Därför kom-
mer vi i nätverket bland annat att arbeta 
för att få till stånd fler student- och fors-
karutbyten. 

– Men först måste jag ta mig ur tenta-
mensträsket, tillägger han och gör en sve-
pande gest över högarna av skrivningar som 
ligger på hans skrivbord och väntar på att 
bli rättade.

text: uLrika oredsson

foto: gunnar menander

”Diplomati handlar om att hålla sig 
för näsan och tala med dem man inte 
tycker om. Alla andra kan man bjuda 
hem på fest” 
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Universitetet fortsätter att växa i 
snabbt fart. Det kräver ständiga 
om- och tillbyggnader för att 
matcha de nya behoven. 
Just nu är universitetets 
nya lokalplan för åren 
2014–2016 ute på 
remiss. Här är 
några av de vikti-
gaste projekten.
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1. Lux. En stor omflyttning 
sker i sommar då fem insti-
tutioner och kansliet för hu-
maniora-teologi flyttar in 
i ombyggda f.d. Zoologen 
och Zoofysiologen samt en 
tillbyggnad mot Sölvegatan. 
LUX är granne med Språk- 
och litteraturcentrum SOL. 
HT-institutionerna samlas allt-

så geografiskt. Filosofer, teolo-
ger, kulturvetare, historiker och 

arkeologer får en yta på 14.500 
kvadratmeter, och en årshyra på 

28 miljoner. Här blir kontor och 
studieplatser – de senare i exempel-

vis Zoologiska museets gamla utställ-
ningshall – samt en humanistverkstad 

och ett HT-bibliotek.

2. kungsHuset. Töms i sommar när filo-
soferna, som huserat här sedan 1970-talet, 
flyttar till LUX. ”Kungshuset är porten till 
universitetet” enligt lokalplanen, och nya 
funktioner utreds som bäst. Man vill stär-
ka Kungshusets attraktionskraft med en 
mer publik verksamhet, men huset behö-
ver först bättre ventilation och bli tillgänglig-
hetsanpassat genom en hiss och ny trappa. 
En möjlighet är att renovera byggnaden så 
att den ursprungliga rumsindelningen åter-
ställs. Huset kan då användas för flera olika 
ändamål, t.ex. studieplatser.

3. nytt studieCentrum. Samhällsveten-
skapliga fakulteten samlar allt mer av sin 
verksamhet i kvarteret Paradis. Just nu tar 
man fram en masterplan för fakultetens lo-
kaler inom kvarteret. Det finns ett starkt 

önskemål om att förverkliga ett nytt studie-
centrum på 3.500 kvadratmeter vid dagens 
parkeringsplats ut mot Allhelgona kyrkoga-
ta. Här ska förutom dynamiska studiemiljöer 
också finnas bibliotek och café. Målet är att 
studiecentrumet ska stå klart 2016, men fi-
nansieringen är inte klar. 

4. eden där statsvetarna håller till är nyre-
noverat och tas nu i besittning – bottenvå-
ningen och plan två har byggts om helt till ny 
studiemiljö.  S-kansliet ryms inte i Eden efter 
ombyggnaden, utan är placerat i Gamla ki-
rurgen tills ny lokalisering är klar.

5. teoLogen töms i sommar då teologer-
na flyttar till LUX vilket ger Socialhögskolan 
möjlighet att överta byggnaden. Socialhög-
skolan behöver mer plats, till både studie-
platser och kontor.  

6. universitetsbibLioteket. Den översta 
sjunde våningen av UB byggs om för att ge 
plats för Biblioteksdirektionen som därmed 
lämnar sina gamla lokaler på Tornavägen. 
865 kvadratmeter byggs om och flytten pla-
neras till i höst.

7. kuLturanatomen. Lunds universitet 
lämnar Kulturanatomen på Biskopsgatan i 
och med att kulturvetarna flyttar in på LUX. 
Däremot fortsätter universitetet att hyra de 
övriga stora villorna utmed Biskopsgatan. 

Eden

13
        

Vattentornet

FB

FB

station
Central-

Länsbussar

FB

Länsbussar

Stadsbussar

Domkyrkan

Allhelgonakyrkan

Kuvösen

Forskningsbyn

Beta

Alfa

Gamma

(Water tower)

olm
s

IDEON

G
rå

br
öd

er
sg

at
an

 
S t

or
a

Clemenstorget

buses)
(County

Lilla Gråbröders- gatan

(Cathedral)

Kyrkogat a

Kyrkogat a

(County buses)

Kraf ts-

(City buses)

Lilla
Magle

Magle S tora

Paradisgat an
Tomegapsgatan

M
onum

entparken

Tinghögsvägen

M
öl

le
vå

ng
sv

äg
en

väg

ma
o

er

ndaL
sd

ne

So�avägen

M
ar

ga
re

t a
vä

ge
n

So�ap arken

Margaret a-

parken
Lovisastigen

Tycho Brahes v

Emdalavägen

Adelgatan

S tora Algatan

Lilla Algatan

Agardhs gatan

Lilla Tomeg

Adelgatan

Hjo
rtg

at
an

Laboratorie
gatan

Skol gatan

Råby
gatan

Ar
ki

vg
at

an

S tudentgatan

Natio
ns gatan

Pedell gatan

Linné gatan

Syster vägen

Kloster gatan

Lilla

Fiskaregat an

Fiskaregat an

Stora

W
in

str
up

sg
at

an

Lilla Tvär gatan

Tvärgat an

S tora

Lil
la

Sö
de

r g
at
an

Korsgat an

Gr
ön

eg
at

an

Drottens gatan

Sankt Månsgat an

Nyg
at

an

Väster gatan
S tålbrogatan

Bytare
gatan

Ka
rl

Xl
ga

ta
n

Karl Xll gatan

Freds gatan

Nils Bjelke gatan

Mårtenstorget

Skomakaregat an
S tortorget

Ku
ng

s ga
ta

n

Östra Mårtens gatan

Västra Mårtens gatan

Kilians
gatan

    
 G

er
da

ga
ta
n 
  

Studentgatan

Helgonavägen

Ge
rd

ag
at

an

Professorsgatan

På
lsö

vä
ge

n

väg

Dag Hammarskjölds väg

W
arh

Britta Holm-
ströms gat a

St
or

a 
To

m
eg

at
an

aK n d
t t e us

Bantorget

Finngat an

Helgonavägen

H
el

go
na

v .

to
rg

Knut den stores torg

Lundalänken    (bussgata)

Te
gn

ér
sp

lat
se

n

Dalbyvägen

Br
ed

ga
t a

n
Ky

rk
og

at
an

S tadsp arken

Sö
de

rg
at

an

Svanegat an

St
or

a

Sankt Petri Kyrkogat a

Ba
ng

at
an

S
po

le
ga

ta
n

Sankt L
aurentiig

at an

Va
llg

at
an

Ö
st

ra

Ö
stra V

allgatan

Sö
lve

ga
ta

n

Biskopsgatan

Sa
nd

ga
t a

n

Allhelgona Kyrkogata

Tunavägen

Sö
lve

gat
an

Kung Oskars väg

Kävlingevägen

Getin
gevä

gen

Baravägen

Dalbyvägen

Tunavägen

Tornavägen

O
le

 R
öm

er
s v

äg

Tunavägen

E 
22

  m
ot

or
vä

g

Scheelevägen

Sc
he

el
ev

äg
en

Sö
lv

eg
at

an

Getingevägen

Sölvegat an

Brunnsgat an

Sšdra Esplanaden

Öste
rvångsvägen

Östervångsvägen

Pålsjövägen

O
lshögsvägen

Scheelevägen

Tornavägen

Bank
gatan

Bankgat an

Gy
lle

nk
ro

ks
 a

llé

Trollebergsvägen

John Ericssons väg

Baravägen

Sv
en

sh
ög

s
vä

ge
n

FB
Flygbuss tillFlygbuss 
till Sturups
�ygplats

Parkering

Cykelväg

Universitets-
byggnader

0 100 200 300m

Godkänd från sekretessynpukt för spridning. Lantmäteriet  2002.10.28.
Digital produktion: Stadsbyggnadskontoret i Lund.

Copyright: Stadsbyggnadskontoret i Lund.

t

13

LUX samlar filosofer, teologer, kulturvetare, historiker och arkeologer, och ska vara inflyttningsklart i sommar.          ill: jais arkitekter

Nyrenovera
de Eden har 
redan börjat 
tas i bruk.  
ill: juul | frost 
arkitekter
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Universitetet har också en överenskommel-
se med Akademiska hus om att inom fem 
år kunna få hyra Kulturanatomen igen om 
behov då finns.

8. botaniska trädgården. Populära Bo-
tan med cirka en halv miljon besökare per 
år behöver förbättra både arbets- och be-
söksmiljöer. En utredning pågår för att höja 
taket i Palmhuset för att ge plats åt den väx-
ande kottepalmen. Man utreder också i an-
slutning till detta en tillbyggnad för café, ut-
ställning och butik. Projektet beräknas klart 
2017–18.

9. agardHianum från 1867 töms när Ar-
keologiska institutionens kontor flyttar där-
ifrån till LUX. I år och nästa år ska bygg-
naden renoveras av Statens fastighetsverk, 
som vill återställa interiören färgmässigt 
och om möjligt den tidigare föreläsnings-
salen på första våningen. Huset planeras bli 

arbetsplatser för Botaniska trädgården. Hu-
set uppfördes 1867 efter ritningar av P. C. 
Sörensen men troligen efter anvisningar av 
J.G. Agardh.

10. botaniska museet, uppfört 1913 efter 
ritningar av domkyrkoarkitekten Theodor 
Wåhlin, restaureras och byggs om 2014/15. 
Här planeras för att LUCSUS, Lunds universi-
tets centrum för studier av uthållig samhälls-
utveckling, ska kunna flytta in.

11. skissernas museum. Statens fastig-
hetsverk har utlyst en tävling som gäller 
ytterligare en tillbyggnad på 450 kvadrat-
meter. Tillbyggnaden som finansieras med 
en donation ska ge museet en ny reception 
samt en restaurang och göra museet till en 
viktig och inspirerande mötesplats. Det blir 
en ny huvudentré ut mot skulpturparken 
med möjlighet till uteservering i söderläge 
under sommaren. Klart tidigast 2016.

12. biomediCinskt Centrum, bmC. Till-
komsten av Medicon Village, dit många can-
cerforskare flyttat, har frigjort lokaler inom 
BMC. nu pågår inom Medicinska fakulte-
ten en utredning om lokaler och ett visions-
arbete om framtidens utbildning och forsk-
ning. Planer finns att skapa en ny byggnad 

forum mediCum, mellan BMC och Söl-
vegatan, för att samla alla fakultetens ut-
bildningar. Hit skulle de utbildningar som 
idag finns på Baravägen kunna flyttas redan 
2018 om finansiering kan ordnas.

13. ekonomiHögskoLan. EHL behöver 
framför allt fler studieplatser och fastighets-
ägaren har tagit fram ett förslag på en till-
byggnad på 12.000 kvadratmeter utmed Ole 
römers väg . Finansieringen är dock inte löst.

14. v-Huset. Ombyggnaden av V-huset på-
går, med syfte att modernisera det femtio år 
gamla huset och tillföra studieplatser. I linje 

t
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Skissernas trädgårdar, Plattform och Den öppna innergården heter de tre anonyma bidrag som tävlar om tillbyggnaden av Skissernas museum. 

Föreslagen plats för samhällsvetarnas studiecentrum. Finansieringen av bygget är dock inte klar. ill: juul | frost arkitekter
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– universitetet expanderar 
kraftigt inte minst på forsknings-
sidan vilket märks på att väldigt 
många byggprojekt pågår sam-
tidigt. allt syns inte utåt, utan 
det är också inre ombyggnader. 
totalt handlar det om en långsik-
tig process med många små för-
ändringar som alla bidrar till att 
skapa kunskapsstråket som ska 
hålla ihop campus från söder till 
nordost, säger åsa bergenudd, 
byggnadschef. 

Det ena projektet för ofta med sig många 
andra förändringar inom campus, säger 
Lunds universitets byggnadschef. 

– Ett exempel är det nya LUX där fem 
humaniorainstitutioner ”flyttar ihop” i 
sommar. Det betyder att en rad andra 
byggnader töms - lämnas eller fylls med 
nytt innehåll vilket kräver anpassningar.

Visionen för campus utveckling teck-
nas i Campusplanen som blev klar för ett 
år sedan. En bärande del av planen är 
det så kallade Kunskapsstråket som ska 
förbinda det gamla universitetsområdet 
i centrum med det nya nordöst – Brunns-
hög, MAX IV och ESS.

med Campusplanen läggs bibliotek, café och 
studieplatser i entréplanet. På tredje våning-
en görs en mindre påbyggnad som skapar 
en ny förbindelse mellan låghus- och hög-
husdelen. Här blir det en konferensdel med 
pausrum, konferensrum och en liten hörsal 
för framför allt grundutbildningen. Även ap-
parathallen med laboratorier och klimatrum 
byggs om och allt beräknas klart 2016.

15. i maskinHuset planerar man att reno-
vera den östra låga husdelen, omlokalisera 
datorsalarna i höghusdelen, samt skapa fler 
studieplatser. Ombyggnaden beräknas vara 
klar 2014/15. motorLabbet som byggts 
om och till för 54 miljoner kronor, invigdes 
nyligen.

16. vattenHaLLen drar 40.000 besökare 
om året. Här planeras en tillbyggnad, väl 
synlig från LTHs campustorg och med en 
öppen och inbjudande arkitektur och en 
robust temalekpark i anslutning till entrén. 
Den tillbyggda Vattenhallen ska kunna ta 
emot 100.000 besökare per år. Man plane-
rar för en stor flexibel utställningsyta med 
experimentstationer från andra discipliner, 
t.ex. med delar av de zoologiska samlingar-
na och med medicinska teman. Tillbyggna-
den finansieras med donationer och beräk-
nas stå klar tidigast 2017.

musikHögskoLan vill gärna lämna sina 
lite perifert belägna lokaler på Heleneholm 
i Malmö och frågan utreds. Blickarna har 
kastats mot bl.a. Konserthuset. Platsen skul-
le fungera, och närheten till Teaterhögsko-
lan och Konsthögskolan är en stark fördel.  

CamPus HeLsingborg. Den gamla Tre-
tornfabriken genomgick en stor ombygg-
nad när Lunds universitet tog över lokalerna. 
nu funderar man på hur man bättre kan ut-
nyttja lokalerna. 2.200 kvm tomma labora-
torielokaler har avvecklats, samtidigt krävs 
nya lokaler för att tillgodose inte minst den 
växande lärarutbildningen. Biblioteket ut-
ökas, enligt en första skiss, med studieplat-
ser och samlas på plan 2. Projektet beräknas 
klart tidigast 2016. 

britta CoLLberg

– Det dröjer några år till innan vi ser 
Kunskapsstråket förverkligat. redan har 
det dock hänt en hel del. Lokalplanen 
speglar det pågående arbetet med att 
utöka och förtäta och öppna verksam-
heterna ut mot Kunskapsstråket. LUX 
är t.ex. en viktig pusselbit liksom Mat-
tehusets nya entré mot Sölvegatan. Fo-
rum Medicum intill BMC blir ytterligare 
en, om projektet blir av vilket vi förstås 
hoppas. Det kommer att förändra hela 
karaktären på Sölvegatan och göra den 
livligare och mer befolkad och stadsmäs-
sig, säger Åsa Bergenudd.

britta CoLLberg

Många små förändringar 
ska skapa Kunskapsstråket

Byggnads
chef Åsa 
Bergen
udd.
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Volymstudie över hur 
Forum Medicums byggnader 

vid BMC skulle kunna placeras. 
ill: atrio arkitekter
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Patienter med diabetes eller Parkinsons sjukdom kan botas med 
stamceller på en klinik i Kina. Multipel skleros, stroke och CP-skador 
behandlas på en stamcellsklinik i Mexico, och i Thailand kan den död-
liga sjukdomen ALS botas med stamceller... i alla fall enligt reklamen 
från dessa och andra kliniker runtom i världen. Dit reser nu desperata 
sjuklingar på en sorts resor som kallats för ”stamcellsturism” eller 
”stamcells-pilgrimsfärder” – ett fenomen som studeras av etnologen 
Susanne Lundin.

Hypat hopp
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Tvivelaktiga stamcellskliniker utnyttjar desperata sjuka



LUM nr 2 | 2014     21

Begreppet ”stamcellsturism” pas-
sar bäst för resenärer med mer 
lindriga sjukdomar – de som vill 
fixa onda knän eller åldrad hud 

med hjälp av stamceller. ”Stamcellspilgrims-
färder” passar bättre för de svårare fallen. 
Här finns de patienter som lider av dödsho-
tande sjukdomar, och som desperat – likt 
pilgrimer vid den heliga källan i Lourdes – 
griper efter varje hopp om bot. 

Professorn i etnologi Susanne Lundin an-
vänder helst det neutrala ordet ”stamcells-
resor”. Hon har tidigare forskat om äggdo-
nationer och organdonationer, som också 
gett upphov till en stor internationell verk-
samhet i en legal gråzon.

stamCeLLsresorna skiljer sig från ägg- 
och organresorna genom att här oftast inte 
finns några fattiga människor som lämnar 
från sig delar av sina kroppar. De som ris-
kerar att exploateras i stamcellsbusinessen 
är i stället patienterna själva, som kanske 
luras iväg med falska löften om bot. Men 
forskningsfrågorna om samspelet mellan 
kultur, ekonomi och modern biomedicin är 
desamma.

– Hur inverkar mediernas och populär-
kulturens bilder av vetenskapens utveck-
ling? Hur långt går människors ansvar för 
sin egen hälsa – inbegriper det också sjuk-
resor till andra världsdelar? Och vad innebär 
det för vården och för våra värderingar att 

kroppsdelar och celler förvandlas till han-
delsvaror? Det är några av de frågor vi vill 
studera, säger Susanne Lundin. 

Ett av hennes forskningsprojekt inom 
området har den talande titeln ”Hälsa, 
hopp, bioekonomi”. Även ordet ”hype” 
– uppblåsta förväntningar – hade kunnat 
ingå, eftersom detta i hög grad har kän-
netecknat just stamcellsforskningen. Det är 
inte bara skrupelfria kliniker som överdriver 
förhoppningarna på området – även forska-
re, politiker och journalister har också i minst 
ett årtionde talat entusiastiskt om detta lo-
vande nya fält. Hoppet underblåses också 
på bloggar och chattställen där patienter 
utbyter tips och erfarenheter.

Seriösa läkare och forskare kan däremot 
inte ge mycket hopp inom den närmaste 
framtiden, i alla fall inte om behandling för 
sjukdomar som Parkinsons och MS. I stället 

tvingas de förklara för förtvivlade patienter 
att dagens stamcellsbehandling fortfarande 
är på försöksstadiet, och att det finns få ve-
tenskapligt säkrade tillämpningar.

Deniz Kirik är neuroforskare vid LU och 
en av Susanne Lundins forskarpartners. Han 
är också en av dem som ofta har sådana 
samtal med patienter och deras anhöriga.

– nästan varje vecka får jag telefonsam-
tal från någon som griper efter varje halm-
strå, säger han. 

en gång bLev deniz kirik uppringd av 
modern till ett barn som låg medvetslöst 
efter en drunkningsolycka. Hon kunde näs-
tan inte tala för all gråt, men frågade till slut 
vad han trodde om en viss stamcellsklinik i 
Tyskland. En annan gång var det sonen till 
en man som höll på att förlora synen, som 
ville höra lundaforskarens åsikt om en indisk 
klinik som påståtts kunna bota blindhet. 

– Jag är ju verksam som forskare även 
om jag också är läkare, och oftast kan jag 
inte alls svara på deras frågor. Men jag kan 
inte heller avfärda dessa förtvivlade männi-
skor genom att snabbt lägga på luren... sä-
ger Deniz Kirik.

Problemet, som han ser det, är att den 
seriösa forskningen på området går fram-
åt med små små steg. Samtidigt har män-
niskors förväntningar sprungit i förväg med 
stora steg, vilket leder till alltför stora för-
hoppningar.

Tvivelaktiga stamcellskliniker utnyttjar desperata sjuka

Genom sina 
hemsidor 
väcker stam
cellsklini
kerna hopp 
hos svårt sju
ka. Det går 
knappt att 
hitta en sjuk
dom som 
de inte sä
ger sig kun
na bota med 
stamcellste
rapi.

 Etnologen 
Susanne 
Lundin. 
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risedal
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Patienter med Huntingtons sjuk-
dom har på många sätt en annan 
situation än patienter med andra 
allvarliga sjukdomar. 

– sjukdomen berör hjärnan, 
själva grunden för våra jag, och 
orsakas av en sjuk gen. om du har 
den genen får du förr eller senare 
sjukdomen, oavsett hur sunt du le-
ver, säger etnologen niclas Hagen.

Han tillhör Susanne Lundins forskargrupp 
(se ovanstående artikel) fast han inte är in-
riktad på stamceller utan på patienter med 
just Huntingtons sjukdom. Det är en svår 
ärftlig sjukdom som påverkar rörelser, per-
sonlighet och tankeförmåga, och leder till 
döden i förtid. 

niclas Hagens doktorsavhandling hand-
lade om hur sjukdomen upplevs av perso-
ner med Huntingtons i släkten. Flera av hans 

intervjupersoner berättade om vardagli-
ga incidenter som för dem haft en speciell 
och skrämmande betydelse. Att tappa ett 
dricksglas eller snubbla på en tröskel var inte 
små missöden utan fick en allvarligare inne-
börd: det kunde betyda att man bar på den 
ödesdigra genen och att sjukdomen var på 
väg att bryta ut.

även de som testat sig för sjukdomen 
levde länge kvar i ett gränsland mellan sjukt 
och friskt. De som inte hade genen hade 
svårt att tro att de faktiskt var ”frikända”, 
medan de andra hade svårt att ta till sig att 
de bar på en dödlig sjukdom, när de kände 
sig fullt friska.

– Detta läge mellan sjuk och frisk kan 
uppstå allt oftare i framtiden. när gendiag-
nostik blir vanligare kommer allt fler friska 
människor att få veta att de bär på risken 
för en viss sjukdom, påpekar niclas Hagen.

Svårt att leva med risk för Huntington

neuroforskaren Olle Lindvall har mött 
hjälpsökande patienter inte bara i stamcells-
sammanhang, utan under hela sitt forskarliv.

– En gång mötte jag en man som till och 
med åkt till Lund och letat upp mig på min 
arbetsplats. ”Kan jag bli transplanterad?” 
frågade han. Då gällde det transplantera-
de nervceller, inte stamceller, men det var 
samma glapp mellan hopp och verklighet.

Många patienter hör av sig via brev sna-
rare än via telefon eller personliga besök. 

Han ingår i forskningsprojektet Future 
Therapies, som drivs av Susanne Lundin. I 
projektet deltar också medicinarna Åsa Pe-
tersén och Deniz Kirik, som undersöker möj-
ligheten att bota Huntingtons sjukdom med 
genterapi. Med ett ofarligt virus vill man föra 
in nytt genetiskt material i hjärnan, som ska 
ersätta det som skapats av den sjuka Hun-
tingtons-genen. 

niclas Hagens uppgift i projektet är att 
utveckla ett nytt dokument för s.k. informe-
rat samtycke. Det är en sorts formulär som 
alla försökspersoner i vetenskapliga experi-
ment ska underteckna, som en garanti för 
att de vet vad de ger sig in på. 

– Det finns redan sådana dokument för 
olika sorters studier. Men vi tror inte att de 
tar med hela den komplexa bilden i sam-
band med hjärnforskning och patienter med 
svåra sjukdomar, säger han.

ingeLa björCk

Då är det lättare för forskarna att hålla sina 
egna känslor i schack, men svaren måste 
ändå vara så genomtänkta som möjligt.

– För patienten kan ju mitt brev vara det 
viktigaste brev han eller hon får i sitt liv. Där-
för försöker jag svara på ett respektfullt sätt, 
även om budskapet är att det de hoppas på 
är omöjligt, säger Olle Lindvall.

Han har tillsammans med den ameri-
kanske bioetikprofessorn Insoo Hyun för-
sökt få fram ett internationellt regelverk för 

stamcellsbehandlingar. Det är dock svårt, 
på grund av de starka intressena inom om-
rådet. 

en intressegruPP är de patienter från över 
60 länder som reser utomlands för att få 
behandlingar. En annan är klinikerna, som 
ofta samarbetar så att det som inte är till-
låtet i ett visst land blir gjort av en partner 
i ett annat land. En tredje är regeringarna, 
som ofta uppmuntrar en verksamhet som 
drar in pengar och stärker landets biomedi-
cinska profil. Även inom forskarvärlden och 
industrin finns det de som ser de halvlegala 
behandlingarna som en bra genväg förbi re-
guljära och dyra kliniska försök.

Därför kan det, som Insoo Hyun sam-
manfattat saken, ”bli mycket värre innan 
det blir bättre”. Ju närmare praktiska till-
lämpningar forskningen kommer, desto fler 
otillräckligt utprövade metoder lär komma 
att erbjudas innan man kommit fram till vad 
som verkligen fungerar.

ingeLa björCk

t

Neuroforskarna 
 Deniz Kirik och Olle 
Lindvall blir ofta kon
taktade av desperata 
patienter. 
foto:  christel  thunell 
och mikael  risedal
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listan.

Clara Lundblad, ordförande för LUS, 
listar de fem viktigaste insatserna för att 
förbättra pedagogiken vid Lunds univer-
sitet. Clara deltog nyligen på konferensen 
”Kvalitet ur ett studentperspektiv – att 
skapa framgångsrika lärandemiljöer vid 
Lunds universitet”.

Fem insatser 
för bättre pedagogik

obLigatorisk utbiLdning för under-

visande PersonaL
All undervisande personal ska genomgå minst 

tio veckors högskolepedagogisk utbildning. Det tar 
väldigt lång tid för att meritera sig till en forskartjänst. 
Sett ur det perspektivet är tio veckor inte lång tid.

skiCkLiga Lärare ska beLönas
Det ska finnas ett pedagogiskt belöningssys
tem vid hela Lunds universitet. LTH är en före

bild, där kan lärare ansöka om att bli Excellent Teacher 
Practitioner. En meritering som bl.a. leder till löneför
höjning. 

bättre kursvärderingar
Lärarnas kunskap om kursvärderingar måste 
bli bättre. Ofta lägger man kursvärderingar i 

slutet av en kurs, t. ex. direkt efter tentan. Värdering
ar kan också göras löpande under kursen så att pro
blem och synpunkter kan uppmärksammas redan un
der kursens gång. 

öronmärkt tid för fortbiLdning
Tid ska avsättas i lärarnas tjänst för pedago
gisk forskning och utveckling.

På vetenskaPLig grund
Undervisningen ska utgå från ett vetenskap
ligt förhållningssätt till lärande. Det kommer 

hela tiden ny kunskap om lärande, som lärarna mås
te ta del av.

text & foto: joHan nyman

1

2

3

4

5

Clara Lundblad listar de fem 
viktigaste insatserna för att 
förbättra pedagogiken vid 

Lunds universitet. 
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S verige har en otillräcklig nationell 
övervakning av grundvattenkvali-
teten. Samtidigt visar de få under-
sökningar som görs att cirka vart 

tredje svenskt grundvattenprov är förorenat 
av bekämpningsmedel.

– Sverige behöver agera nu för att få 
kontroll över situationen vad gäller våra 
dricksvattenresurser, säger Charlotte Spar-
renbom, universitetslektor vid Geologiska 
institutionen.

Tillsammans med forskarkollegor och 
vattenexperter på andra håll i samhället 
skrev hon nyligen en uppmärksammad de-
battartikel i Dagens nyheter. I höstas an-
svarade hon dessutom för arrangemanget 
Grundvattendagarna, en tvådagarskonfe-
rens i Lund där både forskare, tjänstemän 

Geologen Charlotte Sparrenbom skulle kunna titulera sig vattendetektiv. I sin 
forskning letar hon efter fakta om underjordiskt vatten och dess ålder – allt 
för att undersöka och minska risken för förorenat grundvatten. Hon är mycket 
bekymrad över svenska myndigheters bristande övervakning av vattenkvaliteten. 

Vattendetektiven

på myndigheter och kommuner samt enskil-
da företag möttes för att diskutera vatten-
frågor. Detta engagemang har nu lett till att 
Charlotte Sparrenbom har kontakt med re-
geringskansliet med anledning av den pågå-
ende dricksvattenutredning som regering-
en tillsatte förra året. 

tiLL vardags forskar Hon på olika as-
pekter av grundvattenkvalitet, exempelvis 
konsten att åldersdatera vattnet. när man 
letar efter föroreningar i marken är det re-
levant att veta grundvattnets uppehållstid 
(ålder). Grundvatten kan ha olika ålder bero-
ende på hur djupt ner i marken det finns, hur 
genomsläppliga olika jord- och berglager i 
området är, om det finns sprickor i berg-
grunden, etc. Då man borrar i marken kan 

man alltså stöta på flera separata grundvat-
tenmagasin med olika åldrar.

– Mycket av det vatten vi dricker idag har 
20, 30, 40 år på nacken. Det vattnet inne-
håller rester av den typ av kemikalier som 
spreds i samhället på den tiden, säger Char-
lotte Sparrenbom.

åLdersdatering av grundvattnet är ock-
så viktig exempelvis då en myndighet ska 
följa upp effekterna av ett kemikalieförbud. 
Då måste man veta hur lång tid det kan ta 
innan resultatet av förbudet blir märkbart, 
det vill säga den tid det tar för kemikalierna 
att nå grundvattnet samt tiden för det föro-
renade grundvattnet att transporteras nere 
i marken från föroreningskällan till dricks-
vattenbrunnen.

24                          LUM nr 2 | 2014
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I Sverige kommer hälften av dricksvatt-
net från grundvatten och andra halvan från 
ytvatten. Charlotte Sparrenbom konstate-
rar att det grundvatten som nybildas i mar-
ken idag ska drickas av våra barn, barnbarn 
och kommande generationer. Grundvattnet 
i marken kan bli flera tusen år gammalt.

– Det vi i samhället gör idag blir därmed 
ett slags fotavtryck som återspeglas i det 
framtida dricksvattnet, säger hon.

Charlotte Sparrenbom deltar också i ett 
nytt forskningsprojekt kallat TrUST. Med 
nya geofysiska metoder ska forskare från 
Lund och Århus leta föroreningar under 
marken i urbana miljöer. Det handlar om 
att synliggöra föroreningarna för att slip-
pa obehagliga, och kostsamma, överrask-
ningar vid exploatering av nya områden som 
ska bebyggas. Forskningsprojektet finansie-
ras av Formas och drivs i samverkan med 
aktörer inom byggbranschen, bland annat 
Skanska, Trafikverket och Tyréns.

en gammaL industri här och en deponi 
där. Kemikalierester från sådana områden 
kan ha hamnat i grundvattnet och behöver 
då undersökas inför en exploatering. Men 

”Mycket av det vatten vi dricker idag har 20, 30, 40 år på nacken. Det vattnet 
innehåller rester av den typ av kemikalier som spreds i samhället på den tiden.”

Universitetslektor Charlotte 
Sparrenbom deltar bland an
nat i det nya forskningspro
jektet TRUST, som handlar 
om att göra förhållandena 
under marken mer synliga. 
foto: peter kroon

för att slippa provborra för mycket vill man 
via TrUST hitta andra metoder att plocka 
fram fakta. Det finns nämligen alltid en risk 
att sprida föroreningarna vidare när man 
borrar. I TrUST ska man därför istället an-
vända geofysiska metoder, alltså att skicka 
ner elektrisk ström eller mäta ljudvågor i 
marken. 

– Olika föroreningar kan gå på olika håll 
nere i marken beroende på bl.a. densitet 
och löslighet. Det kan vara extremt lurigt 
att hitta dem, säger Charlotte Sparrenbom.

signaLerna från de geofysiska mätning-
arna plockas sedan upp och tolkas för att 
kunna bidra med information om under-
jordsförhållanden som exploatörerna behö-
ver för att bedöma läget. Charlotte Sparren-
bom tycker att det är väldigt stimulerande 
att forska inom ett ämne som har så stark 
samhällsanknytning. Och hon värdesätter 
möjligheten att påverka.

– Dialogen med omvärlden är väldigt 
tidskrävande, men det är också genom den 
som man får inspiration till vilka problem vi 
forskare behöver titta mer på, säger hon.

Lena björk bLixt
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forskning.

bioteknik. enzymer utvecklade i 
Lund kommer i framtiden att an-
vändas i universitets- och industri-
labb över hela världen. 

det hoppas i alla fall profes-
sor eva nordberg karlsson, vars 
forskargrupp slutit avtal med ett 
isländskt bioteknikföretag som ska 
sälja lundaprodukterna.

Avtalet är ett resultat av ett EU-projekt där 
bland annat Sverige och Island samarbetat. 
Målet är att hjälpa miljövänliga forskare och 
dito industri på traven.

– Vi får visserligen procent på det is-
ländska företagets försäljning, men jag tror 
knappast det blir några stora pengar. Det är 
inte heller därför vi vill sälja våra enzymer. 
Vår drivkraft är att ge forskarkollegor över 
hela världen användbara verktyg i arbetet, 
säger professorn i bioteknik Eva nordberg 
Karlsson. 

Enzymer är proteiner som sätter igång 
eller skyndar på kemiska reaktioner. De 
finns i många varianter i naturen och an-

vänds också ofta inom bl.a. livsmedelsin-
dustrin. 

Ännu fler användningsområden skym-
tar i framtiden, när samhället måste avvän-
jas från beroendet av fossil olja. Då kan 
”bioraffinaderier” bli en dellösning – an-
läggningar där jord- och skogsbruksråvaror 
omvandlas till mer avancerade produkter, 
på samma sätt som råolja i ett oljeraffina-
deri. råvarorna kan gärna vara sådant som 
idag ses som avfall, som spannmålsskal, 
lökskal, halm och bark.

enzymer är ett Hett område i forsk-
ningsvärlden idag. Men trots att det skri-
vits väldigt många artiklar om enzymer, så 
finns det få enzymer att köpa i forsknings-
syfte. Alla laboratorier utvecklar i stället 
sina egna produkter, vilket gör tillgången 
oberäknelig. 

– Visst kan man skriva till en kollega och 
be att få köpa några mikrogram av ett visst 
intressant enzym. Men sedan kanske den 
forskaren slår in på en annan forsknings-
linje, och enzymet går inte längre att få tag 

Lökskal och björkbark ger nyttiga ämnen
Eva Nordberg Karlsson och hennes medarbetare har inte bara tagit fram användba
ra enzymer, utan också provat dem i olika sammanhang. Det har bland annat skett 
inom EUprojektet Suretech, som letts av LUkollegan Charlotta Turner. 

Målet för Suretech har varit att utveckla miljövänliga sätt att få fram nyttiga äm
nen ur jord och skogsbruksavfall. Ett sådant avfallsmaterial är björkbark, där man 
lyckats få fram ämnet betulin som kan användas i bl.a. hudkrämer. Från en annan 
typ av avfall, lökskal, har man fått fram antioxidanten quercetin som ökar hållbar
heten i både livsmedel och kosmetika. 

Starka kemiska lösningsmedel är annars vanliga vid sådan utvinning, men de 
behövs inte med Suretechs metoder. Det enda som använts är enzymer, trycksatt 
varmvatten och koldioxid, vilket betyder att resterna från processen kan brännas 
eller komposteras utan risk för giftiga utsläpp.

Enzymer från Lund erövrar världen
”Vi vill ge forskarkollegor användbara verktyg i arbetet”
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Eva Nordberg Karlsson vill ge sina kollegor en 
säker tillgång till enzymer. 
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Forskningsutvärdering

på. Vi vill därför ge våra kollegor möjlig-
het att få en säker tillgång till de enzy-
mer vi utvecklat, förklarar Eva nordberg 
Karlsson.

Enzymerna från Lund har flera tänk-
bara användningsområden. Ett är att få 
fram så kallade prebiotika, kolhydrater 
som gynnar en bra och hälsosam tarm-
flora. Ett annat är antioxidanter som kan 
göra biologiska råvaror mer hållbara. Ett 
exempel är oljor – både transformatorol-
ja för tekniska sammanhang och matolja 
för hem och livsmedelsindustri – där an-
tioxidanter tillsätts för att oljan inte ska 
härskna.

människan Har mängder med en-
zymer i kroppen, men mikroorganismer 
som lever i andra miljöer har helt andra 
enzymer. Därför kan de leva av sådant 
som för oss är restprodukter och avfall, 
och därför kan de också klara speciella 
miljöer som kalla hav eller heta källor.

Arbetet med att ta fram användbara 
enzymer börjar ofta just med att man stu-
derar en mikroorganism från någon ex-
tremt het miljö. Bakterier från heta källor 
på Island är ett exempel: om enzymet tål 
vattnet i en het källa, så klarar det nog 
också industrins kokprocesser.

Hittar man ett intressant enzym i en så-
dan bakterie, så är nästa steg att med 
gentekniska metoder få enzymet att till-
verkas av en välkänd och lätthanterlig or-
ganism som t.ex. jäst. 

– Produktionen är en vanlig flaskhals 
på det här området. Om det inte går att 
utveckla en snabb och enkel produktion, 
så blir det nya enzymet alldeles för dyrt. 
För de enzymer som nu ska säljas via Is-
land har vi lyckats få fram en kostnads-
effektiv produktion, säger Eva nordberg 
Karlsson.

text & foto: 
ingeLa björCk

fotnot: Det isländska bioteknikföretaget 
heter Prokazyme ehf. EUprojektet som 
lett fram till samarbetet heter Amylomics, 
http://amylomics.org.

forskningsutvärdering. just nu 
utvärderas flera av Lunds uni-
versitets närmare trettio starka 
forskningsmiljöer. utfallet be-
stämmer om de ska få fortsätta 
de kommande fem åren, med 
mindre eller oförändrade anslag 
eller i bästa fall med extra eko-
nomiskt påslag.

De stora forskningsmiljöerna påverkar 
universitetet som helhet och ställer krav 
på strategier och organisation. I april 
ordnas en konferens om de strategiska 
forskningsområden som Lund leder el-
ler är engagerad i.

Lunds universitet har totalt tjugonio 
starka forskningsmiljöer som finansie-
ras av Vetenskapsrådet, Vinnova och ti-
digare FAS, Forskningsrådet för arbets-
liv och socialvetenskap, i dag FOrTE. 
Fjorton är s.k. Linnémiljöer som – för-
utsatt att de håller måttet under resans 
gång – garanteras generösa anslag i tio 
år, dvs. betydligt längre tid än vad de 
flesta forskningsanslag omfattar.

2006 fiCk Lunds universitet klar-
tecken för åtta Linnémiljöer – mer än 
något annat svenskt universitet. Två år 
senare fick Lund ytterligare sex Linné-
miljöer och det är dessa som alltså nu 
halvtidsutvärderas. Internationella ut-
värderarpaneler har gjort heldagsbe-
sök i Lund och sent i vår väntas besked 
om forskningsmiljöerna kan räkna med 
stöd ytterligare fem år.

– Vi hade en första utvärdering re-
dan efter två år, då med fokus på or-
ganisation och management. I den här 
halvtidsutvärderingen är man koncen-

trerad på forskningskvalitet och resul-
tat, säger Birgitta Larsson, forsknings-
handläggare vid sektionen Forskning, 
samverkan och innovation och även 
sekreterare i universitetets forsknings-
nämnd.

förutom LinnémiLjöerna har Lunds 
universitet tolv så kallade strategiska 
forskningsområden – SFO. Dessutom 
har universitetet en Vinn Excellens-mil-
jö – Anti Diabetic Food Centre, som fi-
nansieras av Vinnova – samt två miljöer 
finansierade av FAS/FOrTE.

De strategiska forskningsområdena 
har liksom Linnémiljöerna möjlighet till 
anslag i tio år. De är just nu inne på sitt 
femte år och under våren sker en ut-
värdering och en hearing som ska ligga 
till grund för beslut om stöd ytterliga-
re fem år.

de stora forskningsmiLjöerna 

sätter allt mer sin prägel på universi-
tetet. Samtidigt som de representerar 
spjutspetsen inom forskningen och står 
för en stor del av den ekonomiska om-
sättningen, så innebär de också en ut-
maning för universitetet. Det gäller att 
ha en strategi och intern organisation 
som matchar behoven, som hanterar 
samverkan med omvärlden, kommu-
nikation, internationell rekrytering osv. 

– Det är för att diskutera de här frå-
gorna som vi planerar en konferens 23–
25 april, med både regionalt, nationellt 
och internationellt fokus, fördelat på 
tre dagar. Konferensen avslutas med 
en workshop där vi arbetar internt med 
de här frågorna, säger Birgitta Larsson.

britta CoLLberg

Utvärdering avgör fortsatt 
forskningsfinansiering
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forskning.

nanoteknik. På nanometerkonsor-
tiet råder febril aktivitet. orsaken 
är ett färskt besked om ett nytt 
eu-projekt som är det största vid 
Lunds universitet på flera år. Hela 
projektet och pengasumman, 29 
miljoner kronor, går oavkortat till 
Lunds universitet. annars brukar 
eu-projekt involvera flera parter. 

Pengarna ska gå till tolv nya doktorandtjäns-
ter, alla inom energiområdet, som har starkt 
fäste inom Lunds nanoforskning med solcel-
ler, lysdioder och termoelektricitet som väl-
kända exempel. 

Eftersom ingen får ha varit i Sverige mer 
än ett år gäller det att tänka till ett varv ex-
tra när det gäller rekryteringen. 

Doktorandrekrytering sköts av institutio-
nerna, med viss hjälp av fakulteterna. na-
nometerkonsortiet har låtit trycka upp af-
fischer som skickats till 400 partners och 
lagts ut på diverse rekryteringssajter. An-
sökningstiden gick ut i februari och i mars 
kallas ett urval på ett tjugotal till en två-
dagarsträff som inte bara rymmer sedvan-
liga anställningsintervjuer.

– Lika mycket som de eventuellt blivande 
doktoranderna måste visa sig från bästa si-
dan, lika mycket bör universitetet göra det. 
Vi vill ju hitta de bästa talangerna som san-
nolikt väljer mellan flera erbjudanden, säger 
Heiner Linke, professor i nanovetenskap vid 
LTH och ledare för nanometerkonsortiet.

På Programmet står symposier, rund-
vandringar, middagar med måhända blivan-
de kollegor och andra sociala aktiviteter. Det 
är ingen slump att eventet lagts i anslutning 
till en helg så att besökarna kan stanna lite 
längre – och förhoppningsvis komma under-
fund med att Lund och Lunds universitet ver-
kar vara ett riktigt trevligt ställe att vara på.

Stor satsning på att rekrytera 
världens bästa nanodoktorander

Inte nog med att rekryteringsprocessen 
är ambitiös. En ytterligare ovanlighet är att 
alla doktorander ska göra cirka ett halvårs 
före tagspraktik. Som så många andra just 
nu månar EU om att forskningskunskaperna 
når utanför akademin. 

– På lite längre sikt vill vi kunna erbjuda 
alla våra doktorander praktik. nu får vi en 
uppstartsfas på fyra år för att testa uppläg-
get och också hitta annan finansiering, sä-
ger Heiner Linke.

fLera boLag har redan gett klartecken, 
bland andra Ikea, Volvo, QuantumWise och 
de egna spin off-bolagen Glo och Solvoltaics. 

Men i ärlighetens namn, sinkas inte stu-
dierna när doktoranden måste ägna tid åt 
något som inte är så värst forskningsinten-
sivt? Blir de inte klara senare? 

Jo, Heiner Linke och hans kollegor har 

diskuterat för- och nackdelar. Lyckligtvis har 
han kunna tanka erfarenheter från andra si-
dan Atlanten där hans tidigare kollega, pro-
fessor David Johnson vid University of Ore-
gon, utvecklat ett liknande program. Han 
fungerar nu som rådgivare för projektet i 
Lund.

– Deras erfarenheter är att doktorander-
na som gör praktik blir minst lika snabbt fär-
diga som andra. Visst, de flesta hinner inte 
forska under praktiktiden, men det kom-
penseras genom att de får med sig ett mer 
strukturerat och fokuserat arbetssätt, säger 
Heiner Linke.

– Dessutom får majoriteten ett jobber-
bjudande efter praktikperioden och blir där-
för måna om att bli klara i tid, tillägger han.

Om allt går enligt planerna börjar första 
doktoranderna i maj. 

kristina Lindgärde

Heiner Linke och Nanometerkonsortiet har gått ut på bred front för att hitta de bästa talang
erna. foto: mikael risedal
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jörgen norén
bor: Östra Torn, Lund
famiLj: Gift och ett barn
intressen: Familjen, jobbet och 
tränar jujutsu
giLLar: När det händer saker
ogiLLar: Människor som ser bort

Han känner till varje kvadratmeter 
på Ekonomihögskolan och har jobbat 
sig inifrån och ut. Från att ha ansvarat 
för datornätverken gömda i väggarna 
jobbar Jörgen Norén nu som fastighets-
intendent med själva lokalerna som sitt 
område. 
 – Geografiskt kom jag inte så långt i 
livet, konstaterar han, för jag var dess-
utom student och doktorand här.

Han är inte bara ekonom 
– utan även fastighetsintendent och nobelpristagare!

Doktor blev han emellertid aldrig – och för-
klarar det med att han snubblade på en da-
tor i mitten på 80-talet.

– Ett worddokument försvann för mig vil-
ket ledde till att jag plockade sönder datorn 
för att se hur den fungerade – och sen var 
jag fast i datorvärlden…

Det tog honom 17 år att komma loss, för 
så länge var Jörgen norén systemansvarig 
på Ekonomihögskolan.

– Först var det ensamburkar och sen kom 
nätverksteknologin. Datorn har gjort en jätte-
resa som det har varit roligt att vara med om. 

nu har LDC tagit över den tekniska infra-
strukturen och det tycker Jörgen norén är 
helt i sin ordning och en naturlig utveckling 
av komplexiteten kring IT.

det finns många utmaningar för Jör-
gen norén med lokalerna i de tre byggna-
derna som ingår i Ekonomihögskolan. Inte 
minst med att hitta bästa möjliga sätt att ut-
nyttja dem. Bara drygt 500 studieplatser för 
en fakultet med 4.000 studenter är ett gissel.

– Studenterna vill sitta på campus och 
redan halv åtta på morgnarna är de här för 
att få de bästa platserna.

Sedan en tid tillbaka är lärosalarna till-
gängliga som studiesalar när det inte är un-

dervisning. Med LU-kortet kommer studen-
terna nu in dygnet runt. 

– Det fungerar bra även om städperso-
nalen har en del synpunkter på papperskor-
garna…

LokaLvårdarna är annars en grupp som 
Jörgen norén känner varmt för. 

– De har ett tufft jobb med väldigt myck-
et folk som passerar genom lokalerna.

Fram till nu har de haft sitt pausrum i 
källaren. Jörgen norén har varit med och 
gjort i ordning ett nytt fräscht rum till dem 
– ovan jord.

– Det är väl klart att de ska ha ett rum 
med dagsljus, tycker han. 

när LUM hälsar på råder det lite nervös 
stämning. Utvärderingsgruppen som avgör 
om Ekonomihögskolan får behålla sin inter-
nationella kvalitetsstämpel EQUIS är på in-
gång, och arbetsmiljön och lokalerna är inte 
oviktiga i det sammanhanget.

– Jag finns i bakgrunden och kollar så 
att allt fungerar och flyter på som det ska.

I Ljusgården har Jörgen norén det stora 
trädet att tampas med. Från början, 1989, 
en liten benjaminfikus som vuxit och fortfa-
rande växer så det knakar. De stora grenar-
na slår i glaskupolen om det inte hålls efter. 

Jörgen Norén 
ansvarar bl.a. 
för att den stora 
benjaminfikusen 
inte växer ge
nom Ekonomi
högskolans glas
tak!

 folk.

– Det är lite bråkigt, medger han. Men 
synd att hugga ner. Fastighetsbolaget och vi 
delar på kostnaden för en lift en gång om året 
– så putsar de fönsterna och vi beskär trädet.

Så var det då detta med nobelpriset. Ett 
rykte säger att Jörgen norén är Lunds uni-
versitets ende nobelpristagare...

Han ler när han plockar ner det inramade 
prisdiplomet från väggen i sitt kontorsrum.

– Jodå, se här – men jag delar det med 
rätt många…

Historien är den att nobels fredspris 1988 
gick till Fn:s fredsbevarande styrkor och däri-
bland fanns cirka 15.000 svenska Fn-solda-
ter och Jörgen norén var en av dem. 

– Jag var med både i Cypern i början av 
80-talet och sen på Balkan i början av 90-ta-
let, berättar han.

text & foto: maria LindH
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Den kungliga klimatforskaren Harriet Bulkeley tror inte att 
direktiv uppifrån leder till att vi förändrar vårt beteende. 
Däremot tror hon på de kreativa och trevande miljöexperiment 
som hon sett poppa upp i städer runt om i världen. Nu ska hon 
studera klimatsmarta lösningar i Sverige.

Gröna städer
växer underifrån
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gästProfessuren 
i miLjövetenskaP
Vid kungens 50årsdag 1996 inrät
tades en gästprofessur i miljöve
tenskap i hans namn. Professuren, 
som bekostas av flera olika forsk
ningsstiftelser, akademier samt 
Svenskt Näringsliv, går varje år till 
en framstående utländsk fors
kare som kan bidra till förnyelse av 
svensk miljövetenskap. Ämnesom
rådet miljövetenskap ges en bred 
tolkning vid beviljande av profes
suren, och kan omfatta teknik, 
naturvetenskap, samhällsvetenskap 
och humaniora. Lunds universitet 
är högst rankat i Sverige när det 
gäller miljövetenskap, nummer 32 i 
världen enligt QS ranking, och det 
är inte första gången som gästpro
fessuren förläggs här.

Harriet Bulkeley. Vad som krävs är så kallade 
”political champions”, det vill säga visionä-
rer med förmåga att bilda breda nätverk och 
genomdriva stora förändringar.

Som exempel nämner hon Sao Paolo där 
privata fastighetsägare och stadens energi-
verk gått samman och försett hela stadsde-
lar med solpaneler och på så sätt kraftigt 
minskat användningen av fossila bränslen. 
Ett annat exempel är Bangalore i Indien där 
byggföretag marknadsför sig som miljövän-
liga genom att bygga fastigheter utan bad-
kar, med små frysboxar och med utrymme 
till egna odlingar. Ett tredje är Philadelphia 
i USA där man experimenterar genom att 
måla alla tak vita så att husen blir svalare på 
sommaren. På så sätt har användningen av 
luftkonditionering minskat. 

Harriet buLkeLey menar att direktiv 
uppifrån som manar till större miljövänlig-
het verkar ha liten effekt på vårt beteende. 
Där emot tror hon att lyckade klimatsmarta 
experiment sprider sig som ringar på vatten. 
Ett exempel på detta är bilpooler, ett annat 
är sk coachsurfing.

– Jag tror inte att vi någonsin kommer 
att kunna kontrollera klimatförändringarna 
genom att mäta dem eller styra genom di-
rektiv, säger hon. Vi måste givetvis jobba på 

LUM träffar Harriet Bulkeley på Café 
Atén några dagar efter att hon hål-
lit en föreläsning där kungen själv 
fanns bland åhörarna. Det är näm-

ligen i hans namn som hon har fått sin pro-
fessur – Konung Carl XVI Gustafs gäst-
professur i miljövetenskap. Föreläsningen 
handlade om städernas roll i klimatkampen. 

– Eftersom 70 procent av jordens utsläpp 
kommer från städer så blir deras miljöåt-
gärder oerhört betydelsefulla, säger Har-
riet Bulkeley. 

Medan hon är i Lund ska hon tillsam-
mans med en forskargrupp studera Lunds 
energis fjärrvärmesystem samt klimatsmar-
ta projekt i Malmö och i Stockholm. Kanske 
kommer de även att hinna med Köpenhamn 
som på senare tid utmärkt sig som världens 
cykelvänligaste stad.

Lund är ingen ny bekantskaP för Har-
riet Bulkeley. Hon känner flera av Lunds kli-
matforskare och lockades hit bland annat av 
Lunds miljövetenskap som har en stor tvär-
vetenskaplig bredd. Däremot är det första 
gången hon är här en längre tid, och dess-
utom med man och två små barn.

– Det gick smidigt att få såväl bostad som 
internationell skola här i Lund, säger hon. 
Tyvärr fick barnen inte vara borta från sko-
lan i England längre än till april så därefter 
kommer det att bli en hel del resande för 
familjen. Det är inte alltid helt lätt att vara 
småbarnsförälder och internationell forska-
re, slår hon fast.

Harriet Bulkeley började intressera sig för 
städernas roll i klimatkampen när hon skrev 
sin doktorsavhandling i Australien på 90-ta-
let. Där, i landet som gjort sig känt för att 
inte vilja sluta några internationella klimat-
avtal, kom hon i kontakt med lokalpolitiker 
som var mycket mer framsynta än regerings-
politikerna. Hon tar den lilla kolstaden new-
castle norr om Sydney som exempel. Där 
knöt man nätverk med miljövänliga städer 
världen över, experimenterade med förnyel-
sebara energikällor och lyckades dessutom 
sänka invånarnas energikostnader. 

– Tvärtemot vad man hade kunnat tro så 
är det inte städernas storlek eller ekonomis-
ka ställning som avgör hur pass engagerade 
de är i klimatförbättrande åtgärder, säger 

fler fronter men jag tror att vi behöver ägna 
oss mindre åt olika mätningar och mer åt 
att hitta koldioxidsmarta lösningar. Vi mås-
te ta fasta på vad det är för drivkrafter som 
får människor att engagera sig och vilja an-
vända sig av en viss lösning. 

uLrika oredsson

”Jag tror inte att vi någonsin kommer att kunna 
kontrollera klimatförändringarna genom att mäta 
dem eller styra genom direktiv.”

Harriet Bulkeley vid den kungliga lunchen efter hennes föreläsning. foto: gunnar menander

fo
to

: a
n

d
r

e
y
 k

u
zm

in
/s

h
u

t
te

r
t

so
c

k



32                          LUM nr 2 | 2014

utbildning.

Innovation och näringslivssamarbete 
nyheter i EU:s nya utbytesprogram
eu-utbyte. i februari lanserades 
eu:s nya samarbetsprogram för 
högre utbildning, erasmus+. nästan 
femton miljarder euro satsas på 
stipendieutbyten och strategiska 
samarbeten – mellan universitet, 
men också mellan universitet och 
företag, organisationer och andra 
samhällsaktörer. det mesta sker 
inom europa, men i högre grad än 
tidigare också med övriga världen. 

Liksom i EU:s nya forskningsprogram 
Horizon 2020 handlar Erasmus+ mycket 
om innovation och samarbete mellan olika 
sektorer och med näringslivet. Det finns en 
stark koppling mellan detta program och 
EU:s utbildningspolitiska mål, där ett är att 
minst fyrtio procent av alla 30–34-åringar 
ska ha genomgått en eftergymnasial 
utbildning år 2020.

Förutom betoningen av innovation och 
samarbete så innebär Erasmus+ en förenk-
ling av regelverket när alla tidigare program 
– Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus etc. 
– integreras och samlas under en hatt och 
får mer likartade regler och ansökningsför-
faranden. 

– För de många anställda vid Lunds uni-
versitet som arbetar med internationella 
utbytesavtal innebär det här ändå väldigt 
mycket arbete, berättar Elisabeth Axell på 
Externa relationer. Alla avtal måste nämli-

gen skrivas om för att anpassas till det nya 
programmet. 

fortfarande kommer merParten av 
stipendierna att gälla utbyten inom Euro-
pa, men Erasmus+ kommer även ge möjlig-
het att ingå liknande utbytesavtal med uni-
versitet utanför Europa, med stipendier för 
studenter och lärare, fast i relativt begrän-
sad omfattning.

Lunds universitet koordinerar eller är part 
i flera internationella samarbetsprojekt, s.k. 
Erasmus Mundusprojekt, som sträcker sig 
utanför Europa. De kommer att löpa paral-
lellt med de nya som startar inom Erasmus+.

fasta stiPendienivåer är en nyhet när det 
gäller utbyten – det gäller både studenter, 
lärare och annan personal.

– Alla studenter som söker Erasmus+-
stipendium kommer också att behöva göra 
ett språktest före och efter utlandsvistelsen. 
EU vill följa upp effekten av utlandsstudier-
na på det här sättet. De studenter som har 

dåliga språkkunskaper innan de åker iväg 
erbjuds en språkkurs online, berättar Elisa-
beth Axell.

En del av Erasmus+ handlar om att sti-
mulera till en ny form av gränsöverskridan-
de samarbetsprojekt – mellan universitet i 
Europa, men alltså också mellan universitet 
och andra samhällsaktörer och i olika länder.

– En typ av projekt kallas ”strategiska 
partnerskap”. De kräver minst tre parter 
från tre EU-länder. Man kan tänka sig ett 
svenskt universitet som startar ett sådant 
projekt tillsammans med en skola i England 
och ett företag i nederländerna t.ex., men 
det kan också handla om samarbete mel-
lan universitet inom EU, förklarar Elisabeth 
Axell.

uPPLägget rimmar med intentionerna 
bakom forskningsprogrammet Horizon 
2020. EU:s övergripande ambition är att 
stärka Europa ekonomiskt och socialt, få fart 
på moderniseringen och förnyelsen. Högre 
utbildning har både en utmaning i att för-

Elisabeth  Axell  
på Externa 
 relationer. foto: 
 britta collberg

EU satsar nästan femton miljarder euro på samarbetsprogrammet Erasmus+. 
foto: symbiot /shutterstock
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universitetet utreder
förberedande studieår
utbiLdning. Lunds universitet 
erbjuder fler än 100 masterprogram 
på engelska samt ett växande antal 
kandidatprogram. För att kunna 
rekrytera ytterligare internationella 
avgiftsskyldiga studenter med goda 
förutsättningar att klara sina studier, 
har Utbildningsnämnden beslutat att 
utreda möjligheten att mot avgift 
erbjuda kompletterande språkutbild
ning i engelska. Liknande utbild
ningar finns internationellt och kallas 
Foundation program eller Pathway 
program. Vid Lunds universitet blir 
arbetsnamnet ”Masterförberedande 
studieprogram”. Utredningen pågår 
under våren och tanken är att det mas
terförberedande programmet ska kun
na erbjudas från höstterminen 2015.

jurister och medicinare
skapar innovationskurs
utbiLdning. Universitetet har ansla
git närmare en halv miljon kronor av 
strategiska utbildningsmedel till en ny 
kurs som görs i samarbete mellan juris
ter och medicinare samt med Loyola 
Law School i USA. Kursen ska handla 
om hur man juridiskt kan skydda inno
vationer i skärningspunkten mellan 
juridik och medicinteknik och mellan 
europeisk och amerikansk rätt. Den 
ska ges som en multimedial distans
kurs på avancerad nivå.

Utgångspunkten är ett forsknings
projekt på Medicinska fakulteten om 
frågor som uppstår om immaterialrätt, 
konkurrens och avtal när en forskare 
vill kommersialisera en innovation.

Kursen ges i första hand på avan
cerad nivå på Juridiska fakulteten. 
Men kursmodulerna ska på sikt kunna 
användas av andra fakulteter och 
även i ett ettårigt masterprogram på 
distans som till låg avgift ska erbjudas 
studenter i utvecklingsländer.

Det är såvitt känt första gången 
en internationell, tvärvetenskaplig, 
modulärt uppbyggd multimedial kurs 
med många användningsområden 
utvecklas vid universitetet. 

erasmus+

Erasmus+ är EUs nya program för hö
gre utbildning

budget:	14,7	miljarder	euro	–	fyrtio	
procent mer än tidigare Erasmuspro
gram – fördelas fram till 2020.

nyCkeLord: Innovation, gränsöver
skridande samarbete.

mobiLitet: Drygt sextio procent av 
budgeten går till den del av Erasmus+ 
som framför allt tillhandahåller sti
pendier för studenter, lärare och övrig 
personal. Mesta utbytet sker inom Eu
ropa, men möjligheten att sluta avtal 
med länder utanför Europa är större 
än tidigare. 

Mer satsas på språkstöd för de som 
åker ut på stipendier, liksom stöd för 
personer med särskilda behov. 

gemensamma masterProgram – 
s.k. joint master degrees – finns kvar. 
Det är dock problem med att synka av
giftsfriheten för svenska/EU och EES
studenter. Utbildningsdepartementet 
arbetar på en lösning, men om man 
inte lyckas måste svenska lärosäten dra 

sig ur de samarbeten man har gått in i.

samarbetsProjekt: 
•	 strategiska partnerskap. Kräver 

minst tre partners från tre EUlän
der. Sista ansökningsdag 30 april. 

•	 kunskapsallianser. Fokus på samar
bete kring innovation mellan läro
säten och företag. Sista ansöknings
dag 3 april. 

•	 kapacitetsuppbyggnadsprojekt. 
Ersätter tidigare Tempusprogram
met och innebär att EUländer 
samarbetar i projekt med fokus på 
EUs grannländer, men även mer 
avlägsna världsdelar. Öppnas för 
ansökningar först senare i år.

mer information:
•	 Elisabeth	Axell,	Erasmusansvarig	vid	

Externa relationer, 046222 32 94, 
 Elisabeth.Axell@er.lu.se
•	 EU	kommissionen:	http://ec.europa.

eu/programmes/erasmusplus/in
dex_en.htm

•	 Universitets-	och	högskolerådet:	
 www.programkontoret.se/sv/Pro

gramochstipendier/Erasmusplus/

nyas för egen del och en central roll att spela 
i moderniseringen av övriga samhället. EU 
vill stimulera innovation som leder till högre 
kvalitet på utbildningen och bättre lärande 
liksom modernisering av andra institutioner 
och samhället som helhet. 

– Exempel på aktiviteter som man kan 
söka projektpengar för inom strategis-
ka partnerskap kan vara gemensam kurs-
utveckling, konferenser, intensivprogram, 
kompetensutvecklingsinsatser och erfaren-
hetsutbyten. 

en annan form av samarbetsprojekt kall-
las ”kunskapsallianser”. Här är det fokus på 
samarbete mellan lärosäten och företag och 
på innovation. 

– Upplägget har jämförts med de så kall-
lade KIC:arna som finns inom Horizon 2020 
– men på en lite lägre nivå, mer inkluderan-

de och med en mindre budget, säger Elisa-
beth Axell.

Även här handlar det om att utveckla nya 
metoder för lärande, utveckla program, ak-
tiviteter och kurser i samarbete med före-
tag. Det är starkare fokus på entreprenör-
skap inom utbildning och ökad rörlighet 
mellan universitet och företag. ”Kunskaps-
allianser” kräver minst sex partners från tre 
olika EU-länder, varav minst två universitet 
och lika många företag. 

en tredje form av samarbetsprojekt är 
”Kapacitetsuppbyggnadsprojekt”. De er-
sätter de tidigare Tempus-projekten och 
handlar om kapacitetsuppbyggnad i fram-
för allt grannländer till EU, exempelvis i Mel-
lanöstern, men även i mer avlägsna delar 
av världen. 

britta CoLLberg
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ÅSA FOSTEr
man måste inte alltid tala om det 
(Forum) 

Åsa Foster är internationell koordinator på Ekonomihögskolan 
och har också genomgått LUs författarskola. Boken, som är hen-
nes debut, innehåller noveller från Sydafrika där hon studerade 
i slutet av 90-talet och sedan besökt igen flera gånger. Det ho-
tande våldet och de svåra rasrelationerna är ett återkommande 
tema i novellerna.

PELLE JOHAnSSOn OCH ULF ZAnDEr
med Helsingborg i sökaren 
(Helsingborgs museiförening) 

Boken innehåller 184 svartvita foton från två fotoföretag i Hel-
singborg under tiden mellan 1938 och -84. Boken innehåller 
också texter av Pelle Johansson, antikvarie i Helsinborg, och his-
torieprofessorn Ulf Zander från LU. Den senare resonerar i sin 
text om hur vi betraktat fotot och vilka roller detta haft sedan 
1800-talets mitt.

Varför är Gud 
ett verb?
– Bokens titel syftar på att namnet 
Jahve tros vara en verbform som 
kan betyda ungefär ”Han är”. Den 
syftar också på att den gammaltes
tamentlige guden framställs som 
en handlingens gud – inte bara ett 
andligt högsta väsen utan en aktör 
på en historisk spelplan.

– Boken är en populärveten
skaplig essäbok för en bred publik. 
I essäerna vill jag visa hur man kan 
läsa bibeln utifrån ett vetenskapligt 
perspektiv, med hjälp av bland an
nat historiska metoder. 

– Jag gör också kopplingar till 
kultur och populärkultur, från 

Hegel till moderna TV
spel om fallna änglar. 
Gamla testamentet 
innehåller en mängd 
idéer som spretar åt 
olika håll och ibland 
strider mot varan
dra. Många av dessa 
idéer kan vi spåra in i 
kultur, politik, filosofi 
i dagens moderna 
värld.

OLA WIKAnDEr
gud är ett verb. tankar 
om gamla testamentet 
och dess idéhistoria 
(norstedts) 

Ola Wikander, författare, översättare 
och forskare i Gamla testamentets 
exegetik

boken.
REDAKTÖR: INGELA BJÖRCK

JOHAn STEnFELDT
dystopiernas seger 
(Agerings bokförlag) 

Författaren är historiker och analyserar i denna avhandling hur 
de dystopiska – dvs. anti-utopiska – erfarenheterna av nazismen, 
kommunismen och liberalkapitalismen påverkat den ideologiska 
debatten i efterkrigstidens Sverige. Som fallstudier används bl.a. 
Vietnamfrågan, studentrevolten 1968, Sovjets sammanbrott och 
attentaten i new York den 11 september.

JEnnY WESTErSTrÖM
den ständige anders österling 
(Atlantis) 

Detta är del två i den biografi som Jenny Westerström, professor 
emerita i litteraturvetenskap, skrivit om Österling. Boken handlar 
om andra delen av Österlings liv, då han arbetar som både poet, 
översättare, kritiker och tidningsskribent, och även i många år 
var ständig sekreterare i Svenska Akademien.
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V årt universitet har visioner och ambitioner om bl.a. 
spjutspetsforskning. Detta återkommer på fakulteter-
nas hemsidor. Medicinska fakulteten anger för 2012–
2017 bl.a. att ”samarbetet med vår närmaste sam-

arbetspartner hälso- och sjukvården fördjupas”.
Man har också velat stimulera samarbeten inom LU med nät-

verkspengar. Och man har haft Universitetsmedicinsk Samverkan i 
Skåne (UMSS). 

Hur får man då till samarbeten? 
Passar regelverken för de sätt man 
idag (sam)arbetar? Hur blir det när 
nya aktörer kommer in på banan? 
Privata vårdgivare med ambitioner 
inom forskning och utveckling? 

Det står i visionerna att ”…för att 
skapa en miljö med fruktsam kom-
munikation mellan grundforskning och sjukvård samarbetar därför 
fakulteten med Skånes universitetssjukhus”. Således stort fokus på 
redan etablerade strukturer, men inget om välkomnande av nya 
partners. Man kan lätt tro att sjukvården bara är SUS!

jag menar att fakuLtetens sätt att fungera inte passar in i 
dagens system. Uppenbarligen finns inget tydligt regelverk, utan 
mycket beror på de tolkningar som enskilda tjänstemän gör. Och 
den tolkningen är inte inkluderande gentemot nya partners. Inte 
heller finns tillräckliga incitament för samarbete mellan avdel-
ningar och institutioner över likartade, överlappande eller till och 
med identiska projekt. Det biologiska materialet, läs patienter, är 
begränsat! Stuprörstänkandet består när reviren är hotade. Bara 
inom mitt område finns mer än en handfull aktörer inom LU som 
inte samarbetar och som inte utnyttjar det begränsade antalet 
patienter. resultatet blir att forskningen tappar fart och kvalite-
tet.

Mitt perspektiv är från en sjukvårds- och forskningsverksam-

Jan Hedenbro, docent i kirurgi vid SUS och forsknings-
chef vid Aleris Obesitas-verksamhet, tycker till om hur 
han upplever Medicinska fakultetens syn på samarbete 
med omvärlden när det gäller forskning och utveckling.

het, med formellt samarbetsavtal med LU. Detta samarbetsavtal 
tecknade vi i maj 2012 i UMSS-anda.

Som tidigare kirurg på Skånes Universitetssjukhus hade jag inga 
problem med samarbetet. Jag kunde utnyttja de kompetenser som 
fanns inom LU och jag kunde använda mig av LU:s upphandlings-
avtal. Mina anslag kunde förvaltas ibland av LU, och ibland av SUS, 
utan egentliga problem i hanteringen. Jag var anställd enbart av re-

gion Skåne, alltså formellt utanför LU. 

men sedan bLev jag CHef för en 
privat vårdgivare med klinisk och ex-
perimentell forskning, utöver sjuk-
vårdsuppdraget. Vi har tagit upp en 
ny doktorand och fått igång forsk-
ning/utveckling även med sjukskö-
terskor och dietister. Mycket har 

skett med LUDC som samarbetspartner, eftersom vi har de stora 
patientmaterial som regionen inte mäktar med själva. Men jag är 
inte anställd av LU. 

Och där börjar problemen. Man får som associerad partner, 
och med samarbetsavtal, inte tillgång till någonting. Det senaste 
är att jag som biträdande handledare, men utan anställning vid 
LU, hotas bli av med min LU-mailadress. 

De tolkningar som görs inom LU är att man inte kan/vill hjälpa 
associerade partners. Och alla tycks inte vara intresserade ens av 
ett högklassigt material av forskningsmotiverade patienter. 

Kärnan i mitt resonemang är alltså att LU måste bli bättre på 
att knyta nätverk, och att dessa nätverk ska kunna inkludera part-
ners utanför de traditionella grupperingarna. 

Så, se över hur man odlar samarbetskontakter, låt inte regel-
verk stå i vägen, regler kan och bör ibland skrivas om. Och framför 
allt ska tolkningen motsvara universitetets visioner och tidens krav.

jan Hedenbro

DOCEnT I KIrUrGI

Medicinska fakulteten måste öppna sig 
mot nya samarbetspartners

”LU måste bli bättre på att knyta 
nätverk, och dessa nätverk ska 
kunna inkludera partners utanför 
de traditionella grupperingarna. ”

gästtyckaren.
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4 mars föreläsning. Arkeologi för alla. Eli-
sabeth Iregren: ”På uppdrag för sameting – 
på jakt efter björngravar”. Kl 15.00–16.00 
Archaeologicum, Sandgatan 1, Stora Salen, 
Lund.

4 mars Lunds filosoficirkel. Christian 
Dahlman: ”Har vi en juridisk skyldighet att 
följa grundlagen? och varifrån kommer, 
i så fall, skyldigheten?”. Kl 19.30 Palaes-
tra, Lund

7 mars barockkonsert. Musikhögsko-
lans barockensemble, under ledning av Peter 
Spissky, framför musik av Bach och rameau. Kl 
18.00–19.00 i universitetsaulan, Lund.

11 mars föreläsning, professor Göran 
Bexell: ”dag Hammarsköld – liv och död”. 
Göran Bexell är professor i etik och tidigare 
rektor vid Lunds universitet samt ordförande 
i Dag Hammarskjöldfonden. Kl 14.00–16.00 
Pingstkyrkans stora sal, Stora Södergatan 25, 
Lund.

11 mars föreläsning. ”How to simu-
late without a computer – a physics ap-
proach to the brain”. Prof. Dr. Karlheinz 
Meier, Kirchhoff Institute for Physics, Univer-
sity of Heidelberg, Germany. Kl 15.30–16.30 
rydbergsalen, Fysiska institutionen, Profes-
sorsgatan 1, Lund. Info: annika.hansdotter@
fysik.lu.se

11 mars Lunds filosoficirkel. Claudia 
Lindén: ”eros har förmåga att skapa värl-
den ny”. om ellen kellys vision. Kl 19.30–
21.00 Palaestra, Lund.

12 mars Ced-seminarium: developing 
expert scholars: the role of reflection in 
creativ learning. Kl 14.00–16.00 CED, nMO-

huset, Sölvegatan 16, Lund. Info: gun.wellbo@
ced.lu.se

13 mars symposium. Personuppgif-
ter i forskningen – tillgång och integri-
tetsskydd. Kl 13.00–16.00 i Palaestras hörsal, 
Lund. Info forskningsetik@lu.se

15 mars öppet hus för blivande stu-
denter. Dagen fylls av en stor utbildningsmäs-
sa där man kan träffa studenter från alla fakul-
teter. Det blir även bussturer i Lund, guidade 
rundturer och föreläsningar. Kl 10.00–15.00 i 
AF-borgen, Lund. Info: Eva.nilsson@er.lu.se

15 mars konsert. nordisk vår. Lunds 
Akademiska Kör bjuder på försmak av pro-
grammet från sin förestående Amerikaturné. 
Dirigent: Cecilia Martin-Löf. Kl 18.00–19.00 i 
universitetsaulan, Lund. Info nils.rosengren@
odeum.lu.se

16 mars konsert. akademiska kapel-
lets vänner spelar elgar och sibelius. Sym-
foniorkester med tidigare medlemmar av Aka-
demiska kapellet. Dirigent: Glenn Mossop. Kl 
16.00–17.30 i universitetsaulan, Lund.

17 mars föreläsning. skolmusik från 
femton- och sextonhundratalen. Matti-
as Lundberg, docent vid musikvetenskap vid 
Uppsala universitet. Musikalisk medverkan: 
Lunds Akademiska Kör och Cecilia Martin-Löf, 
dirigent. Kl 19.00–20.00 i Kapellsalen, Palaes-
tra et Odeum, Lund.

18 mars symposium. is google 
enough? a discussion on what is beyond, 
behind and after `don’t be evil´. Kl 15.15–
18.00 Filosofiska institutionen, Kungshuset, 
Lund.

18 mars föreläsning. ”an introduc-

tion to attosecond physics”. Professor Anne 
L ´Huillier, Atomic Physics, Lund University. Kl 
15.30–16.30 i rydbergsalen, Fysiska institutio-
nen, Professorsgatan 1 Lund.

18 mars Lunds filosoficirkel. Thomas 
Kaiserfeld: ”big science” – ett sätt att när-
ma sig verklighetens yttersta grunder. ex-
emplet ess. Kl 18.30–21.00, Palaestra, Lund. 

25 mars föreläsning. Professor Char-
lotte Erlanson-Albertsson: ”den smala mid-
jan”. Charlotte Erlanson-Albertsson är profes-
sor i medicinsk kemi vid Lunds universitet. Kl 
14.00–16.00 Pingstkyrkans stora sal, Stora Sö-
dergatan 25, Lund.

25 mars föreläsning. Harald Brune, In-
stitute of Condensed Matter Physics (ICMP), 
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(EPFL): ”Quantum Properties of single 
atoms and molecules at graphene and 
boron-nitride surfaces”. Kl 15.30–16.30 
rydbergsalen, Fysiska institutionen, Profes-
sorsgatan 1, Lund. 

25 mars Lunds filosoficirkel. Ulf Eller-
vik: ”njutning – molekylär motivation”. Kl 
19.30–21.00 Palaestra, Lund.

27 mars teater. skam. de 9 affekterna 
– en fusion mellan teater och vetenskap. 
Ett samarbete mellan Psykologiska institutio-
nen, Lunds universitet och Lunds kommun. Se 
www.kunskapskabaren.se eller www.psy.lu.se 
Kl 19.00–21.00 Stenkrossen, Kastanjegatan 15, 
Lund. Info: magnus.nylander@hotmail.com

1 aPriL Lunds filosoficirkel. Germund 
Hesslow: ”kan vetenskapen svara på filo-
sofernas frågor?”. Kl 19.30–21.00 Palaes-
tra, Lund.

på gång.

4 mars 

anna teige Wickenberg i medicinsk in-
flammationsforskning: ”CD1d restricted 
nKT cells in regulation of pathogenric autoim-
munity”. Kl 9.00 i neuroakademiens föreläs-
ningssal, EA, Blocket plan 4, SUS, Lund.

6 mars 

ernesto silva i ekonomisk historia: ”Essays 
on income and fertility: Sweden 1968–2009”. 
Kl 10.15 i EC3:210, Holger Crafoords Ekonomi-
centrum, Lund.

disputationer.

7 mars

thomas arentzen i kyrkohistoria: ”Virgi-
nity recast. romanos and the Mother of God”. 
Kl 13.15 i sal 118, Centrum för teologi och reli-
gionsvetenskap, Allhelgona kyrkogata 8, Lund. 

ellen ostenfeld i klinisk medicin med 
inriktning klinisk fysiologi: ”Three-dimen-
sional assessment of cardiac function; When 
right is wrong”. Kl 13.00 föreläsningssalen vid 
strålbehandlingen, Skåne Onkologiska klinik, 
Lund. 

annika Lexén i vårdvetenskap med in-
riktning arbetsterapi: ”Work and psychia-

tric disabilities. A person, environment and oc-
cupation perspective on individual placement 
and support”. Kl 13.15 i SSSH-salen, Health 
Science Center, Baravägen 3, Lund.

8 mars 

torbjörn backman i klinisk medicin med 
inriktning barnkirurgi: ”Video assisted gast-
rostomy in children”. Kl 10.00 Segerfalksalen, 
BMC, Sölvegatan 17, Lund.
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Disputationer som ägt rum:

ada tosovic i klinisk medicin med inrikt-
ning kirurgi: ”Thyroid hormones and breast 
cancer. Prospective studies on incidence, mor-
tality and prognostic factors”. 

Lill bergenzaun i klinisk medicin med 
inriktning anestesiologi och intensivvård: 
”The heart in the critically ill patient – an echo-
cardiographic study”. 

Lena Hedlund i vårdvetenskap med in-
riktning sjukgymnastik: ”Basal kroppskän-
nedom och psykomotorisk funktion hos perso-
ner med allvarlig psykisk sjukdom”. 

ebba malmqvist i laboratoriemedicin 
med inriktning epidemiologi och miljö-
medicin: ”Exposure to air pollution during 
pregnancy and health risks for mother and 
child”. 

Henrik owman i klinisk medicin med 
inriktning ortopedi: ”Human studies eva-
luating dGEMrIC as a prognostic tool for knee 
osteoarthritis”. 

amanda Hellström i vårdvetenskap 
med inriktning omvårdnad: ”Insomnia 
symptoms in elderly persons – assessment, 
associated factors and non-pharmacological 
nursing interventions”. 

Wan man Wong i biomedicin med in-
riktning stamcellsbiologi: ”Integrin a2 and 
akt in early hematopoieses”. 

susan ewans axelsson i klinisk medicin 
med inriktning urologisk cancerforskning: 
”Preclinical imaging of prostate cancer using 
radiolabeled antibodies”. 

kristofer andréasson i klinisk medi-
cin med inriktning reumatologi: ”Systemic 
sclerosis. novel molecular and epidemiological 
features of disease”. 

ulrikke voss i biomedicon med inrikt-
ning experimentell diabetsforskning: 
”Adapt, survive or die – metabolic imbalances 
and the enteric nervous system”. 

Hampus kiotseridis i klinisk medicin 
med inriktning barn- och ungdomsaller-
gologi: ”The voice of the patient. Patient-
reported outcomes in respiratory allergic di-
sease, with speical focus on health-related 
quality of life”. 

Per Petersson i fysik: ”Laser diagnostics 
applied to lean premixed swirling flames – si-
multaneous flow field and scalar measure-
ments”. 

sultana nasrin i statistik: ”Statistical as-
pects of modeling panel data originating from 
smallholder household surveys in Sub-Saharan 
Africa and Vietnam”. 

andreas malm i humanekologi: ”Fossil 
capial: The rise of steam-power in the British 
cotton industry, c. 1825–1848, and the roots 
of global warming”. 

anna olovsdotter Lööv i genusve-
tenskap: ”Maskulinitet i feminismens tjänst. 
Dragkingande som praktik, politik och begär”. 

jonas Wallin i matematisk statistik: 
”Stochastic models involving second order 
levy motions – estimation and prediction pro-
blems”. 

Henrik davidsson i byggande och arki-

tektur: ”Evaluation of new active technology 
for low-energy house”. 

melissa Hansen i hållbarhetsveten-
skap: ”Struggles over conservation space: so-
cial justice in the isimangaliso Wetland Park, 
South Africa”. 

yaqian Wang i företagsekonomi: ”In-
side the Box – cultures of innovation in a ma-
ture industry”. 

anetta bolejko i vårdvetenskap med 
inriktning omvårdnad: ”Psychosocial conse-
quences of false-positive  mammography 
among women attending breast cancer scre-
ening. Assessment, prediction, and coping”. 

andreas Harsten i klinisk medicin med 
inriktning anestesiologi och intensivvård: 
”Perioperative regimens for patients under-
going elective hip or knee arthroplasties”. 

Huiqi Li i laboratoriemedicin med in-
riktning yrkes- och miljömedicin: ”Exposu-
re, telomere length, and cancer risk”. 

marie-Louise edvinsson i klinisk medi-
cin med inriktning internmedicin: ”na-
triuretic peptides and the microcirculation in 
hearth failure patients”. 

olof torper i biomedicin med inrikt-
ning neurobiologi: ”Generation of induced 
neurons via direct conversion in vivo and in 
vitro”. 

Hillevi Hemphälä i arbetsmiljöteknik: 
”How visual ergonomics interventions influen-
ce health and performance – with an emphasis 
on non-computer work tasks”. 

 uPPHovsrätt. Apropå den insändare 
Björn Larsson skrev i förra numret av LUM 
”Brott mot upphovsrätten att tvinga stu-
denter publicera examensarbeten på nä-
tet” så meddelar professor Lars Berggren 
vid Historiska institutionen att man ska ta 
upp den frågan till diskussion på fakulte-
ten. Då kommer man också att ta upp rikt-
linjerna för detta till förnyad granskning.

Om upphovsrätten

insändare.

Länk + bild?

  uPPHovsrätt.  Det väckte berätti-gad uppmärksamhet – och indignation – när det för kort tid sedan kom fram att Stockholms universitetsbibliotek hade lagt ut 1.500 doktorsavhandling-ar på nätet i fulltext utan författarnas vetskap. Att det var fråga om ett brott mot upphovsrätten kunde det inte råda något tvivel om. 
Anders Söderbäck, avdelningschef på SUB, erkände omgående att ett ”fel” hade begåtts. Han ursäktade sig med att ingen hade klagat dittills, men hävdade också – vilket förstås är rent hyckleri när man inte ens hade försökt – att det ibland kunde vara svårt att få tag på forskarna. Den juridiska bedöm-ningen är att Stockholms universitet kan få punga ut med betydande skadestånd till författarna för det upphovsrättsin-trång som gjorts.

man skuLLe kunna tro att detta var ett enstaka feltramp. Så är det tyvärr inte. I maj 2010 fattade Området för hu-maniora och teologi vid Lunds universi-tet beslut om att alla kandidat-, magis-ter- och masteruppsatser obligatoriskt skall publiceras på nätet, i det arkiv som kallas LUP student papers. Beslutet går under benämningen ”riktlinjer” och inleds försiktighetsvis – som om man visste att man var ute på hal is – med att uttala att det är ”önskvärt” att exa-mensarbeten är fritt tillgängliga på In-ternet i fulltext.
Men om man sedan läser själva be-

insändare. Skriv	till	LUM!	lum@lu.se	|	LUM,	Lunds	universitet,	Box	117,	221	00	Lund	|	Hämtställe	31

– Brott mot upphovsrättenatt tvinga studenter publiceraexamensarbeten på nätet 

slutstexten så framgår det med all önsk-värd tydlighet att det elektroniska of-fentliggörandet inte bara är ”önskvärt”, utan i högsta grad obligatoriskt, så till den milda grad att man infört en särskild sanktion gentemot studenter som av olika skäl undlåter att lägga in en slutgiltig version av examensarbe-tet. ”Betyg för uppsatskursen läggs inte in förrän studentent lagt in den slutgil-tiga versionen” står det att läsa, vilket i klartext innebär att en lärare inte har rätt att meddela betyg till LADOK innan upp-satsen är inlagd i LUP, trots att studenten kvalitativt har gjort vad som krävts! Det enda undantag som görs är vid ”tungt vägande skäl såsom t.ex. sekretess och personlig säkerhet”.
Undertecknad har vid flera tillfällen påpekat för överordnade organ att det-ta beslut innebär ett klockrent brott mot upphovsrätten, på precis samma sätt som i fallet med doktorsavhandlingarna i Stockhom. Ingen, inte heller studentkå-rerna, som annars är på hugget så snart det gäller studenternas rättigheter, har emellertid reagerat. 

Att examensuppsatserna ska arkiveras och därmed kunna begäras fram som of-fentlig handling är en sak. En helt an-nan, och juridiskt ohållbart, är att göra enskilda studenters uppsatser tillgäng-liga för envar att läsa och ladda ner. Om det är ett brott mot upphovsrätten att offentliggöra och därmed sprida dok-torsvavhandlingar, så måste detsamma gälla för examens-uppsatser. något lagrum som man kunde stödja sig på för att skilja de förra från de senare finns inte. Upphovsrätten gäl-ler oinskränkt och ger varje upphovsman och kvinna rätten att själv besluta under vilka former ett eget verk skall offentlig-göras – och av vem.

sLutsatsen kan bara bLi en: universi-tetet måste snarast riva upp beslutet om obligatorisk publicering av examensar-beten och i stället ersätta det med frivilli-ga överenskommelser i form av kontrakt.Om inte så sker, så kan universitetet troligen se fram emot att få en stämning på halsen, om inte förr, så den dag då studenterna vid Lunds universitets för-fattarskola tvingas lägga ut sina färdi-ga litterära verk på nätet och därmed omöjliggöra senare publicering av sam-ma verk på förlag; vilket hittills skett med cirka fyrtio procent av de studenter som slutfört utbildningen. För vilket förlag skulle vilja ge ut en bok som redan kan laddas ned gratis på nätet?
björn LarssonPrOFESSOr I FrAnSKA OCH VErKSAM VID LUnDS UnIVErSITETS FÖrFATTArSKOLA

fotnot. Ansvariga inom HTområdet be möter Björn Larsson i nästa nummer av LUM. 

Universitetet 
måste snarast 
riva upp be
slutet om obli
gatorisk pu
blicering av 
examensar
beten, me
nar Björn Lars
son. foto: lasse 
strandberg

Ced blir CaL
I förra numret berättade 
LUM att universitetets centr
um för pedagogisk utveck
ling, CED, läggs ner. Istället 
skapas en ny universitetsge
mensam enhet som förkortas 
CAL – och den förkortningen 
står för Centrum för akade
miskt lärarskap.

rätteLse
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Pedagogiskt Pris. 
jenny rystedt, dok-
torand och specialistlä-
kare på Avdelningen för 
kirurgi vid Institutionen 
för kliniska vetenskaper 
i Lund, får det pedago-
giska priset ”Skalpellen”, 
som delas ut av läkarstu-
denterna på termin 8. 
  
ny Ledamot.  Professor daniel Con-
ley, Geologiska institutionen, har valts in i 
Kungliga Vetenskapsakademien. Han blir 
ny ledamot i klassen för geovetenskaper 
vid akademien.

ansLag. Christer Hansson, museiinten-
dent vid Zoologiska museet, har fått drygt 
2,6 miljoner kronor från Svenska Artpro-
jektet för att jobba med klassificeringen av 
en hyperdivers grupp steklar.
 
trotjänare. Häromveckan var det dags 
för utdelning av årets utmärkelser för nit 
och redlighet i rikets tjänst. Då uppmärk-
sammades 69 medarbetare som har varit 
anställda i statlig tjänst i minst 30 år och 
de medarbetare som varit anställda vid 
Lunds universitet i 25 år och som nu går 
i pension. Se listan på alla namn: www5.
lu.se/upload/Anstalldsidan/nOr%202014.
pdf

hänt.

molnet tar form
Det nybildade molninstutet MAPCI, Mo-
bile and Pervasive Computing Institute, 
har fått sin vetenskaplige ledare i profes-
sor Björn Landfeldt från LTH. Som innova-
tionsledare får han vid sin sida Sten Minör 
som på senare tid lett Sigrun-institutet vid 
LTH.

MAPCI flyttar nu in i Greenlandbygg-
naden vid Vattentornet i norra Lund. Insti-
tutet väntas mot slutet av året sysselsätta 
15–20 personer.

– Det blir både doktorander, postdok-
torer och mer seniora forskare. Hälften 
kommer från industrin, däribland Sony 
Mobile Communications som ju är en av 
finansiärerna jämte region Skåne och 
Lunds universitet, berättar Sten Minör. 

Han ska se till att verksamheten resul-
terar i innovation och nya affärsmöjlighe-
ter. Båda forskarna är ense om att dagens 
molnteknologi måste bli mer konsumen-
tanpassad.

I februari tog Ekonomihögskolan emot 
ett platsbesök från en internationell ut-
värderingsgrupp för EQUIS där allt från 
forskningsstrategi och utvecklingsmål till 
enskilda uppsatser granskades. EQUIS är 
en ackreditering för handelshögskolor 
som visar att utbildning och forskning vid 
lärosätet håller hög internationell kvali-
tet. För tillfället är 129 högskolor ackredi-
terade i 36 länder världen över.

 Ekonomihögskolan fick sin första 
EQUIS-ackreditering 2001 och det är nu 
tredje gången i ordningen som verksam-
heten utvärderas. Kraven har höjts och 
nya dimensioner, exempelvis hållbarhet, 
har tagits in i utvärderingen. Beslutet om 
Ekonomihögskolans ackreditering för-
längs eller inte, kommer i juni. De första 

Carl-gustaf och karin andrén har tillde-
lats Lunds Universitetshistoriska Sällskaps 
pris 2014 på 20.000 kronor. De får priset 
för sin förmåga att på ett intellektuellt sätt 
stärka bildningen och koppla denna till 
universitetet och dess uppgift. Priset över-
lämnades av sällskapets ordförande, pro-

fessor Charlotte erlanson-albertsson 
på Carl-dagen, universitetets årsdag den 
28 januari i samband med att Carl-Gustaf 
Andrén höll en föreläsning om sin senast 
bok ”Visioner, vägval och verkligheter”. 
foto: gunnar menander

makarna andrén universitetshistoriskt prisade

Prestigefylld ackreditering av ekonomihögskolan

signalerna från utvärderingen har varit 
positiva men nu följer alltså ett par långa 
månader i väntan på besked.

Ekonomihögskolan. 
foto: charlotte carlberg bärg

jenny rystedt.
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den 14 mars installeras 
nedanstående professorer i 
universitetsaulan kl 16.00.

jonas björk, epidemiologi med 
inriktning mot  epidemiologisk metodik
aLeksander giWerCman, 
reproduktionsmedicin
mats Heide, 
strategisk kommunikation
jens rydström, genusvetenskap
Petter Lundborg, national-
ekonomi, särskilt offentlig ekonomi
karin jonnergård, 
företagsekonomi
CHrister Ceberg, 
medicinsk strålningsfysik
Peter somfai, organisk kemi 
med inriktning mot organisk syntes
Henrik frendin, viola
Håkan rydin, piano/gehörsspel 
med inriktning mot jazz
soLfrid söderLind, museologi 
med inriktning mot bildkonst

Nya professorer 
installeras

den ene är professor i sjörätt och 
den andre har gjort framstående 
insatser inom arbetsrätt. nu blir de 
båda professorerna Proshanto k. 
mukherjee och judy fudge heders-
doktorer vid juridiska fakulteten.

Proshanto k. mukherjee (f. 45) är profes-
sor emeritus vid World Maritime University i 
Malmö. Han är en internationellt välrenomme-
rad forskare och lärare inom ämnet sjörätt och 
har varit gästprofessor vid flera lärosäten runt 
om i världen.

Mukherjee har en lång rad internationella 
publikationer bakom sig, t.ex. boken ”Farthing 
on International Shipping”. Han har samarbe-
tat med svensk industri och svenska sjöfarts-
myndigheter i ett flertal projekt som rör havs-
övervakning och fartygsidentifiering och som 
syftar till att utveckla en effektiv, säker och 

juridiska fakulteten utser hedersdoktorer inom arbetsrätt och sjörätt

miljövänlig sjöfart i Östersjön.
Mukherjees forskargärning har varit av stor 

betydelse på internationell nivå för såväl den 
offentligrättsliga som den privaträttsliga sjö-
rätten. Mukherjee har under många år gjort 
värdefulla insatser vid Juridiska fakulteten i 
Lund inte minst inom masterprogrammet i sjö-
rätt vid juridiska fakulteten som han varit en av 
initiativtagarna till. 

judy fudge (f. 57) är professor vid Kent 
Law School i Storbritannien. Hon har tidigare 
varit the Lansdowne Chair in Law vid the Fa-
culty of Law vid University of Victoria i Kanada 
och gästprofessor vid många världsledande 
universitet.

Judy Fudge är en internationellt mycket 
erkänd forskare, vars breda intressen och ex-
pertis spänner över områden som kanaden-
sisk, europeisk, komparativ och internationell 
arbetsrätt. Forskningsområdena handlar om 
samhälleliga problem, såsom migrerande ar-

betare, konstitutionali-
seringen av arbetsrät-
ten och den rättsliga 
regleringen av utsatta 
arbetstagargrupper 
och informellt arbete. 
Judy Fudge har skrivit 
ett flertal böcker och 
ett mycket stort antal 
artiklar.

Judy Fudge var gästprofessor vid Juridis-
ka fakulteten i Lund våren 2012. Där har hon 
bland annat bidragit mycket till den äldrerätts-
liga forskningsmiljön och sammanfört denna 
med kanadensiska forskare inom äldrerätt. 
Judy Fudge har med sin akademiska gärning 
gett väsentliga bidrag till det internationella ar-
betsrättsliga samhället. Hon har också starkt 
bidragit till att stärka banden mellan EU-rätt-
en, Kanada och den anglo-sachsiska forsk-
ningstraditionen. 

judy fudge.

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

Åkersbergsgatan 3, · Höör tfn 0413–55 91 00 · www.akersberg.se

Konferenspris! 

fr. 598 sek 

/person

Upptäck Backagården!
– det kompletta kurs- och konferens- 
centret mitt i natursköna Skåne. 

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

Stenskogen 735, 243 91 Höör, tel 0413-746 00, info@backagarden.se 
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Hallå Ingvar Wirfelt...
... ny VD för universitetets friskvårds- 
och träningscentrum Gerdahallen 
från och med den 1 mars.

Vad saknar du idag på Gerdahallen?
– Jag tycker att utbudet är bra och att 
man är duktig på att fånga upp nya tren-
der. ”Indoor walking” är dock något jag 
gärna skulle se – men det krävs mycket 
utrymme. Likaså är ”crossfit” en ny trä-
ningsform som blivit populär och då krävs 
utrustning och ytor som delvis saknas här.

finns det något du skulle vilja för-
ändra rent lokalmässigt? 
– Jag blev positivt överraskad av den lju-
sa och fina entrén som känns inbjudan-
de och modern. Men mer utrymme be-
hövs för nya träningsformer – och det blir 
en utmaning att utnyttja de lokaler som 
finns på bästa sätt.

Hur tänker du då?
– Intresset minskar för exempelvis mass-
gympapassen i storsal och ökar för styr-
kegym och andra former som kräver min-
dre och mellanstora lokaler. Det gäller att 
hitta ytor för att tillvarata de trender som 
uppstår inom träningen.

vad tränar du själv helst?
– Spinning och cirkelfys! 

Hur ser din bakgrund ut?
– Efter ekonomiexamen i Lund så har jag 

jobbat 20 år med försäljning och mark-
nadsföring i näringslivet – de senaste åren 
som VD i två olika företag inom livsmedels-
branschen. 

vad har du för erfarenheter när det 
gäller träning och friskvård?
– Sedan 1985 har jag varit mycket aktiv 
inom Friskis & Svettis i Malmö. Både som 
vanlig medlem och som ordförande i sty-
relsen, liksom aktiv även på riksnivå. 

Hur är synen på gerdahallen från 
andra horisonter?
– Friskis och Svettis har alltid haft svårt 
att etablera sig i Lund just på grund av att 
Gerdahallen är så starkt. Men samtidigt 
är det ju så att det är starkt bara i Lund 
och ganska okänt för omvärlden. 

det låter som om du skulle vilja 
ändra på det?
– Jag skulle gärna se att Gerdahallen blev 
mer känt och fick fler medlemmar.

På vilket sätt ska ni nå ut bättre?
– Att vara på sociala medier är ett måste 
och det är vi redan och kan kanske ut-
veckla ytterligare. 

gerdahallen är en stiftelse vid 
Lunds universitet – kan man tänka 
sig ett tätare samarbete med uni-
versitetet i övrigt? 
– Studenterna är vår viktigaste målgrupp 
så Studenthälsan och även Företagshäl-
san känns angelägna att samarbeta med. 
Liksom att få med alla anställda. 

du basar nu för ett 20-tal anställda 
och en ungefärlig årsomsättning på 
drygt 25 miljoner. Hur matchar dina 
chefsegenskaper det uppdraget?
– Jag tror att jag uppfattas som en person 
som ”bryr sig” när det gäller personalen. 
Samtidigt som jag är rätt tydlig med att 
man måste kunna prestera, leverera och 
leda projekt. när det gäller ekonomin ska 
den vara i balans även om stiftelseformen 
inte är vinstdrivande. Jag har mitt hjärta 
i den här typen av verksamhet och det 
tror jag är en garant för att jag ska göra 
ett bra jobb. 

text & foto: maria LindH

fotnot: Ingvar Wirfelt efterträder An
ders Fager som varit VD sedan 2005 som 
i sin tur efterträdde Bertil Andersén som 
lett	Gerdahallen	sedan	70-talet	tillsam
mans med sin fru Kerstin. Gymnastik och 
idrottsverksamheten vid Lunds universitet 
har rötter från 20talet. 


