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– Uppåkra är fantastiskt! Vi har 
funnit så mycket bara i det översta 
jordlagret – ett bronshänge, en yxa 
och en skrapa av flinta, och massor 
av djurben. Jag vill gärna komma 
tillbaka nästa sommar. I love it here! 

Stephanie Feola från University of Florida är 
entusiastisk. Hon och åtta andra amerikan-
ska studenter har grävt i Uppåkra som en del 
av en fyraveckorskurs i arkeologisk praktik. 

– Studenterna har bland annat fått lära 
sig att göra planritningar, gräva, sålla jord-
materialet och rengöra fynden, berättar 
deras ledare professor Florian Curta. Hans 
kontakter med Lund började vid en inter-
nationell konferens där han träffade LU-
professorn i historisk arkeologi Mats ros-
lund. Senare har också arkeologiprofessorn 
Lars Larsson, som varit mycket engagerad i 
Uppåkragrävningarna, besökt University of 
Florida för att hålla föredrag.

Att Florida-universitetets studenter åker 
utomlands för att gräva är inte unikt för i år. 
Den arkeologiska sommarkursen är inriktad 
på medeltiden enligt dess engelska defini-
tion (400-talet till 1400-talet) och ges där-
för alltid i Europa. Grävningar i USA skulle ju 
bara kunna ge fynd från indianska bosätt-
ningar, medan det i Europa finns mycket att 
välja på. Förra årets kurs arbetade studen-
terna i en torvmosse på Irland, nästa år ska 
man gräva på en kyrkogård i Litauen, och i 
år gräver man i en del av Uppåkra som tros 
ha varit en ”produktionsplats”.

Floridastudenter 
söker historien
i skånska myllan

  3
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Överst t.v. Uppåkragrävningen lockar många besö-
kare när det ordnas visningar. Överst mitten: Vack-
ert nyuppgrävt bronshänge. Överst t.h.: Matthew 
Delvaux, Florin Curta, och Matthew Riva. Underst: 
Ashley Mayfield, Jeremy Bardsley, Madeline Job, 
och Stephanie Feola. 
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Lu och region skåne söker partners till arkeologiskt center i uppåkra
både universitetet och region 
skåne är intresserade av att genom-
föra planerna på uppåkra arkeolo-
giska Center, ett stort science center 
i anslutning till utgrävningsområdet 
i uppåkra. Centret ska ha utrymme 
för alla de områden som ingår i 
arkeologiskt arbete – både forsk-
ning, fyndhantering, fyndvård och 
förmedling – och vända sig både till 
allmänheten och specialisterna.

En genomförbarhetsstudie om projektet, 
som blev klar i början av året, räknar med 

att Uppåkra Arkeologiska Center kan få 
ca 100 000 besök per år. Byggkostnaden 
beräknas till 235 miljoner och driftskost-
naderna (med intäkterna borträknade) till 
ca 30 miljoner kronor om året. 

Förhoppningen är att någon del ska 
kunna stå färdigt till universitetets 350-års-
jubileum 2017. Vicerektor Sven Strömqvist 
har fått rektors uppdrag att tillsammans 
med Historiska museet och Institutionen 
för arkeologi ta fram förslag till avtal om 
den juridiska och ekonomiska ansvarsför-
delningen för projektet. Parallellt pågår 
också arbetet med att hitta fler intressen-
ter som kan bidra till finansieringen.

Uppåkra Arkeologiska Center skulle 
kunna ses som en fortsättning söderut av 
det ”kunskapsstråk” som knyter samman 
centrum med de kommande forsknings-
anläggningarna i Lunds norra utkant. På 
så vis skulle kunskapsstråket rikta sig både 
mot teknologin och framtiden och mot 
historien och det förflutna.

– Det har ju talats om att universitetet 
med MAX IV och ESS skulle kantra helt i 
riktning mot teknik, naturvetenskap och 
medicin. Arkeologicentret kan synliggöra 
styrkan och betydelsen av humaniora 
inom LU, menar rektor Per Eriksson.

ingeLa bJÖrCk

– Vi har funnit en hel del horn- och ben-
bitar som varit delar av kammar. Därför tror vi 
att man kan ha arbetat med kamtillverkning 
här. Men än så länge kan vi inte säga något 
säkert, utan höstens studenter får fortsätta 
det som amerikanarna påbörjat, förklarar ut-
grävningsledaren Bengt Söderberg.

Medan Florida-studenterna grävt på den 
eventuella produktionsplatsen har en som-
markurs med svenska studenter ägnat sig åt 
ett schakt lite längre norrut, som kan vara 
en köksavdelning knuten till det stora hus 
som tidigare kartlagts. I vissa moment har 
också de amerikanska och svenska studen-
terna blandats, för att bekanta sig både med 
varandra och med de olika grävplatserna.

De amerikanska studenterna betalar 
både för resan, tiden i Sverige där också 
flera studiebesök ingår, och själva kursen. 
Det blir totalt 3.700 dollar plus flygbiljetter. 

– Men det är väl värt pengarna. Eftersom 
jag vill bli arkeolog måste jag lära mig de 
vetenskapliga metoderna, vilket vi gör här. 
Dessutom är det så vackert i Uppåkra, säger 
Ashley Mayfield. 

En extra krydda för amerikanerna var alla 
besökare som kommer till Uppåkra och del-
tar i guidade visningar.

– Ett sådant intresse från allmänheten 
möter vi aldrig vid utgrävningar i USA, för-
klarar Florian Curta. 

text: ingeLa bJÖrCk
foto: CharLotte CarLberg bärg

Överst: Käkben. Mitten: Utgrävningsledare Bengt Söderlund. Nederst t.v.: Skärva från ett ler-
kärl. Nederst t.h.: Jonathan Castillo, Brinton Woodfield, Matthew Delvaux och Matthew Riva. 
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aktuellt.

Personaldirektören om resultaten av medarbetarenkäten:

personalfrågor. – vi kan se signa-
lerna både på organisationsnivå 
och hos de individer som besöker 
oss, säger psykolog annika hult-
gren på företagshälsovården. 

hon och hennes kollega, sjuk-
gymnast/ergonom anne Link, 
möter många i sitt arbete som söker 
hjälp för stressrelaterade besvär.

På Företagshälsovården är man, precis som 
på Sektion Personal, inte heller överraskad 
av medarbetarenkätens resultat. Snarare ser 
man det som en bekräftelse av den bild de 
själva har när det gäller stressen som många 
anställda upplever.

personalfrågor. – våra medarbe-
tare ska kunna se en framtid inom 
universitetet. där har vi ett stort 
arbete framför oss, säger ingrid 
estrada-magnusson. 

hon är personaldirektör vid Lu 
och fick mycket bekräftat när med-
arbetarenkätens resultat stod klart.

– en hel del av de behov som visar 
sig är sådant som vi identifierat se-
dan jag började i oktober, säger hon.

Bland det första Ingrid Estrada-Magnusson 
gjorde när hon tillträdde var att gå igenom 
alla Hr-processer (Hr = human resources, 
dvs. personalen) och identifiera områden 
där insatserna behöver förstärkas. Ett om-
råde är möjligheterna till utveckling och kar-
riärvägar inom universitetet.

Det är också kopplat till en satsning på 
kompetensutveckling. Arbetet med att ta 
fram en plan, kvalitetssäkra och moderni-
sera utbudet pågår för fullt. I det ligger ock-
så att öka ledares kompetens.

– Vi håller på att utveckla ett helt pa-
ket med utbildningsinsatser inklusive ledar-
skapsutveckling och andra chefsutbildning-
ar, säger Ingrid Estrada-Magnusson.

Det har gjorts en del rekryteringar på 
personalsidan sedan hon började. närmast 
på tur står en personalkonsulent, som ska 
arbeta med att stödja chefer.

– Det kan bland annat handla om att hjäl-
pa chefer att lösa konflikter och vara mer 
proaktiva i utvecklingen av organisationen, 
säger hon. 

I medarbetarenkäten framkommer ock-
så att många trivs bra på arbetet, 95 pro-

Stress, karriärutveckling och värdegrund
viktigast att ta itu med

Att jämföra universitetet med andra ar-
betsplatser är svårt. Men att så pass många 
upplever stress tycker både Anne Link och 
Annika Hultgren är anmärkningsvärt och 
något man måste ta på allvar och arbeta vi-
dare med. Men samtidigt som stressen ökar 
i takt med allmänt tuffare villkor i form av 
ökade krav, omorganisationer och nedskär-
ningar så har det samtidigt hänt en hel del 
med arbetsmiljöarbetet. Medvetenheten 
har ökat på organisationsnivå.

– Första steget att få ner stressen är att 
hitta orsakerna, konstaterar Annika Hult-
gren.

Det är viktigt att både förändra befint-
liga strukturer och förebygga olika former 

av problem på olika nivåer. numera är man 
bättre på att inte bara kontrollera den fy-
siska arbetsmiljön, utan att även undersöka 
den psykiska.

ett visst mått av stress är bra och bidrar 
till att öka prestationen. Det är den nega-
tiva stressen som behöver hanteras. En del 
stress kan vara svårare än annan att påver-
ka. Det ligger exempelvis i sakens natur att 
det finns en hård konkurrens i forskarvärl-
den eller att det kan vara jobbigt med osäkra 
arbetsvillkor. 

– Det finns ändå en hel del man kan göra. 
Börja med att se vad orsaken är. Det är vik-
tigt att inte bara konstatera att det är på ett 

Anmärkningsvärt att så många är stressade
Företagshälsovården:

Personaldirektör Ingrid Estrada-Magnusson.  
foto: maria lindh
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visst sätt, utan att komma med förbättrings-
förslag och att sedan följa upp för att se att 
det verkligen händer något. Det är en stor 
uppgift för ledningen att jobba vidare med, 
säger Anne Link.

Anne Link och Annika Hultgren säger att 
man ofta kan hitta orsaker till stress i arbets-
organisationen, och eftersom många upp-
lever att arbetsbelastningen är hög behöver 
man kanske fundera på hur man kan för-
ändra situationen. Det kan också finnas en 
ojämn fördelning av arbetet.

det finns fLera Positiva sidor i enkäten, 
som att en hel del tycker att de har stor fri-
het i sitt arbete. Samtidigt kan det slå över, 
om friheten innebär att det saknas tydliga 
direktiv och att man riskerar att ta på sig mer 
och mer arbete eftersom tydliga avgräns-
ningar saknas.

Företagshälsovården finns med när re-

Efter att ha presenterat det 
samlade resultatet av medarbeta-
renkäten fortsätter arbetet under 
hösten. Projektledare Christer 
Eldh berättar att fakultetsledning 
och prefekter har fått komma 
med önskemål om hur de vill ha 
de rådata som samlats in analy-
serade, för att de närmare ska 
kunna se hur det ser ut just för 
dem. De fakulteter som LUM har 
varit i kontakt med vill inte gå 
in på hur det ser ut just hos dem 
innan personalen har informerats.

Under september ska gruppen 
som jobbat med medarbetaren-
käten lämna sin slutrapport, och 
i den kommer det också finnas en 
prioriterad förslagslista på åtgär-
der som universitetsledningen får 
ta ställning till hur de går vidare 
med. Där är det fortsättningsvis 
vicerektor Nils Danielsen som 
ansvarar för dessa frågor.

hJäLP finns mot stressen

Anne Links och Annika Hultgrens 
tips om stress:

Det är viktigt att vara upp-
märksam på tidiga symptom på 
stress både hos sig själv och hos 
sina arbetskamrater. Några tidiga 
signaler på ogynnsam stress kan 
vara muskelspänningar, krångel 
med magen, sömnproblem, irrita-
tion/oro och koncentrations- och 
minnessvårigheter. 

Det finns hjälp och stöttning 
att få. En viktig person att kom-
municera med är din närmsta 
chef. Företagshälsovård finns 
också att tillgå. Vänta inte för 
länge!

cent anser att arbetet är meningsfullt.  Ing-
rid Estrada-Magnusson vill identifiera den 
goda arbetsplatsen och vad som specifikt 
gör den bra.

– Det gäller exempelvis värdegrunden, 
hur man är mot varandra, hur man struk-
turerar möten, hur den fysiska arbetsmiljön 
ser ut och hur cheferna fungerar, säger hon.

Enkäten visar klart och tydligt att många 
upplever jobbet som stressigt, och för Ing-
rid Estrada-Magnusson är det en angelägen 
fråga att arbeta vidare med.

Chefer behöver lära sig att tänka på hur 
de organiserar och strukturerar arbetet för 
att motverka stress, och att bli uppmärk-
samma på stressymptom för att kunna rea-
gera i god tid. I det ingår att ha verktyg för 
att hjälpa de medarbetare som redan drab-
bats. Under hösten planeras workshops för 
ledare där man ska sätta upp visioner för det 
fortsatta arbetsmiljöarbetet. 

Det som Ingrid Estrada-Magnusson tyck-
er är mest centralt i medarbetarenkäten är 
värdegrunden och hur vi är mot varandra. 
Att över 40 procent inte vågar säga vad de 
tycker och att de finns de som upplever sig 
kränkta på arbetet är oacceptabelt. Hon ef-
terlyser också en mer detaljerad nivå på var 
i organisationen olika problem finns. 

– Det är en så viktig och stor fråga att 
jag tror att ledningen måste ta initiativ till 
att skapa förutsättningar för ett omfattan-
de arbete med våra värdegrunder. Och då 
är det väldigt viktigt att vi från personal är 
involverade. Hela vår verksamhet grundar 
sig i att vi ska kunna ha ett fritt synsätt och 
vara öppna för olika åsikter, säger hon och 
framhåller att all forskning visar att organi-
sationer med den bredaste mångfalden är 
de mest framgångsrika.

när det gäller det låga förtroendet för 
ledningen i enkäten så tror Ingrid Estrada-
Magnusson att det är viktigt att försöka ta 
reda på varför det är så.

– Jag tror att det kan vara en fråga om 
kommunikation. Det gäller att ta reda på 
hur ledningen kan förbättra kommunika-
tionen och transparensen gentemot orga-
nisationen.

Ingrid Estrada-Magnusson ser fram emot 
slutrapporten från de som arbetat med 
medarbetarenkäten.

– Jag tror att det är väldigt viktigt att göra 
en handlingsplan totalt för Lunds universi-
tet, på fakulteter och på institutioner och 
sektioner. På så sätt kan vi också följa upp 
och se att något faktiskt händer.

Jonas andersson

sultatet återkopplas på fakultetsnivå och här 
finns också möjligheter att få stöd och råd i 
det fortsatta arbetet.

– Vi ordnar exempelvis stresshanterings-
seminarier, stöttar vid psykosociala skydds-
ronder och ger råd och stöd i en föränd-
ringsprocess. Individer kan vända sig hit, vi 
jobbar på olika nivåer, säger Anne Link.

Jonas andersson

fotnot: Företagshälsovården har varit re-
presenterad i styrgruppen för PUPA för att 
bidra med kunskap om systematiskt arbets-
miljöarbete. I enkätgruppen har Företags-
hälsovården haft en konsultativ roll, inte 
minst för att man har stor erfarenhet av att 
arbeta med arbetsplatsenkäter. Däremot har 
man efter enkätens utformning inte haft nå-
gon aktiv roll i enkätgruppen. I det fortsat-
ta arbetet kommer Företagshälsovården att 
erbjuda stöd i LU:s vidare arbete med arbets-
miljö och rehabilitering.

vad händer nu 
med enkätresultaten?
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Regeringens sparkrav och sänkta takbelopp till grundutbildningen drabbar 
särskilt de medicinska, tekniska och naturvetenskapliga fakulteterna. De tvingas 
i första hand att minska överproduktionen, dvs. sluta utbilda studenter som man 
inte får betalt för. Vidare hotas flera kurser och till och med hela utbildningspro-
gram vid särskilt Medicinska fakulteten.

Medicinarna både hyvlar och skär

Grundutbildningen dras ner

nät- och distanskurser i fara på natfak
Utbildning. Neddragningar i ansla-
gen tillsammans med ökade kostna-
der i form av exempelvis löner gör att 
Naturvetenskapliga fakulteten också 
måste dra åt svångremmen. I första 
hand vill dekanus Olov Sterner minska 
överproduktionen och lägga ner de 
kurser och utbildningar man inte får 
betalt för. 

– Det handlar om att avstå från att 
ge kurser bara för att man tycker att 
det är roligt, eftersom det leder till 
att många lärare arbetar för mycket 
på sin fritid. 

Utbildning. medicinska fakulteten 
kommer att tvingas skära ner sin 
utbildning med ca 150 helårsplatser 
på grund av det minskade utbild-
ningsanslaget till Lu. nedskärning-
en ska göras med både osthyvel och 
kniv, dvs. både som en minskning 
av antalet platser på vissa utbild-
ningsprogram och som en nedlägg-
ning av minst ett program.

Att välja vilket eller vilka program som ska 
läggas ner blir inte lätt. De två största pro-
grammen, läkare och sjuksköterska, kan 
inte röras eftersom regeringen där tvärtom 
vill öka volymen. Även när det gäller logo-
pedi, arbetsterapi och sjukgymnastik är ef-
terfrågan på arbetskraft stor. Om antalet 
platser minskas kan det bli personalbrist i 
vissa yrken i framtiden, särskilt i södra sjuk-
vårdsregionen där merparten av de färdiga 
LU-studenterna blir anställda.

fakuLtetsstyreLsen besLÖt vid i sitt 
möte i juni att framföra dessa synpunkter till 
universitetsstyrelsen. I sin skrivelse påpekar 
man att ändrade utbildningsanslag borde 
föregås av ”tydliga och transparanta stra-
tegiska överväganden”, vid behov ”i dialog 
med externa avnämare”. Som slutkläm kon-
staterar man att sådana överväganden inte 
har gjorts inför de aktuella nerdragningar-
na, ”vilket styrelsen uppfattar som en kvali-
tetsbrist i universitetsstyrelsens beredning”. 

Cecilia Lundberg, vicedekan med ansvar 
för utbildningsfrågor, betonar att Medfak 
har förståelse för att minskade anslag måste 
leda till besparingar. 

– Men besparingarna bör göras enligt 
en tydlig strategi som tillgodoser det upp-
drag universitetet fått från skattebetalarna. 
Man bör också ha klart för sig vad de inne-
bär för andra aktörer, i vårt fall de medicin-
ska professionerna och deras arbetsgivare, 
framhåller hon.

Lus utbiLdningsnämnd ska vid sitt sam-
manträde den 4 september (efter LUMs ma-
nusstopp) ha diskuterat Medfaks skrivelse. 

Att lägga ner nät- och distans-
kurser sparar man kanske inte så 
mycket pengar på – men väl en hel del 
lärarkraft.

Det blir en mjukstart i höst som 
kommer att bygga på frivillig basis. 
Men redan nu står det klart att man 
inte tar in lika många nya studenter i 
höst som tidigare år.

– Genom att minska överproduk-
tionen så kan vi ju ge dem vi tar in 
den kvalitet de har rätt till. Vi har 
mycket laborativ utbildning som kos-
tar pengar, säger Olov Sterner.

Om nedskärningskraven kvarstår kommer 
Medfaks fakultetsstyrelse den 20 septem-
ber att besluta vilka platser och program 
som ska tas bort. Man har redan bestämt 
att professionsexamina inte ska röras, vilket 
innebär att det framför allt är masterpro-
grammen som hotas.

eftersom dessa ofta är internationel-
la tvingas man därmed gå emot LUs stra-
tegiska plan, där internationalisering och 
gräns överskridande samverkan tillhör hu-
vudpunkterna. 

ingeLa bJÖrCk

aktuellt.
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Utbildning. högt söktryck och 
insatser i studieträning har para-
doxalt nog tärt på Lth:s ekono-
mi. avhoppen blir färre och fler 
blir klara i tid. i kombination med 
att man nu skönjer de ekonomis-
ka effekterna av att civilingen-
jörsutbildningarna förlängts med 
en tionde, ofinansierad termin, 
utbildar fakulteten fler studenter 
än vad man får betalt för. det 
handlar om över tusen helårsstu-
denter per år.

– I år har vi skurit ner platsantalet på alla 
utbildningar, och vi kommer inte göra 
någon reservantagning, säger Per Warf-
vinge, vice rektor vid LTH med ansvar för 
grundutbildningen. 

Enligt honom skulle civilingenjörsut-
bildningarna behöva fler platser. några 
planer att likt Medicinska fakulteten ta 
bort hela utbildningar finns inte.

– Vi har ju ett uppdrag också att möta 
samhällets behov. regeringen tillsätter 
rader av utredningar, kommissioner och 
rekryteringsprogram för att öka intresset 
för teknik. Samtidigt tvingas vi säga nej 
till 1.200 förstahandssökande till civil-
ingenjörsutbildningen, säger Per Warf-
vinge. 

Det orimliga i situationen har vid ett 
flertal tillfällen framförts från universite-
tet till regeringskansliet.

Tydligen har regeringen tagit åt sig av 
kritiken. För nyligen meddelade utbild-
ningsminister Jan Björklund att regering-
en utökar antalet platser till civilingen-
jörsutbildningarna, däribland på LTH. 

– Det är bra! Men de bör vara fler och 
komma snabbare, anser Per Warfvinge.

Situationen leder till att LTH nästa år 
får ett negativt myndighetskapital på 
grundutbildning. 

– Självklart kommer det leda till att 
kursutbudet minskas och en allmän kost-
nadsjakt.

kristina Lindgärde

LTH gör inga 
reservintagningar

avgiftsstUdenter. antalet nya beta-
lande utomeuropeiska studenter 
vid Lunds universitet har ökat med 
15 procent till 230 nya studenter 
jämfört med förra året. det är mer 
än genomsnittet i sverige, där ök-
ningen ligger på fem procent. 

Lunds universitet lockar också 
många studenter med bra meriter. 
nästan femtio stipendier, dvs. en 
tredjedel av svenska institutets 
stipendier avsedda för hela landet, 
har tilldelats internationella studen-
ter i Lund. fördelningen baseras på 
de sökandes meriter.

De utomeuropeiska studenterna läser hu-
vudsakligen masterkurser. Mest populära 
är masterprogrammen i Public Health på 
Medicinska fakulteten, Wireless Communi-
cations på LTH, International Development 
and Management på Samhällsvetenskap-
liga fakulteten, Entrepreneurship på Eko-
nomihögskolan (EHL) samt European and 
International Tax Law, Juridiska fakulteten.

drygt häLften av studenterna har egen fi-
nansiering, medan resten har hel- eller del-
stipendier från Svenska Institutet eller från 
Lunds universitets globala stipendiefond. 

De största nationella grupperna är kine-
ser (ett 50-tal), amerikaner (25 betalande), 
indier (13) samt Turkiet (12). Trenden håller 
alltså i sig från förra året då utomeuropé-
er tvingades betala studieavgift för första 
gången. Det innebär också att LU har be-
tydligt färre studenter från Afrika och ex-

empelvis Pakistan än då det var gratis att 
studera i Sverige.

Flest betalande studenter lockar Eko-
nomihögskolan, EHL, som med 77 betalan-
de studenter står för 33 procent. Därefter 
kommer Samhällsvetenskapliga fakulteten 
som tar emot närmare 50 betalande utom-
europeiska studenter. 

– Förmågan att betala skiljer sig åt mel-
lan dem som kommer. Studenter från Kina 
och Kanada finansierar i hög grad studierna 
själva, medan studenter från Ukraina och 
Turkiet ofta har stipendier från det egna 
landet, berättar richard Stenelo, biträdan-
de chef vid avdelningen Externa relationer. 

Lunds universitet hade 600 utomeuro-
peiska studenter innan avgifterna infördes. 
Det är alltså långt kvar innan universitetet 
får en lika global sammansättning på sina 
masterutbildningar som då. 

– Men trenden är positiv. Vi har flest in-
ternationella betalande studenter i Sverige, 
nu totalt cirka 370. Vi har nästan inga av-
hopp bland dem som började läsa tvååriga 
masterutbildningar förra hösten. De flesta 
har redan betalat studieavgiften för kom-
mande läsår, säger richard Stenelo. 

rekryteringen och marknadsföringen 
fortsätter internationellt, via mässor men 
också alumnevent, dvs. sociala träffar för 
internationella f.d. lundastudenter runt om 
i världen. I höst hålls alumnevents i Tokyo, 
Singapore, Taipei och kanske också i Lon-
don, den stad utanför Sverige där Lund har 
sin absolut största samling alumner. 

britta CoLLberg

Lund lockar flest 
avgiftsstudenter

De studenter som 
fått stipendier 
uppmärksamma-
des vid en cere-
moni häromveck-
an där de bl.a. 
fick träffa rektor 
Per Eriksson. foto: 
 helga ekdahl heun
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personalUtveckling. för åtta år 
sedan var bara en av åtta dekaner 
kvinna. i dag är fördelningen helt 
jämn. 

– det är tack vare akka, säger 
inger Lövkrona, en av eldsjälarna 
bakom ledarutvecklingsprogram-
met där genusfrågor står i fokus.

men fortfarande finns det 
mycket kvar att göra. 

– så många som 78 procent av 
professorerna är män, berättar 
kajsa Widén, som tillsammans 
med inger Lövkrona ansvarar för 
akka-utbildningarna (akademiska 
kollegors ansvar).

Akka IV, det fjärde ledarskapsprogrammet, 
har nyligen avslutats och nu håller Inger Löv-
krona och Kajsa Widén på att ta fram en vit-
bok som sammanfattar erfarenheterna från 
de år som gått. Akka initierades av den förre 
rektorn Göran Bexell inför det kommande 
dekanvalet 2004. Från början riktade man 

sig bara till disputerade kvinnor som arbe-
tar som lärare eller forskare vid universitetet, 
men sedan Akka III är även män välkomna.

Syftet är att öka kunskapen om akade-

miskt ledarskap, universitetet som organi-
sation och det personliga ledarskapet. Allt 
detta förmedlas med genus och maktper-
spektiv som en viktig ingrediens.

personalUtveckling. En av de som har 
deltagit i Akka-programmet är Medicin-
ska fakultetens dekan, Gunilla Wester-
gren-Thorsson. Hon säger att hon har stor 
nytta av utbildningen i sitt arbete.

– Jag har funderat mycket kring genus-
frågor. Inte för att jag har sett det som 
ett problem, utan för att jag velat förstå 
varför det ser ut som det gör. Akka har 
förändrat sättet jag tänker på och hur jag 
ser på olika saker. Det har gett mig många 

aha-upplevelser och uppmärksammat 
mig på saker som jag aldrig har tänkt på 
tidigare, säger hon.

guniLLa Westergren-thorsson berät-
tar att hon sökte till den andra omgången 
av programmet för att hon var nyfiken, 
sedan hon hört mycket positivt om Akka. 
Genom att lära sig mer om genusperspek-
tiv ökade också medvetenheten om hur 
hon själv agerar. Programmet gav också 

Akka har banat vägen 
för mer jämställt ledarskap

– akka har gett mig 
många aha-upplevelser

Inger Lövkro-
na och Kajsa 
Widén på att 
ta fram en vit-
bok som sam-
manfattar 
erfarenheter-
na från de år 
som gått med 
Akka.

 Gunilla Westergren-Thorsson. 
foto: kennet ruona
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– Målet är att kunna utöva ett genus-
medvetet ledarskap, säger Inger Lövkrona.

Erfarenheterna av Akka-programmen 
är mycket bra. Tre av dagens fyra kvinnliga 
dekaner har gått en Akka-utbildning. Sam-
tidigt tar det tid att ändra gamla invanda 
strukturer, och det är främst de som gick 
det första programmet som har nått fram-
stående poster i dag. I dag finns Akka-del-
tagare i 76 beslutande organ och nämnder 
inom universitetet, vilket Inger Lövkrona och 
Kajsa Widén tycker är bra.

– Fler än 90 kvinnor som har gått ett Ak-
ka-program, så det finns en pool av kompe-
tenta genusmedvetna kvinnor för universi-
tetet att ösa ur, säger Inger Lövkrona.

deLtagarna har genereLLt också fått ett 
större nätverk och ökad kunskap om makt-
strukturer och hur det fungerar på högsta 
nivå inom fakulteterna. Andelen kvinnliga 
dekaner i Sverige ligger på i snitt 31 procent, 
och där ligger Lund betydligt bättre till med 
sina 50 procent.

Båda tycker att de kompletterar varan-
dra bra. Kajsa Widén kommer från perso-
nalsidan och har jobbat mycket med jäm-
ställdhetsfrågor. Inger Lövkrona är expert 
inom akademin, både som genusforskare 
och professor i etnologi och med erfarenhet 
från arbete i ledande positioner, bland annat 
som dekanus för Humanistiska fakulteten.

– Jag har egna erfarenheter som inte är 

så bra, men de har jag samtidigt haft myck-
et nytta av. Tillsammans är vi ett oslagbart 
par, säger Inger Lövkrona, som också har 
ett brett kontaktnät bland andra genusfors-
kare.

under utbiLdningen får deltagarna skri-
va ett projektarbete, själva eller i grupp. Det 
kan handla om att identifiera strukturella 
problem, för att lära sig mer om hur man 
kan förändra verksamheten. Inger Lövkro-
na nämner som ett exempel hur forsknings-
anslagen fördelas. Ofta förfördelas kvinnor 
när det gäller storleken på anslagen i förhål-
lande till kompetensen.

– I utvärderingarna har de som gått pro-
grammet gett uttryck för att utbildningen 
har påverkat deras ledarskap, säger Kajsa 
Widén.

För att nå framgång i genusfrågor gäl-
ler det enligt Kajsa Widén att vara uthål-
lig i kombination med att vara otålig. Akka-
programmen har blivit en viktig del i detta 
och därför hoppas de båda på att det även 
blir ett Akka V.

– Arbetet vi gör ger resultat, men det 
finns mycket motstånd och tar för lång tid. 
Det är tydligt att det finns ett behov av ett 
program som Akka, som är det enda genus-
integrerade ledarskapsprogrammet inom 
Lunds universitet, säger Inger Lövkrona.

text & foto: Jonas andersson

tid till reflektion, något det annars sällan 
finns tid till.

även om det finns mycket kvar att göra 
tycker Gunilla Westergren-Thorsson att 
utvecklingen går åt rätt håll. Samtidigt 
gäller det att aldrig sluta att arbeta med 
frågan och att ifrågasätta och diskutera. 
Hon är inte för kvotering, utan tror mer 
på att öppet titta på hur det faktiskt ser 
ut, om det till exempel är män som får 
större tilldelning av medel utan synbar 
förklaring. Medvetenhet är det som ska-
par bäst förutsättningar för att komma till 
rätta med eventuell snedfördelning.

Gunilla Westergren-Thorsson arbetar 

själv i en mansdominerad bransch, men 
tycker sig se en utveckling där allt fler 
kvinnor kommer fram. Som högsta chef 
för Medicinska fakulteten är hon själv 
ett bevis på detta, och flera av dem som 
har gått ett Akka-program har nått 
höga positioner.

– Nästan alla som gick samtidigt som 
jag har gått upp på något sätt och tagit 
ansvar. Jag tror att Akka-programmet 
har gjort stor nytta, påpekar Gunilla 
Westergren-Thorsson och säger att hon 
alltid försöker ha genusmedvetenheten 
i bakhuvudet.

Jonas andersson

Lu kämpar på 
för att göra av med 
gamla överskott
ekonomi. Bokslutet per 30 juni 2012 
visar en fortsatt ökning av verksam-
heten och ett underskott för årets 
första halvår på 91 miljoner kronor. 
Prognosen för hela verksamhetsåret 
2012 visar på ett planerat underskott 
på 120 miljoner kronor, ett mindre 
underskott än det budgeterade på 
190 miljoner kronor. Främst beror det 
på att bidragsintäkterna ökat mer än 
planerat.  

De senaste åren har universitetet 
haft stora framgångar i konkurrensen 
om anslag och externa bidrag, och 
det är nu tydligt att verksamhetsnivån 
inom universitetet ökar. De reserver 
som byggts upp under tidigare år – 
genom att ökade resurser har flutit 
in i snabbare takt än de har tagits i 
anspråk – används i verksamheten 
genom utbyggnader, kvalitetshöjande 
insatser och infrastruktursatsningar. 
Antalet anställda har ökat med cirka 
250 personer sedan årsskiftet. Fort-
satta framgångar i konkurrensen om 
externa bidrag redovisas genom ett 
ökat inflöde av nya bidragsmedel 
jämfört med 2011.
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energiforskning. inför höstens 
budgetproposition föreslår energi-
myndigheten ett årligt anslag till 
energiforskningen på 1,3 miljarder 
kronor. alldeles för lite, menar 
Lunds universitet i ett remissvar. 

nu kanske det inte låter helt övertygande 
när forskare går ut och hävdar att det egna 
forskningsområdet bör få mer pengar. Men 
Lars J. nilsson, professor i klimat- och en-
ergisystem och en av personerna bakom 
Lunds universitets skrivelse, anser sig ha till-
räckligt på fötterna.

– Det är ett stort gap mellan statens poli-
tiska målsättningar inom grön tillväxt och de 
satsningar som faktiskt görs. Sverige satsar 
minst av de nordiska länderna och både IEA, 
Internationell Energy Agency, och Europe-
iska rådet menar att behoven är så stora att 
forskningen behöver flerdubblas.

två exemPeL på eftersatta områden i En-
ergimyndighetens förslag är, enligt Lunds 
universitet, byggforskningen och basindu-
strins processer. Basindustrin behöver klara 
noll-utsläpp för att nå klimatmålen medan 
byggnader, såväl befintliga som nya, måste 
bli energieffektivare. 

– Med tanke på att byggnader står för 
35 procent av Sveriges totala energianvänd-
ning och att denna siffra ska halveras till 
2050, är det slående hur lite man vill lägga 
på byggforskningen, anser Lars J. nilsson.

Gentemot fordonsindustrin brukar däre-
mot forskningsfinansiärerna vara desto mer 
generösa. 

– Bränslesnåla fordon och förnybara 
drivmedel behövs för att minska koldioxid-
utsläppen, men att branschen är en vik-
tig arbetsgivare spelar också in, tror Lars J. 

nilsson. Jämfört med byggbranschen kan 
fordonsindustrin lättare halka Sverige ur 
händerna och då förväntas kanske forsk-
ningsinjektioner kunna skärpa konkurrens-
kraften. 

Lunds universitet menar att Energimyn-
digheten lyckats väl med att väva samman 
forskning och industrisamverkan, men pe-
kar på risken att bli fången i företagens ofta 
kortsiktiga behovsbild. Andelen fri, långsik-
tig energiforskning behöver öka. Mer till-
lämpad forskning hämtar ofta näring från 
grundvetenskapen och idag går bara sex 
procent av anslagen till grundforskning. 
Dessutom, att såsom Energimyndigheten 
skilja dem åt, låter sig inte göras i verklighe-
ten, menar Lars J. nilsson.

– Här på LTH jobbar exempelvis laser-
fysiker nära tillämpade förbränningsmotor-
forskare. Och grundvetenskaplig halvledar-
forskning har resulterat i både lysdioder och 
bättre solceller, för att ta ett annat exempel.

Samtidigt värjer Lars J nilsson sig mot fö-
reställningen att all forskning ska resultera i 
nya produkter och tekniska prylar.

– För det mesta finns forskningen där 
hela tiden, inbäddad i nya frågeställningar. 
Vindkraftens utveckling är ett exempel på 

bakgrund

Inför höstens budgetproposition har 
Statens energimyndighet skrivit ett 
underlag inför kommande beslut om 
forskning och innovation på energi-
området. Detta underlag har sedan 
Näringsdepartementet skickat ut på 
remiss till ett drygt hundratal intres-
senter. Energimyndigheten föreslår 
ett anslag till energiforskningen 
på 1,3 miljarder kronor per år för 
perioden 2012–2016. Beloppet är 
detsamma som energiforskningen 
fått de senaste fyra åren, men en ök-
ning med cirka 300 miljoner kronor 
per år jämfört med vad regeringen 
beräknade för ändamålet i den 
senaste budgetpropositionen för 
perioden 2013–2015. Lunds universi-
tet förordar däremot en höjning och 
även tydligare prioriteringar.

– Grön tillväxt kräver ökade 
investeringar i energiforskning

Glapp mellan statens miljömål och faktiska satsningar menar LU:

ett jättekomplext samspel mellan olika ak-
törer, där industrin på olika sätt samspelar 
med högskola och universitet med forskning 
kring en uppsjö olika aspekter på vindkraft. 

kristina Lindgärde

Lars J Nilsson 
är en av perso-
nerna bakom 
Lunds univer-
sitets remiss-
svar om fram-
tida satsningar 
på energiforsk-
ning. foto: 
kennet ruona
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fns miljökonferens rio+20 beskrevs 
i media som ett totalt misslyckande. 
men den kanadensiska masterstu-
denten nicole harper från interna-
tionella miljöinstitutet har också 
positiva erfarenheter från konfe-
rensen. hon var en av flera forskare 
och masterstudenter från Lu som 
deltog i rio.

– Det är sant att konferensen inte ledde till 
mycket på det storpolitiska planet. Men vid 
sidan om de officiella förhandlingarna hän-
de andra saker som förde arbetet för en håll-
bar utveckling flera steg vidare.

kan du ge något exempel?
– Jag var med på flera av de möten som 
ordnades av ICLEI, en sammanslutning av 
kommuner och regioner som strävar mot 
ett hållbart samhälle. De kännetecknades av 
en väldig energi och handlingsvilja. Alla de 
borgmästare och motsvarande som deltog 
där var klart inställda på att gå vidare med 
hållbarhetsarbetet, oavsett vad deras reger-
ingar har för inställning.

är det inte motsägelsefullt att ordna 
en internationell konferens om miljön, 
som innebär att tusentals besökare 
flyger dit från hela världen?
– Jo, den tanken bekymrade mig en hel del 
i förväg. Och visst är det väldigt många mö-
ten som hellre borde göras via Internet idag. 
Men i det här fallet tror jag det var viktigt 
inte minst för alla de lokala miljöentusias-
terna att träffas och känna att de inte är 
ensamma om sitt engagemang.

hur kom det sig att du blev en av 
deltagarna?
– Förra läsåret studerade jag vid LUMES, 
universitetets centrum för studier av hållbar 
samhällsutveckling. Där drog jag igång en 
studiecirkel om hållbar ekonomi, inom ra-
marna för den miljöinriktade studentorgani-

sationen Hållbart Universitet. Det var några 
andra LUMES-studenter som föreslog att vi 
i studiecirkeln skulle söka ackreditering till 
konferensen. 

– Jag hade ingen aning om hur jag skul-
le kunna betala för resan, men jag sökte 
ändå... och sedan fick jag och Sebastian 
Lema bidrag från Internationella Miljöinsti-
tutet, vilket jag är mycket tacksam för.

konferensen var i själva verket en 
gammal dröm för dig?
– Ja, när jag som 19-åring läste en kurs om 
hållbar utveckling i Paris år 2008 hade jag 
en lärare som varit med vid den första rio-
konferensen och var mycket entusiastisk 
över den. Då tänkte jag att det skulle vara 
underbart att få vara med vid nästa Fn-kon-
ferens i rio!

kan du använda dina erfarenheter 
från rio på något sätt?
– Jag fick mycket fin kontakt med en grupp 
vid Princeton-universitetet som också syss-
lar med hållbar ekonomi. Vi hoppas kunna 
utveckla ett samarbete mellan Internatio-
nella miljöinstitutet och den gruppen, som 
kan bli till nytta för båda parter.

text & foto; ingeLa bJÖrCk

Nya kontakter bästa med 
”misslyckad” miljökonferens UtbildningsUtvärdering. merpar-

ten av studenterna och alumnerna 
på medicinska fakulteten ser 
positivt på sina utbildningar och 
deras relevans för arbetslivet. 
även studenter och alumner från 
juristprogrammet är i huvudsak 
nöjda. det visar två rapporter från 
utvärderingsenheten.

Rapporterna heter Student- och 
alumnbarometern Juridik 2011 resp. 
Medicinska fakulteten 2011, och bygger 
på enkäter som Utvärderingsenheten 
regelbundet gör på olika fakulteter.

Vid Medicinska fakulteten uppfattar 
studenterna i allmänhet studierna som 
ganska krävande, men bara ett fåtal 
(framför allt barnmorskor och läkare) ser 
dem som ”mycket svåra”. Arbetsinsatsen 
varierar mellan 29 och 46 timmar i veckan 
beroende på program, och det vanligaste 
är en arbetsvecka på 30-35 timmar. 

Fast studenterna överlag är nöjda, så 
är det vissa områden där omdömena är 
mindre positiva. Det gäller att kom-
municera på engelska, att medverka i 
utvecklingsarbete och utbyta kunskaper 
med andra yrkesgrupper, och att få 
kunskaper om sjukvårdens ekonomi och 
organisation. 

Studentkåren Medicinska Föreningen 
påpekar också att det finns mycket att 
göra när det gäller breddad rekrytering, 
då 80 procent av läkarstudenterna har 
högskoleutbildade föräldrar.

På Juridiska fakulteten trivs nästan 
åtta av tio studenter ganska eller mycket 
bra med studierna. Höga prestations-
krav, konkurrens och oro inför tentamen 
nämns dock som problem, samt dålig 
respons på ens studiearbeten.

Juridikstudenterna hade dock även 
de velat lära sig mer om att kommu-
nicera på engelska. Att göra muntliga 
presentationer och etiska bedömningar 
är också något som både studenter och 
alumner efterlyser större träning i.

Rapporterna kan beställas från Ut-
värderingsenheten.

ingeLa bJÖrCk

medicinare och jurister 
är överlag nöjda

Lundastudenten Nicole Harper.
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MAX IV
– nu händer det!
Lunds universitet rustar för framtiden. Den första golvplattan till MAX IVs 
stora ring har gjutits, och medan nära 200 byggarbetare ser till att tidsplanen 
för världens mest moderna synkrotronljusanläggning håller, pågår ett tystare, 
men nog så intensivt förberedelsearbete inomhus.   
     Under flera år har en grupp inom Naturvetenskapliga fakulteten arbetat för 
att introducera de nya tekniker som anläggningarna kommer att erbjuda. Utan 
ett brett kunnande och aktivt användande på hemmaplan riskerar lundafors-
karna att förlora den framtida nyckelroll de nu fått möjlighet att spela. 
     Heddaprofessorn och socialantropologen Sharon Traweek finns på plats i 
Lund. Hon är specialist på forskarsamhällena runt världens stora anläggningar 
och berättar att MAX IV redan har rykte om sig att vara mycket nydanande.   
     Men det vilar en del mörka moln över byggarbetsplatsen på Brunnshög. 
Pengar saknas och den fantastiska möjligheten som i första hand MAX IV kan 
bli för Lunds universitet – skulle också kunna bli en gökunge, varnar man från 
Medicinska fakulteten.

MAX IV-byggett den 9 juli i 
år, och hur den färdiga an-
läggningen ska se ut (rutan).

14                          LUM nr 6 | 2012
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nu har den första golvplattan till 
max ivs stora ringbyggnad gjutits 
– en milstolpe i arbetet med forsk-
ningsanläggningen som i rask takt 
växer upp i nordöstra Lund. bygget 
av världens modernaste synkro-
tronljusanläggning rullar på enligt 
tidsplan och beräknas vara klart år 
2015. 

Ute på MAX IV-bygget får man en insikt om 
anläggningens dimensioner. Här har mel-
lan 150 och 200 byggjobbare sin dagliga 
arbetsplats. Lastbilar, grävmaskiner och be-
tongbilar kör fram och tillbaka och bakom 
en kulle skymtar ett hav av husvagnar där 
många av byggarbetarna, som kommer från 
hela Sverige, bor under veckorna.

Dagen då LUM besöker bygget gjuts den 
första golvplattan till den stora 3GeV-ring-
en, MAX-laboratoriets fjärde ring med en 
diameter på 620 meter och en innergård 
stor som en och en halv fotbollsplan.

sJäLva tunneLbyggnaden som ska inne-
hålla linjäracceleratorn är snart färdiggjuten. 
Den är nästan en halv kilometer lång och 
ligger under jord. Det är i den som elek-
tronerna med hjälp av specialmagneter ska 
få upp en hastighet som närmar sig ljusets. 
Först efter raksträckan i linjäracceleratorn 
förs elektronerna in i antingen den lilla eller 
den stora ”ringen”, det vill säga i lagrings-
ringarna i de cirkelformade byggnader som 
kommer att bli synliga ovan jord. Det är där 
som forskarna kommer att hyra in sig vid 
olika experimentstationer som ligger vid de 
strålrör som är förbundna med accelerator-
ringarna. 

nu är markstabiliseringen under ringar-
na snart klar och gjutningen av golvplattor-
na har börjat. Till våren intensifieras arbetet 
med acceleratorn och monteringen av den 
högteknologiska utrustningen tar vid.

aLLt går heLt enLigt tidsPLanen, till och 
med lite snabbare, säger projektdirektör 
Lars Lavesson som har varit med i MAX IV-
projektet ”sedan det var en glimt i en fors-
kares öga”. 

För två år sedan lämnade han jobbet som 
byggnadschef för universitetet eftersom 

projekteringen ute på Brunnshög, där för-
utom MAX IV även ESS ska byggas, tog allt 
mer av hans tid. Det är han som har förhand-
lat med kommunen om tomträtten, detalj-
planer och olika avtal med fastighetsägare 
och markägare. En av de saker som han är 
mest nöjd över är ett avtal med Lunds Energi 
som går ut på att återvinna den spillvärme 
som alstras vid MAX IVs processer. Lunds 
Energi använder överskottsvärmen till att 
värma bostäder och levererar tillbaka kyl-
vatten till MAX IV. På detta sätt både mins-
kar kostnaderna för MAX-lab och Lunds 

finansieringen
Det har varit svårt att förutse den 
exakta slutsumman för MAX IV 
eftersom det är första gången som 
en så avancerad anläggning byggs. I 
somras stod det klart att slutsumman 
för acceleratoranläggningen med 
vetenskaplig utrustning landar på 
1.366 miljoner kronor, det vill säga 
232 miljoner kronor dyrare än vad som 
uppskattades år 2009 då de första 
kalkylerna gjordes. När detta blev 
klart bjöd Lunds universitet in övriga 
finansiärer, det vill säga VINNOVA, 
Vetenskapsrådet och Region Skåne, 
till överläggningar. Den 25 septem-
ber sammanträder Vetenskapsrådets 
styrelse om tilläggsfinansiering och 
i oktober kommer forsknings- och 

innovationspropositionen som också 
förväntas innehålla ett tillskott till 
MAX IV och ESS.

styrningen
Såväl riks- som internrevisionen har 
påpekat brister inom MAX IV-projek-
tet när det gäller ansvarsfördelning, 
roller och rapportering. Man framhål-
ler att MAX IV innebär ett ekonomiskt 
risktagande och ger ett antal förslag 
på hur universitetet bör agera för att 
minimera riskerna. Till följd av kritiken 
anställs nu en samlande projektledare 
som ska förbättra kommunikationen 
och se till att det inte finns några 
glapp mellan de olika projekt som in-
går i MAX IV; byggprojektet, strålrörs-
projektet och acceleratorsprojektet.

ProbLem i max iv-ProJektet

Energi kan leverera värme utan att öka kol-
dioxidbelastningen. 

– MAX IV har ambitionen att vara koldi-
oxidneutralt genom att endast använda en-
ergi från förnyelsebara energikällor, berättar 
Lars Lavesson och fortsätter: 

– Den stora utvecklingen just nu ligger i 
att se till att kostnaderna inte springer iväg 
och samtidigt försäkra att forskningsan-
läggningen ligger i den absoluta fram kanten 
av teknikutvecklingen.

uLrika oredsson

Projektdirektör Lars Lavesson vid MAX IV-bygget. foto: ulrika oredsson
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hon liknar forskarna som utnyttjar 
de stora forskningsanläggningarna 
vid ett kringresande nomadfolk. 

– barnen växer upp och drar fy-
sikvitsar för varandra. ofta umgås 
familjerna mest med andra kringre-
sande forskarfamiljer och integreras 
för det mesta inte särskilt mycket i 
den stad de bor i. de är ju bara där 
tillfälligt, säger socialantropolo-
gen och heddaprofessorn sharon 
traweek som är i Lund bland annat 
för att studera uppstarten av ess 
och max iv.

På 70-talet var Sharon Traweek bland de för-
sta antropologerna i världen som valde att 
studera miljöer i väst i stället för ursprungs-
folk på avlägsna platser i Tredje och Fjärde 
världen. Det var forskare på stora anlägg-
ningar för högenergifysik, typ ESS och MAX 
IV, som väckte hennes nyfikenhet. I närmare 
30 år har hon bedrivit fältstudier vid anlägg-
ningar i Japan, Schweiz och i USA. Men här i 
Lund är det första gången som hon är med 
om själva uppstartsfasen. 

– Det är så spännande att jag får gåshud, 
säger hon.

Hennes arbetsmetod bygger på så kallad 
deltagande observation. Hon hänger med 
forskarna, observerar dem i deras arbets-
miljö, på möten och till och med på krogen. 
Och forskarna har oftast inget emot att bli 
studerade. Sharon Traweek berättar om en 
fysikforskare hon träffade i Japan med sär-

skilt stor erfarenhet av att vara antropolo-
gers studieobjekt:

– Forskaren var uppvuxen i en by i regn-
skogen som studerats av antropologer och 
hade haft turen att få en bra skolgång och 
blivit en framgångsrik forskare. nu var han 
återigen studieobjekt åt en antropolog, fast 
den här gången i egenskap av forskare och 
inte ursprungsfolk! 

även i Lund har Sharon Traweek upplevt att 
forskarna är mycket positivt inställda till att 
deras arbete kring jätteanläggningarna stu-
deras av andra discipliner. Man hoppas att 
det ska till nya insikter när det gäller forskar-
samarbete kring stora kostsamma projekt. 

– Forskarna vet att de bryter ny mark och 
att andra forskare runt om i världen följer 
deras arbete med stort intresse, säger hon. 
nästan alla delar av bygget handlar om inn-
ovation. Visst finns det policys och riktlin-
jer, men mycket görs för första gången. Det 
finns inga självklarheter varken när det gäller 
själva bygget, hur man ska samla in data el-
ler i vilken ordning beslut ska fattas.

– Särskilt MAX-lab har rykte om sig inom 
forskarvärlden att vara mycket nydanande, 
säger Sharon Traweek.

Eftersom anläggningarna är så dyra och 
avancerade har inget land på egen hand var-
ken råd eller kompetens att bygga och driva 
dem själva. Användarna som samlas kring 
utrustningen kommer från olika länder med 
vitt skilda kulturer.

– Det finns en föreställning om att veten-

Socialantropolog studerar 
uppstarten av MAX IV och ESS

”Forskarna vet att de bryter ny mark och att 
andra forskare runt om i världen följer deras 
arbete med stort intresse.”

Socialantropologen Sharon Traweek 
har studerat stora anläggningar för 
högenergifysik i trettio år.
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skapen för forskarna samman och att even-
tuella kulturella skillnader blir irrelevanta, 
säger Sharon Traweek. Så är det förstås inte.

Hon berättar om kulturkrockar mellan 
japaner och amerikaner vid J-PArC-anlägg-
ningen i Japan. Särskilt möteskulturen med-
förde problem. Medan japanerna hade för-
beredande diskussioner och var färdiga till 
beslut när mötet väl ägde rum, så gjorde 
amerikanerna precis tvärtom: De diskutera-
de knappt något i förväg utan sparade dis-
kussionerna till själva mötet. Detta skapade 
förvirring, säger Sharon Traweek och pekar 
på en annan skillnad som ibland försvåra-
de samarbetet, nämligen olika hierarkiska 
strukturer. 

– Amerikanska forskarorganisationer är 
mer hierarkiskt uppbyggda än japanska, 
menar hon

Sharon Traweek tycker att den fas som 
MAX IV- och ESS-projekten är inne i just 
nu är särskilt spännande. nu planeras för 
vad forskarna behöver förutom den veten-
skapliga utrustningen. Detta är frågor som 
de stora forskningsbyarna har ägnat sig åt i 
flera decennier. 

forskarsamhäLLet är som en kringre-
sande global by, menar Sharon Traweek. 
Hon liknar dem med ett nomadfolk som 
utvecklar en speciell livsstil och gärna håller 
sig inom den egna gruppen. Att det finns 
ett brett kulturutbud och bra internationella 
skolor är viktigt. Men också bra möjligheter 
till arbete för medföljande partner. 

– För trettio år sedan var detta en icke-
fråga eftersom de flesta medföljande hus-
trur var hemmafruar. I dag kan man knap-
past förvänta sig att locka hit toppforskare 
om inte staden och regionen kan erbjuda 
bra arbets- och skolmöjligheter åt resten av 
familjen, säger Sharon Traweek. 

text & foto: uLrika oredsson

fotnot. Under det gångna året har Sharon 
Traweek hjälpt till att starta forskargruppen 
Legitimizing ESS vid Pufendorf-institutet. 
Under hösten kommer hon att hålla före-
läsningar, handleda doktorander samt hålla 
workshops i Science and Technology-studies. 
Den 16 oktober medverkar Sharon Traweek i 
ett rektorsseminarium med rubriken Big Sci-
ence in Lund: exploring expectations and re-
alities of ESS and MAX IV

I Lund talar man gärna om de bägge an-
läggningarna som unika. Det är delvis 
sant. Varje instrument och strålrör inom 
exempelvis MAX-lab är unikt – men an-
läggningen som helhet är hårt konkur-
rensutsatt. Det finns många synktron-
ljuslaboratorier i världen, såväl mindre bra 
som mycket bra och som producerar ljus 
inom olika energiområden. MAX IV pla-
neras för att bli en av de bästa röntgen-
ringarna, i konkurrens med exempelvis  
Soleil i Frankrike och Diamond i England 
liksom med ett amerikanskt laboratorium 
i Brookhaven, national Laboratory.

Stacey Sörensen som är professor i 
synkrotronljus beskriver hur etableran-
det av ett nytt laboratorium kan bli om 
man inte ser upp med riskerna.

– Ofta är det så att man bygger en 
anläggning, utrustar den med nya in-
strument och intresset går brant uppåt 
de första tio åren för att sedan dala om 
inte instrumentutvecklingen fortsätter.

Hon betonar att acceleratortekniken 
slåss på en global marknad och att det 
gäller att ha de bästa tekniska lösning-
ar och ständigt utvecklas om man ska 
kunna locka de intressanta forskarna 
och hålla sig på topp. Det gäller både 

ljuset från maskinen och strålrören – dvs. 
de instrument som forskarna använder 
i sina experiment med synkrotronljus.

– Stanford är ett gott exempel. De 
har haft acceleratorverksamhet sedan 
50-talet och utvecklar ständigt sina ljus-
källor i nya riktningar.

utan ett brett kunnande och ak-
tivt användande på hemmaplan missar 
Lundaforskaren möjligheten att spela en 
nyckelroll i framtiden, resonerade fakul-
tetsledningen redan för fyra år sedan 
och beslöt att satsa en större del av sitt 
överstående myndighetskapital på just 
detta. Ytterligare pengar har skjutits till 
från fakultetsmedel och andra källor och 
sammanlagt har man satsat 20 miljoner 
kronor på att utveckla redan befintliga 
användningsområden, och på att hitta 
nya. Det har blivit många workshops och 
seminarier under åren, liksom resor ut i 
världen för att hitta den senaste kunska-
pen. Man har bjudit in de absolut bäs-
ta forskarna som gästtalare, och många 
nya projekt har startats.

– Vi behövde se var vi hade våra vita 
fläckar, var vi behövde ny kompetens så 
mycket av pengarna har gått till nyrekry- t

Breddar kunnandet 
inom universitetet

Synkrotronljusprofessor Stacey Sörensen.

     17

under drygt tre år har en särskild 
grupp inom naturvetenskapliga 
fakulteten arbetat för att bredda 
kunnandet och användandet 
av synkrotronljus och neutro-
ner inom sin fakultets olika 
ämnesområden. detta som en 
förberedelse inför de kommande 
anläggningarna max iv och ess.

– arbetet har varit fram-
gångsrikt, konstaterar projekt-
ledare stacey sörensen. och nu 
är det dags att göra samma sak 
inom resten av universitetets 
fakulteter.
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teringar, berättar Stacey Sörensen. 
Det rör sig om en tre, fyra professo-

rer, sex biträdande lektorat och några 
postdocs. Ett projekt som går ut på att 
stärka befintliga grupper och bana väg 
för framtiden, har fått sex postdocs och 
sju doktorander. 

 trots att det råder global konkur-
rens kring acceleratortekniken samar-
betar man rätt väl. (Se intervjun med 
Sharon Traweek på förra uppslaget) 
Det finns ett tätt nätverk, man följer ut-
vecklingen vid olika anläggningar och 
sitter med i varandras tekniska och ve-
tenskapliga rådgivande grupper (advi-
sory boards).  

– Det finns ett starkt vetenskaplig 
lagarbete kring både maskinutveck-
ling och  forskning vid anläggningarna. 
Bakom ett strålrör finns oftast ett tiotal 
forskare och deras forskargrupper. Och 
även om alla har lite olika krav måste de 
enas om vilken teknisk lösning som är 
den bästa för laboratoriets framtid, sä-
ger Stacey Sörensen.  

om max iv får fuLLfÖLJa sin plane-
rade utveckling så kommer lundalabo-
ratoriet tillsammans med det i Brookha-
ven i USA bli världens mest intressanta 
synkrotronljuskälla inom röntgenområ-
det. Idag består Max–Lab av en liten lag-
ringsring och en stor, högre energiring 
med tillsammans 14 strålrör. Dessa av-
vecklas när det nya laboratoriet öppnar 
sina strålportar. MAX IV får sju nya strål-
rör i den första etappen och när labo-
ratoriet är helt utbyggt kommer det av 
bestå av 30 olika strålrör kopplade till 
ringarna. Varje strålrör har en koordina-
tor som bl.a. har som uppgift att ta emot 
och ge stöd till olika forskargrupper som 
har tilldelats tid på strålröret genom ett 
reviewsystem.  

Av de nuvarande sju koordinatorerna 
på MAX-lab kommer bara ett par styck-
en från Lund. resten är från andra uni-
versitet i Sverige vilket är naturligt ef-
tersom anläggningen är nationell, säger 
Stacey Sörensen.

text & foto: maria Lindh

– max iv kan innebära en fantastisk 
möjlighet för oss, men lika väl bli en 
gökunge, säger professor ingemar 
Carlstedt, ansvarig för medicinska 
fakultetens infrastruktur och lokal-
försörjning.   

Han berättar att även Medicinska fakulteten 
har varit aktiv i att förbereda sig för att ex-
ploatera de nya anläggningarna. Två profes-
sorer har rekryterats inom medicinsk struk-
turbiologi och fakulteten har tagit initiativet 
till programområdet MoreLife. 

Dessutom är mycket av satsningen på 
Lund Universit Bioimaging Centre helt i lin-
je med satsningen på MAX IV., säger han.

Och när det gäller möjligheterna inom 
medicinsk avbildning ser Ingemar Carl-
stedt att just ett biomedicinskt strålrör, 
”MedMAX” (se artikel intill) skulle innebära 
en betydande förstärkning och expansion 
och bli en viktig nationell/nordisk resurs.

men ser man på MAX IV i ett övergripande 
medicinskt forskningsperspektiv så finns det 
en risk för att den satsningen går ut över an-
nan forskning som ligger betydligt centrala-
re inom vårt verksamhetsområde.

– Om vi satsar på MAX så är det samti-
digt något annat som vi tvingas avstå från 
och det finns en gräns för hur många sats-
ningar som MAX IV, ESS och Medicon Villa-

En fantastisk möjlighet 
eller en gökunge?

ge som vi orkar med utan att kärnverksam-
heten skadas.

Ingemar Carlstedt menar att man just nu 
står inför stora utmaningar – från betydande 
vårdproblem med en växande äldreskara till 
global fattigdom och nöd.

i det PersPektivet har MAX IV inte så stor 
betydelse särskilt som ledtiderna för de ny 
läkemedel man hoppas ska kunna utvecklas 
med hjälp av all strukturinformation är up-
pemot 20 år. Och vi har ett uppdrag gente-
mot samhället att leverera lösningar på vik-
tiga problem som kräver betydligt snabbare 
svar än så.

Ingemar Carlstedt är bekymrad över den 
finansiella hotbilden som vilar över de fram-
tida anläggningarna. Vem ska betala?

– Universitetet får ju inte bli som famil-
jen som köpte en så dyr bil att bilåkning blev 
det enda man kunde ägna sig åt om man nu 
lyckas betala bensinen till den.

maria Lindh 

t
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Ingemar Carl-
stedt anser att  
det finns en risk 
för att satsning-
en på MAX IV 
går ut över an-
nan forskning. 
foto: kennet ruona
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att undersöka stenar och fossiler 
utan att behöva ta sönder dem 
kan vara guld värt för geologer. 
det fungerar med synkrotronljus!  
Liksom att ”röntga” jord för att be-
döma halten av föroreningar. även 
inom cancerforskning kan ljuskällan 
från max iv komma väl till pass.

Detta är tre nya exempel på användnings-
områden för synktronljus. Områden som 
vuxit fram under de år som strategiprojek-
tet varit igång. 

Professor Birger Schmitz i geologi hade 
en mycket vag uppfattning om vad synkro-
tronljus var för fyra år sedan – men insåg 
ganska snabbt vilken hjälp han kunde ha av 
det i sin forskning kring meteoriter. 

– Det öppnas fantastiska möjligheter till 
helt nyskapande forskning kring solsyste-
mets historia, säger han. Med hjälp av de 
metoder som de nya anläggningarna erbju-
der kan man gå in i stenar och se spår av kos-
misk strålning och tidigare katastrofkrockar 
mellan solsystem.

Inom biologi arbetar nu en postdoc med 
att analysera biologisk nedbrytning i jord 
med hjälp av synkrotronljus. 

MAX IV – superröntgen 
med många användningsområden

På medicinsk strålningsfysik har Crister 
Ceberg och hans forskarkollegor hittat möj-
ligheter att använda synkrotronljus för att 
undersöka radiobiologiska effekter i väv-
nad. De sysslar även med avbildning s.k. 
biomedical imaging och hoppas på ett de-
dicerat strålrör till just det – ett ”MedMAX”.  
Vid LU finns redan Bioimaging Centre och 
Crister Ceberg ser ett ”MedMAX” som ett 
naturligt nästa steg i den utvecklingen.

– Varje imagingmetod avbildar något 
nytt. Synkrotronljuset lämpar sig för att 
studera snabba förlopp som vid andning, 
lungor med tillämpning på astma. Man kan 
framhäva gränsskikt och se tydligare väv-
nadsstruktur och cellförändringar. Med 
det energirika ljuset kan man också se hur 
konstgjord vävnad fungerar tillsammans 
med naturlig vilket har stor betydelse för 
implantatforskningen. 

inom de torra ämnena finns det också 
tillämpningsområden, menar strategigrup-
pen. Arkeologerna kan på samma sätt som 
geologerna ”röntga” stenar, benrester och 
annat utgrävt material. Konstvetare kan 
med synkrotronljus bedöma äktheten i en 
tavla genom att datera färgpigment utifrån 

dess kemiska fingeravtryck. Och med s.k. 
spektral analys undersöks gamla skrifter. 
Stacey Sörensen berättar om hur en byzan-
tinskt bönebok från medeltiden visade sig 
vara något helt annat. när den undersöktes 
med röntgenavbildning i Stanford fanns det 
under allt annat en beskrivning av sju av Ar-
chimedes teser från 1000-talet. Två av dessa 
var tidigare okända.

de stÖrsta användarna av neutroner 
inom Lunds universitet är de fysikaliska ke-
misterna som reser runt bland världens la-
boratorier för att utöva sina experiment, 
vilket de till stor del kommer att slippa i fram-
tiden. Tommy nylander berättar att han till-
bringar åtminstone en månad varje år vid 
olika anläggningar i Europa och USA. nå-
got han och hans kollegor lär kunna dra ner 
på i framtiden. 

– Det finns så klart ett värde i att träffa 
kollegor på andra ställen i världen också – 
men Lund kommer ju också att också att 
bli en stor mötesplats, säger han, och ser 
ett stort behov av det bredare utbudet för 
flera typer av användare som lundanlägg-
ningarna kommer att innebära.  

maria Lindh 

MAX IV. ill: fojab arkitekter

MAX IV. ill: fojab arkitekter
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När LUM intervjuade Campus 
Helsingborgs första rektor 
Sven-Ove Johansson om visio-
nen för universitetets då ny-

startade nordvästra utpost stod ett nära 
samarbete med kommun och näringsliv 
överst på listan. Fyra rektorer senare är det-
ta en vision som lever kvar och har förverk-
ligats. Det står klart när LUM träffar Jes-
per Falkheimer som är rektor på Campus 
sedan drygt ett år tillbaka. Däremot växte 
inte Campus i samma takt som Sven-Ove 
Johansson hoppades på. Först nu närmar 
man sig önskesiffran 3.000 helårsstudenter. 

en sak är ofÖrändrad från besöket för 
elva år sedan: promenadstråket mellan sta-
tionen och universitetet. Det är fortfaran-
de en ogästvänlig blåsig transportsträcka 
kantad av tågräls och parkering. Men väl 
innanför Campus stora glasdörrar är det 
desto gästvänligare: här är litet och famil-
järt och man får en känsla av att befinna 
sig vid en av småhögskolorna och inte vid 
Lunds universitet. Jesper Falkheimer som 
tar emot på sjunde våningen gillar liknelsen. 
– Vi har samma fördelar som de små hög-
skolorna när det gäller nära kontakter med 
regionen och arbetslivsanknytning. Skillna-
den är att vi har ett anrikt universitet i ryg-
gen som vi kan dra nytta av. 

Campus Helsingborg

Campus Helsingborg kan beskrivas som avknoppningen som kom hem igen. 
Som först skulle driva utbildning inom eget område, men som nu istället inlem-
mats under fakulteterna i Lund. Och dessutom kompletterats med forskning. 
Ett lyckosamt recept, menar rektor Jesper Falkheimer och berättar att man nu 
snart växer ifatt det studentantal man önskade vid starten för elva år sedan. 

Det bästa av två världar alltså. I somras 
besökte Jesper Falkheimer högskolan på 
Gotland för att inspirera inför högskolans 
förestående sammanslagning med Uppsa-
la universitet.  På flera håll i landet förs nu 
diskussioner om sammanslagningar; gamla 
anrika universitet med små och mer flexibla 
högskolor knutna till sig är vad statsmak-
terna förespråkar.  

Men trots ett gynnsamt koncept har ut-
vecklingen inte gått lika snabbt som universi-
tetsledningen önskade när Campus invigdes 
för 12 år sedan. Först mot slutet av nästa år 
kommer Campus att ha de 3000 helårsstu-
denter som verksamheten planerades för. 
En avgörande orsak till att utvecklingen inte 
gått tillräckligt snabbt är, enligt den allmänt 
rådande uppfattningen, att Campus band till 

Lunds universitet inte varit tillräckligt starka.  
Därför skrotades idén om att Campus skulle 
vara ett eget område för tre år sedan. Istäl-
let inlemmades alla utbildningar under fa-
kulteter, som på så sätt fick ett ökat ansvar 
för att vara med och utveckla verksamheten 
i Helsingborg. Kansliet ersattes av en nätt 
utvecklingsenhet ledd av rektor Falkheimer 
och med ett starkt fokus på kommunika-
tion, marknadsföring, näringslivskontakter 
samt samordning och infrastruktur.

en annan fÖrdeL med att knyta Campus 
närmare fakulteterna är att det blivit lättare 
att få hit forskning, hävdar Jesper Falkheimer. 
Idag har snart  tio professorer och 30 dokto-
rander Campus som sin dagliga arbetsplats 
vilket är en mångdubbling på de senaste åren. 
Trots att forskningen sorterar under fa-
kulteterna har Campus ett nystartat in-
formellt forskningsråd som bland annat 
planerar erbjuda tvärvetenskapliga dokto-
randseminarier åt Campus-doktoranderna. 
På så sätt vill man gjuta liv i forskarmiljön.  
– Vi är noga med att inte vara ett utbild-
ningshotell, säger Falkheimer. Här ska vara 
fullt med forskare, studenter och lärare med 
Campus som sin huvudsakliga arbetsplats. 

Till hösten startar fyra nya program – 
modevetenskap, en master i energieffektivt 
byggande, en joint master i strategisk kom-

Jesper Falkheime, rektor på Campus Helsing-
borg. foto: ulrika oredsson

– filialen som kom hem
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munikation tillsammans med ett skotskt uni-
versitet samt en ny inriktningsmaster inom 
Service management. Fast den stora ökning-
en, den som ska leda till att Campus äntligen 
når sitt utbildningsuppdrag på 3000 helårs-
studenter, räknar man ska ske inom lärarut-
bildningen. Tyvärr är söktrycket dit inte rik-
tigt vad man önskat sig, men det är varken 
bättre eller sämre än vid andra lärarutbild-
ningar i Sverige, enligt Jesper Falkheimer.

idag bedriver Samhällsvetenskapliga fa-
kulteten, HT och LTH utbildning i Helsing-
borg. Dock sitter flera prodekaner med i 
Campus styrelse och Jesper Falkheimer har 
som mål att spegla det utbildningsutbud 
som finns i Lund. 

Framför allt vill jag ha hit utbildningar 
som övriga Campus men även näringslivet 
i nordvästra Skåne kan dra nytta av, säger 
han och nämner logistik som exempel.

Det nära samarbetet med regionen, som 
funnits med ända sedan start, lever och fro-
das: Varje år skjuter Helsingborgs stad till  
9 miljoner kronor till verksamheten – 5,5 
miljoner är såddpengar för forsknings- och 
utbildningsprojekt med regional förankring 
och resten går till sponsring av studentloka-
ler med mera.

det finns en PåtagLig stoLthet över 
Lunds universitets närvaro och vi känner 
oss mycket omhuldade, säger Jesper Falk-
heimer. Han berättar om några av de se-
naste samarbetena mellan regionen och 
Lunds universitet: bygginkubatorn Valhall 
Science Village i Ängelholm, tjänsteinkuba-
torn THInK samt en ökad samverkan med 
kulturnäringar i samarbete med bland andra 
Kultur Skåne.

Jesper Falkheimer är docent i strategisk 
kommunikation, ett forskningsfält som han 

utbiLdningar På CamPus  (28 program inkl.olika inriktningar):

•	 Service	management	med	olika	inriktningar	inkl	master
•	 Socionomutbildning
•	 Strategisk	kommunikation	med	olika	inriktningar	inkl.	master
•	 Tekniskt	basår
•	 Högskoleingenjör	med	olika	inriktningar
•	 Livsmedelsteknik
•	 Master	i	energi-	och	miljöeffektiva	byggnader
•	 Modevetenskap
•	 Ämneslärarutbildning	med	olika	inriktningar
•	 Samt	ett	antal	fristående	kurser	inom	juridik,	arkeologi	och	filosofi

har stor nytta av då han leder Campus. 
Mycket av hans tid går åt till att marknadsfö-
ra, träffa olika potentiella samverkanspart-
ners och initiera nya samarbeten. Mötena 
med universitetet i Lund blir också många. 
De är viktiga för att Campus verkligen ska 
integreras med resten av verksamheten. Jes-
per Falkheimer sitter exempelvis med i rek-
tors ledningsråd, även om han till skillnad 
från dekanerna inte längre har ett ”eget” 
område. Han beskriver både 
sig själv och Campus som 
något av en anomali 
inom universitetssyste-
met: Campus är del av 
Lunds universitet men 
ändå inte riktigt.

Det viktigaste i mitt 
uppdrag är att knyta Cam-
pus närmare Lund men 
samtidigt bevara nybyg-
garandan och känslan av 
rockn´roll, säger han.

uLrika oredsson

Snart är Campus Helsingborg uppe i 3.000 helårsstudenter. foto: johan persson
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forskning.

fiskeforskning. nästa år väntas eu 
ändra sin starkt kritiserade fiske-
politik. ett ”ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt hållbart” fiske är det 
nya målet, som innebär ändrade 
spelregler för både fiskare och fisk. 
fyra lundaforskare undersöker nu 
vad detta betyder för Öresundsfis-
kets del.

Sju av tio fiskbestånd inom EU är idag över-
fiskade, eftersom fiskebidragen lett till allt-
för många och effektiva båtar. I fortsätt-
ningen ska stödet gå mer till att utveckla 
tjänster och produkter kring fångster som 
inte skadar bestånden.

– Det kan handla om att ursprungsmärka 
fisken eller på andra sätt garantera dess kva-
litet, att ta hand om den i egna rökerier, eller 
att lansera nya maträtter, säger Filippa Säwe 
från Institutionen för service management. 

Det senare förslaget beror på att fiskarna 
i framtiden inte får slänga tillbaka den del 
av fångsten de inte vill ha. De måste ta med 
sig allt in till hamn, och konsumenterna kan 
därför få lära sig laga gratänger och soppor 
på råvaror som är helt nya i fiskdisken.

Filippa Säwe och hennes kollega Johan 
Hultman deltar i projektet Soundfish, där 
de undersöker vad Öresundsfisket betyder 
för alla dem som fiskar. Samtidigt studerar 
LU-biologerna Anders Persson och Anders 
nilsson hur torsken mår, och Staffan Waldo 
från SLU räknar på ekonomiska modeller.

JämfÖrt med sina Likar i Kattegatt och 
Östersjön har torsken i Öresund det ganska 
bra, eftersom trålfiske i sundet är förbjudet 
för sjöfartens skull. Det enda kommersiella 
fiske som tillåts är garnfiske, dvs. fiske med 
nät. Detta är mycket bättre för havsbotten 
och även – eftersom det är mindre super-

effektivt än trålfiske – bättre för fisken.
– I Öresund är torsken ovanligt välmåen-

de, och dessutom ganska stor eftersom man 
avstår från att ta de minsta tillåtna fiskarna. 
Hur stor fisk som tas upp bestämmer ju fis-
kekaptenerna själva genom maskstorleken 
på sina garn, säger biologen Anders Persson. 

Fast det kunde vara ännu bättre, menar 
hans kollega Anders nilsson.

– Om man kunde vänta lite till och låta 
fisken fortplanta sig ytterligare en säsong 
skulle beståndet i Öresund med större sä-
kerhet bli hållbart. Dessutom skulle garn-
fiskarna få mer betalt per fisk, eftersom tors-
karna skulle bli större.

Men en sådan frivillig begränsning krä-
ver enighet, och det är en bristvara i sam-
band med Öresundsfisket. Det vet Filippa 
Säwe och Johan Hultman efter sina inter-
vjuer, hamnbesök och möten.

– För det första har ju yrkesfiskare, sport-

Samförstånd inom fiskenäringen 
kunde ge mer hållbart fiske i Öresund

Filippa Säwe och 
hennes kollega Jo-
han Hultman deltar i 
projektet Soundfish, 
där de undersöker 
vad Öresundsfisket 
betyder för alla dem 
som fiskar. foto: ken-
net ruona
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soundfish

Det fyraåriga projektet Soundfish 
finansieras med nära 18 miljoner 
kronor av forskningsstiftelsen For-
mas. Deltagarna är ekologiforskarna 
Anders Persson och Anders Nilsson, 
samhällsvetarna Filippa Säwe och 
Johan Hultman från Service manage-
ment samt ekonomen Staffan Waldo 
från SLU och Agrifood. Projektet 
finansierar också tre doktorandtjäns-
ter och ett postdoktorat.

fiskare och husbehovsfiskare – ofta jordbru-
kare eller före detta fiskare med fiskerättig-
heter vid Sundet – olika och ibland motsatta 
intressen. För det andra finns det motsätt-
ningar mellan svenska och danska fiskare, 
eftersom de svenska fiskereglerna är strik-
tare än de danska, förklarar Johan Hultman.

Faktum är att bara en enda dansk är med 
i yrkesfiskarnas samorganisation Öresunds-
fiskarna, och han är inte fiskare utan chef för 
Öresundsakvariet i Helsingör. Den nya ord-
föranden för Öresundsfiskarna är inte heller 
yrkesfiskare, utan forskare – Filippa Säwe.

– Jag blev häpen över att bli tillfrågad, 
men ser det förstås som ett stort förtroen-
de, säger hon.

i den bästa av värLdar skulle Filippa 
Säwe, som en utifrån kommande neutral 
person, kunna bidra med att få till en lo-
kal samförvaltning av det kustnära fisket i 
Öresund. Fiskarna skulle då själva kontrol-
lera att verksamheten följer uppsatta regler 
så att fisket verkligen blir hållbart. 

Även länsstyrelsen i Malmö har varit 
inne på idén om lokalt självstyre för fisket 
i Öresund. Eftersom de nya EU-reglerna 
öppnar för mindre fiskeområden, så skul-
le Öresund kunna bli ett eget fiskeområde 
och slippa höra samman med södra Öster-
sjön där fiskets villkor är ganska annorlunda. 
Men hur man kommer att lyckas utnyttja de 
nya möjligheterna blir beroende av de olika 
gruppernas intresse av att samarbeta, både 
tvärsöver och på var sin sida om Sundet.

text: ingeLa bJÖrCk
foto: kennet ruona

Backagården

AB Fian

Kockska stiftelserna
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forskning.

HållbarHetsforskning. den inter-
nationella handeln med mark har 
ökat dramatiskt de senaste åren. 
oftast är det fattiga länder som 
säljer mark till företag i rika länder. 
och förlorarna är de lokala bönder-
na tillsammans med miljön.

Lus centrum för hållbarhets-
forskning Lucsus har uppmärksam-
mat problemet i en rapport som 
lagts fram vid ett seminarium i 
riksdagen.

Att den rika världen börjat intressera sig för 
jordbruksmark i framför allt Asien och Afri-
ka har flera skäl. Matimporterande länder 
som t.ex. Sydkorea och Saudiarabien vill ha 
marken till livsmedelsgrödor. EU-länderna 
för sin del satsar mest på biobränslen som 
sockerrör och oljepalmer. 

Markköparna talar gärna om de 
pengar och arbetstillfällen 

som köp-

en ger. Men pengarna går främst till säljar-
ländernas elit, och arbetstillfällena blir säl-
lan så många som utlovats. nackdelarna blir 
 desto fler.

– Den lokala befolkningen riskerar att 
förlora jordbruksmark, tillgång till bete och 
tillgång till vatten. Kvinnorna är särskilt ut-
satta, eftersom den eventuella ersättning-
en oftast går till männen. Miljön kan också 
drabbas genom skövling av skog, besprut-
ning och övergödda vattendrag, säger pro-
fessor Lennart Olsson på Lucsus.

LuCsus raPPort Presenterades i riks-
dagen i samarbete med right Livelihood 
Award, den stiftelse som delar ut det ”al-
ternativa nobelpriset”. Lucsus har sedan ett 
par år tillbaka ett samarbete med stiftelsen, 
och flera av dess pristagare deltog som ta-
lare vid seminariet.

– Det var många riksdagsledamöter med 
och även folk från bl.a. Sida, frivilligorga-
nisationer och myndigheter. Diskussionen 
blev mycket livlig, berättar Lennart Olsson.

Ett skäl till detta är det upp-

märksammade fallet med det schweiziska 
företaget Addax Bioenergy, som fått 90 mil-
joner kronor av det svenska biståndsorga-
net Swedfund. Addax har köpt mark i Sierra 
Leone för att plantera sockerrör till etanol, 
men de lokala byborna har inte gynnats av 
projektet. De har tvärtom, bl.a. i intervjuer 
i Sveriges radio, vittnat om svikna löften, 
hunger och vattenbrist. 

”Det är svårt att finna biståndsrelevan-
sen i ett projekt där en försvinnande liten 
del av intäkterna går till utvecklingslandet 
medan över 90 procent hamnar i skattepa-
radis”, heter det i Lucsus-rapporten. 

– Addax svenska VD har skrivit till oss 
och protesterat mot hur vi beskriver deras 
projekt. Men vi har försökt kontrollera våra 
källor så gott vi kan och har stöd från åt-
minstone två oberoende källor, Sierra Leo-
nes naturvårdsverk och frivilligorganisatio-
nen Green Scenery, säger Lennart Olsson. 

LuCsus forskare kommer att fortsätta 
bevaka både Addax-fallet och företeelsen 
med storskaliga markköp i allmänhet. Luc-
sus koordinerar ett nystartat nordiskt nät-
verk på området, och ska i höst göra en stu-
die i Tanzania för att mer i detalj studera hur 
markaffärerna går till. 

Även seminarierna i riksdagen i samar-
bete med right Livelihood Award ska fort-
sätta. Tanken är att under en femårsperiod 
göra ett seminarium om året, där både fors-
kare och ”alternativa nobelpristagare” del-
tar. nästa års tema blir troligen jordbruks-
teknologi och global matsäkerhet.

text & foto: ingeLa bJÖrCk 

Herdefolket afar i nordöstra Etiopien till-
hör dem som skadats av den internationella 
markhandeln. På deras traditionella betes-
marker invid Awash-floden ligger nu en ki-
nesisk sockerplantage.

Uppmärksammad rapport från lundaforskare:

Fattig lokalbefolkning missgynnas 
när utländska företag köper upp mark
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listan.

Tora Törnquist, juridikstudent, och 
Nicolai Slotte, statsvetarstudent, är ny 
ordförande respektive vice ordförande för 
Lunds Universitets Studentkårer, LUS. 
Det här tycker de är de fem viktigaste 
utmaningarna både för dem själva och för 
Lunds universitet det kommande läsåret.

hÖgskoLestifteLsefrågan. Det är ännu 
omöjligt att säga om det är bra eller dåligt för 
universitetet att bli stiftelse. Vi väntar med 

spänning på det utlovade underlaget. Viktigast är att 
processen inte stressas fram, att den får ta tid och att 
konsekvenserna för studenterna blir ordentligt utred-
da innan beslut tas.

studenträttighetsListan. Den går ut 
vid årsskiftet. Listan behöver uppdateras och 
oklarheter bankas ut så den blir ett använd-

bart verktyg och verkligen följs av alla. 

bostadsfrågan. Nu måste vi få bukt med 
bostadsbristen! Visst finns planer – men det 
ska byggas också! Under tiden är det viktigt 

att provisoriska lösningar som andrahandsuthyrning 
fungerar. 

PsykosoCiaLa arbetsmiLJÖn. Det är om-
tumlande att börja läsa. Alla nybörjare, även 
de som kommer från akademikerhem, vill ha 

mer och bättre information i starten. Vilka är kraven? 
Vilka är mina rättigheter? Det är viktigt att alla vet var 
de kan få hjälp och att stödverksamheterna verkligen 
får de resurser som de behöver. 

Låt inte utbiLdningen hamna i skug-
gan.  De stora forskningssatsningarna MAX 
IV, ESS och Medicon Village tar mycket tanke-

kraft och energi. Utmaningen är att se till att de ock-
så gynnar utbildningen. Forskare ska inte lyftas ut och 
bort från utbildningsmiljöer. Istället behöver vi öka 
kontakten mellan forskare och studenter. 

text & foto: britta CoLLberg
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Kårtopparna Tora 
Törnquist och Nico-
lai Slotte listar ut-
maningar under det 
kommande året.
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Det surrar kring begreppet innovation. 
Ordet nämns elva gånger i Lunds uni-

versitets nya strategiska plan. EUs stora 
kunskapssatsning Horizon 2020 är helt 
inriktad på innovation. Hoppet står 
till universiteten som i samverkan med 
näringslivet förväntas åstadkomma 
förnyelse och tillväxt som kan lyfta det 
krisande Europa. 

Men samtidigt som forskningsrön hela 
tiden prånglas ut i samhället och kommer 

till nytta, så finns mycket som hindrar 
innovation och nytänkande. Det gäller både 

i universitetens samspel med omvärlden och 
inom akademin. Borde forskarna få forska ifred och 

kraften istället läggas på studenterna som idébärare 
och entreprenörer? Och hur väl insatta är egentligen de 

som beslutar om forskningspolitiken? 
I LUMs serie inför höstens forsknings- och innova-

tionsproposition har vi kommit till det tredje hörnet i 
kunskapstriangeln – innovation. 

Fotnot: Tidigare artiklar inför forsknings- och innovationspropositionen: 
LUM 4: Hur ska forskningen styras? LUM 5: Kunskapstriangel med slagsida 
www.lu.se/lum

Innovation
– räddaren i nöden?
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– Satsa på studenter som idébärare!
universiteten är viktiga för inno-
vationer och förnyelse av industri 
och samhälle. men de behöver ett 
tydligt innovationsuppdrag och mer 
pengar för att bli ledande aktörer. 
och de bör satsa mer på studenter 
än på forskare som bärare av nya 
idéer. 

det är slutsatsen i en ny statlig 
utredning, som tagits fram inför 
höstens forsknings- och innova-
tionsproposition.

Forsknings- och innovationspropositio-
nen läggs fram vart fjärde år, och i oktober 
väntas en ny. Förr hette det enbart forsk-
ningsproposition, men på senare år har inn-
ovation seglat upp vid sidan om till synes 
oupplösligt förenad med forskningen. 

i fÖrra Lum tyckte professorn i forsknings-
politik Mats Benner att kunskapstriangeln 
fått slagssida mot just forskning och inno-
vation medan utbildningen hamnat i bak-
vatten. nu lyfts utbildningens betydelse 
fram i en ny utredning – om innovation. Det 
är universitetsdirektör Curt Karlsson, Linkö-
pings universitet, som på regeringens upp-
drag utrett hur universiteten stödjer innova-
tionssystemet. Han har ett annat perspektiv 
än Mats Benner, men menar att utbildning-
ens betydelse för samhällets innovations-

kraft gravt har underskattats. 
Curt Karlsson vill att fokus flyttas från 

forskarna som de främsta idé- och impuls-
givarna när det gäller innovationer – till 
studenter och doktorander. Det gäller inte 
minst studenter inom humaniora, samhälls-
vetenskap och konst där det finns en stor 

innovationspotential, menar han. Genom 
att utbilda studenter och doktorander ock-
så i entreprenörskap kan man få en helt an-
nan utväxling när det gäller innovation än 
hittills, då mycket krut lagts på att inspirera 
forskare att kommersialisera sina idéer. 

det akademiska systemet saknar till-
räckliga incitament för samverkan med 
omvärlden och kommersialisering av forsk-
ningsrön – det är en annan viktig slutsats i 
Curt Karlssons utredning. Detta trots ”lä-
rarundantaget” som ger lärarna rätten till 
sina resultat och hur de ska exploateras. 
Hanteringen av immateriella rättigheter 
är bristfällig, konstaterar han. Utredning-
ens slutomdöme blir ändå att universiteten 
lyckats överraskande väl med sina innova-
tionssystem, trots ”de ofullkomliga förut-
sättningarna”. 

Curt Karlssons råd till regeringen är alltså 
att satsa mer på universitet och högskolor 
som innovationsaktörer och göra uppdra-
get tydligare. Han vill höja innovationsan-
slaget från 100 miljoner kronor till 400 mil-
joner per år. Universiteten måste bli ledande 
och självständiga ”subjekt”, inte bara ”ob-
jekt” i de regionala innovationssystemen. 
Och ha mer fokus på studenterna!

britta CoLLberg

Läs hela utredningen: http://www.regering-
en.se/sb/d/15654/a/194144

”Genom att utbilda 
studenter och doktorander 
också i entreprenörskap 
kan man få en helt annan 
utväxling när det gäller 
innovation än hittills.”

Curt Karlsson har på regeringens uppdrag 
utrett hur universiteten stödjer innovations-
systemet.

Curt Karlsson vill att fokus flyttas från forskarna som de främsta idé- och impulsgivarna när det gäller innovationer – till studenter och dokto-
rander. foto: kennet ruona och johan persson
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– viktigast att vi får utväxling på ess och max iv
anders axelsson, 
rektor för Lunds 
tekniska högsko-
la, Lth:
– Universitetet har en 
viktig innovationsroll, 
men sättet att förde-
la forskningsmedel 
minskar potentialen. 
Universitetets grund-
idé är ”open innovation” – att vara en kun-
skapsbank där kunskapen är fri att användas 
av vem som helst. Men i verkligheten fung-
erar det inte alltid så. 

– nästan 70 procent av LTHs forsknings-
budget består av externa anslag som fors-
karna själva drar in. En tredjedel av vårt 
statsanslag går till att medfinansiera de här 
projekten. Vi får mindre över för ren nyfi-

kenhetsforskning. Allt fler externa finansiä-
rer – även de statliga – villkorar dessutom 
sina anslag och vill inte betala fullt ut för lo-
kaler, administration, utrustning etc. Vi blir 
lite av ett forskarhotell, där externfinansiä-
rerna inte vill stå för några kringkostnader.

– Den minskade ekonomiska handlings-
friheten driver oss att samarbeta med främst 
stora företag, som t.ex. kan bekosta dokto-
rander. Det finns inte tid och råd för sam-
verkan med små och medelstora företag. 
Många har svårt att förstå detta. Jag har 
hört företag som sagt ”vi betalar skatt” och 
förväntat sig att vi på LTH ska ställa upp som 
konsulter gratis. Men det finns inga ”fria 
luncher”. Liksom företagen måste vi ha eko-
nomi så vi kan driva vår verksamhet. Ett kon-
sultföretag som bara debiterar bokförda ar-
betstimmar skulle snart gå under.

– Ändå är det ju inte ekonomisk vinst 
som driver LTH och universitetet, utan 
viljan till excellens liksom en stark lojalitet 
mot studenter, doktorander och anslagsgi-
vare. Att utveckla kunskap och utbilda är 
universitetets insats i innovationssystemet 
– vi lägger varenda nickel på att finansiera 
människors kunskapsutveckling. Det är ba-
rockt att det inte värderas högre.

– Viktigast just nu är att regeringen gör 
långsiktiga investeringar i svensk forskning 
så vi kan utnyttja ESS och Max IV som är 
de största satsningarna någonsin på forsk-
ningsinfrastruktur i Sverige. Sverige och 
Lund får inte bli en passiv värd som bara 
upplåter mark. Det värsta som kan hända 
är att vi bara sitter med armarna i kors och 
inget görs för att detta ska befrukta svensk 
forskning.

Lunds universitet har inför höstens forsknings- och innovationsproposition önskat att 
en procent av BNP framöver avsätts till civil forskning. LU vill också att regeringen ger 
förutsättningar för bred samverkan kring de nya forskningsanläggningarna MAX IV 
och ESS i Lund. En tredje fråga som LU lyfter är resursfördelningssystemet: här behövs 
förändringar som bättre gynnar kvalitet och långsiktig planering.
     LUM har frågat några innovationsaktörer vad de vill att regeringen ska satsa på och 
vilka som är de mest angelägna frågorna.

Linus Wiebe, chef 
för Lunds univer-
sitets innovations-
system, Luis, som 
arbetar för att 
forskningsrön 
ska bli produk-
ter, tjänster eller 
processer med ett 
värde på markna-
den:

– Långsiktig innovationsfinansiering avgörande

Vad bör regeringen satsa på?

– Jag välkomnar Curt Karlssons utred-
ning om innovationsstödet (se artikel på 
förra uppslaget). Det är naivt att tro att 
samverkan med näringsliv och offentlig 
sektor ska dra in pengar till universitetet. 
Däremot kan samverkan bidra till tillväxt 
och att fler företag stannar i Sverige. Men 
en förutsättning är just att universitetet 
får ett tydligt lagfäst innovationsuppdrag 
och en långsiktig finansiering som står i 
relation till forskningsbudgeten.

– Jag är också övertygad om att det 

finns mycket att vinna på att lyfta fram 
studenter som innovatörer och idébärare. 
Erfarenheterna av vårt studentdrivna kon-
sultföretag Lunicore visar på en fantastisk 
potential. I Lunicore jobbar studenter som 
är nästan klara med sin utbildning och 
som erbjuder konsulttjänster inom de fält 
de utbildat sig. Det kan handla om IT-stöd, 
sätta upp en hemsida eller göra en mark-
nadsundersökning. Företaget startade för 
fyra år sedan, ägs till 90 procent av LUIS 
och omsatte förra året fyra miljoner.
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– för att bygga relationer krävs 
akademiker med näringslivserfarenhet
sven-thore holm, 
f.d. vd för tekno-
pol och medgrun-
dare av forsknings-
byn ideon och i 
dag frilansande 
innovationskon-
sult i bland annat 
ryssland, kina och 
indonesien:
– Jag menar att innovationer i allt väsentligt 
handlar om näringslivet och näringslivspo-
litik och är rädd att det blir ”mycket snack 
och lite verkstad” om för stor tonvikt läggs 
på universitetens roll. 

– Huvudproblemet när det gäller inno-
vation, tillväxt och förnyelse är att Sverige 
– och hela Europa – har för många små och 
medelstora företag som inte får hjälp att 
växa och utvecklas. 

– Det här är företag som drivs med går-
dagens kunskaper. Hur ska de” innove-
ras”? Det fungerar inte med vare sig fors-
kare eller studenter som brobyggare menar 
jag, utan det behövs akademiker med lång 
erfarenhet från att jobba i näringslivet, för 
att bygga relationer mellan akademin och 
dessa företag. Det gäller att ”tala, lukta 
och se ut som en fabrikör” för att det ska 
fungera.

– Det var sådana erfarna personer jag 
själv anlitade när jag drev samverkanspro-
jektet Kunskapsbron 1998–2005. Det gav 
utdelning, men modellen har inte fått ef-
terföljare, vilket är sorgligt. 

– Samtidigt är förstås forskningen otro-
ligt viktig. Men den måste bli begriplig. 10 
procent av alla forskningsanslag borde gå 
till att förpacka forskning på ett för samhäl-
let begripligt sätt.

bengt 
streijffert, 
rådgivare till 
rektor Per 
eriksson, och 
ansvarig för 
projektet 
”open inno-
vation” – en 
mötesplats 
på forskningsbyn ideon där 
forskare och företag arbetar 
tillsammans kring avgränsade 
problem:
– Universitetet har en viktig roll i 
samhällets system för att främja 
innovationer och förnyelse. 

– Det blir bättre drag i 
systemet om både forskning, 
utbildning och innovation finns i 
samma struktur. Men vi behöver 
ha mer användardriven forskning 
med omedelbar samhällsrelevans. 

– Man kan utnyttja univer-
sitetets resurser bättre genom 
att använda samhället omkring 
sig som ”laboratorium” för olika 
insatser och proaktiva studier 
där man ser nyttan redan på kort 
sikt. Forskare och studenter inte 
minst kan leda projekt och bidra 
till innovation i regionen – vi har 
för lite av det i dag. Forskning 
med lokal förankring behöver 
inte vara provinsiell eller perifer 
i vetenskaplig mening utan 
kan absolut nå excellens. Det 
bidrar också till universitetens 
och forskningens legitimitet. Vi 
måste acceptera att vi är en del 
av samhället.

– det behövs 
mer användar-
driven forskning 
med omedelbar 
 samhällsrelevans

– det finns en glipa i processen 
där många innovationer går förlorade

Carl borrebaeck, 
vicerektor med 
ansvar för inno-
vationsfrågor vid 
Lunds universitet:
–Innovationssidan av 
universitetets verk-
samhet har blivit eko-
nomiskt styvmoder-
ligt behandlad jämfört 
med forskningen. Samhället har samtidigt 
alldeles för lågt ställda krav på oss att nyt-
tiggöra forskningsresultat. Det förvånar mig 
att det är på det viset. Det pratas om inn-
ovationer och nyttiggörande – men det är 
mycket retorik från både politikers och fors-
kares sida.

– Det finns en klyfta mellan forskare och 
riskkapitalister, en glipa i innovationspro-

cessen där många goda innovationer går 
förlorade. Forskare har höga krav på sig och 
när de kommit fram till något, vill de oftast 
forska vidare istället för att nyttiggöra resul-
taten på en marknad. riskkapitalisterna är 
samtidigt inte beredda att investera i, som 
de uppfattar, omogna forskningsidéer. För 
forskarna är det alltså ofta för sent och för 
riskkapitalisterna för tidigt…

 I USA och Kanada är man betydligt 
bättre på att överbrygga den här klyftan. 
Man har system och finansiering för att 
fånga upp nya forskningsidéer i ganska 
stor skala och pröva om de är kommersi-
ellt gångbara. 

– Jag skulle önska att regeringen gav 
universiteten och Vinnova i uppdrag att ge-
mensamt ta fram ett förslag på hur vi kan 
bli bättre i det här avseendet.
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Forsknings- och innovationspolitiken står på bräcklig grund. Det saknas faktaunderlag för 
många av dagens beslut och trender, menar två lundaprofessorer, som gett sig in i debatten.
Den ena försöker nu punktera myten att forskning inte gör nytta i samhället. Den  andra drar 
igång en uppdragsutbildning för forskningshandläggare och beslutsfattare.

forsknings- och innovationspoliti-
ken bygger på föreställningar och 
myter, menar professor åsa Lind-
holm dahlstrand på centrum för 
innovationsforskning, CirCLe.

hennes egen forskning har miss-
tolkats och använts som slagträ i 
debatten. 

– man drar slutsatsen att svenska 
rön och teknikpatent inte skapar 
jobb och tillväxt i samma grad som 
i andra länder, till exempel usa. 
i själva verket är det förmodligen 
tvärtom! 

Det var i slutet av 1990-ta-
let och början av 2000-ta-

let som det började talas 
om ”den svenska aka-

demiska paradox-
en”. Debattörerna 
lutade sig mot ett 
par studier av Åsa 
Lindholm Dahl-
strand och hen-
nes kollega Staf-

fan Jacobsson på 
Chalmers. De hade 

studerat nya och av-
knoppade företag inom 

tekniksektorn och effekter 
i form av nya jobb och tillväxt. 
– En av studierna visade att 

forskningsföretag avknoppade 
från akademin inte hade samma 
positiva utveckling som produkt-
baserade företag, avknoppade 

från större privata företag. resultaten över-
tolkades, studien blev bränsle i debatten 
och användes på ett sätt som vi aldrig av-
sett, säger Åsa Lindholm Dahlstrand.

Bilden av ”Den svenska akademiska pa-
radoxen” fick stort genomslag och har på-
verkat senare års forskningspolitik. Trots 
att det enligt Åsa Lindholm Dahlstrand inte 
finns någon empirisk grund för att paradox-
en verkligen existerar.

– Forskningsföretag har en annan ut-
vecklingskurva. Om man följer de företag 
vi studerade över längre tid, så försvinner 
skillnaderna, och forskningsföretagen visar 
en lika god utveckling. 

Åsa Lindholm Dahlstrand har borrat 
djupt i debatten och de forskningspolitiska 
bilagorna:

– Jag ser att våra studier åberopas som 
underlag för antagandet att utväxlingen av 
svensk teknikforskning är dålig! Det är ab-
surt.

hon har fÖrsÖkt spräcka mytbildningen 
kring sin egen rapport bland annat med en 
debattartikel i ny teknik i våras. Hon och 
några medförfattare (exempelvis Merle Ja-
cob, se även artikel på nästa sida) hävdade 
att den svenska forskningspolitiken inte är 
evidensbaserad. 

Tvärtemot ”paradoxen” tyder mycket på 
att svensk forskning i hög grad kommer till 
nytta. 

– Det finns massor med goda idéer som 
prånglas ut i näringslivet. Majoriteten av den 
teknik som köps i Sverige kommer från uni-
versitetsavknoppningarna. Men vårt system 

– Universitetens innovationskraft 
är bättre än sitt rykte

 ”Jag ser att våra studier 
åberopas som underlag 
för antagandet att 
utväxlingen av svensk 
teknikforskning är dålig! 
Det är absurt.”

Åsa Lindholm Dahlstrand. foto: jonas andersson
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som ger lärarna och inte lärosätena rätten 
till forskningsrönen – gör att utflödet av inn-
ovationer inte blir lika synligt och mätbart. 

hennes studier av Chalmers visar på det-
ta. Trycket att samverka med näringslivet är 
starkt på forskarna, inte minst av ekonomis-
ka skäl. Universitetslärarna ingår samarbets-
avtal med stora företag. Av rädsla att företa-
gen som finansierar annars ska dra sig ur så 
avstår lärare ofta sin rätt till det som forsk-
ningssamarbetet resulterar i – dvs. resultatet 
blir en företagshemlighet. 

– I Sverige kan lärarna göra så här, tack 
vare lärarundantaget. I USA där universite-
ten har den immateriella rätten till forsk-
ningsresultaten, är det lättare att mäta ”nyt-
tiggörandet” av forskning.

därmed inte sagt att Åsa Lindholm Dahl-
strand vill ha bort det svenska lärarundan-
taget – hon tror att det underlättar sam-
arbetet mellan forskare och företag. Men 
de som beslutar om forsknings- och inno-
vationspolitiken behöver bättre insikt i att 
mycket teknisk förnyelse genereras i dessa 
samarbeten med stora företag och i den 
mängd avknoppningsbolag som universi-
tetsforskarna genererar. 

– Vid Chalmers tillskrevs 69 procent av 
patenten stora företag som man samarbe-

Professorn i forskningspolitik merle 
Jacob har blivit lite av handels-
resande i uppdragsutbildning. hon 
vill locka forskningshandläggare 
och beslutsfattare att plugga på 
distans i Lund. 

– forskningens villkor har föränd-
rats med ökad volym och interna-
tionell konkurrens. men politiken 
och administrationen har inte hängt 
med i utvecklingen. behovet av 
kompetensutveckling är enormt.

Merle Jacob är kritisk mot svensk forsk-
nings- och innovationspolitik och har till-
sammans med CIrCLE-kollegan Åsa Lind-
holm Dahlstrand gett sig in i debatten inför 
höstens proposition (se artikel ovan).

brist På gedigen kunskaP hos de ansva-
riga – det gäller både politiker och tjänste-
män – har resulterat i en närsynt och trubbig 
forskningspolitik och ett finansierings system 
som motverkar innovation och gränsöver-
skridande – inte minst inom universiteten, 

tade med. 22 procent var patent som tagits 
av universitetsföretag.

– Ska man kunna bedöma universitetens 
innovationskraft måste man studera dem 
över lång tid och mäta rätt saker, fortsät-
ter Åsa Lindholm Dahlstrand. En jämförelse 
som hon gjort mellan Oxford och Chalmers 
visar detta. England har inget lärarundan-
tag och Oxford är bäst i Storbritannien på 
att starta framgångsrika avknoppningsfö-
retag. Men Chalmers startar betydligt fler 
småbolag än Oxford och deras bidrag till 
samhället är heller inte att förakta, menar 
Åsa Lindholm Dahlstrand.

– De avknoppningar som Chalmers an-
ställda har startat består ofta bara av någ-
ra få personer och de växer inte särskilt 
mycket. Men de är viktiga ändå. De har lika 
många forskare som anställda – det handlar 
om ett par tusen jobb – och en sammanlagd 
omsättning på en miljard per år. Lägg där-
till många forskares engagemang i olika bo-
lagsstyrelser och de växande avknoppnings-
bolag som startas av forskare som lämnar 
universitetet. Detta kallar jag inte forskning 
i elfenbenstorn.

det är i grunden sunt att forskare inte 
ägnar sig mer åt företagande än vad de re-
dan gör, menar Åsa Lindholm Dahlstrand. 

– Ska man bli världsledande som fors-

kare får man baske mig koncentrera sig och 
jobba på det!

En framgångsmodell verkar vara kombi-
nationen forskningsidéer och externa entre-
prenörer – det visar ett projekt som hon hål-
ler på med just nu. 

– Det verkar vara stora företag som 
sponsrar före detta medarbetare att sätta 
upp nya små universitetsföretag. Tendensen 
är att dessa företag växer mycket snabbt. 

Ska man förstå innovationskraften i 
svensk teknikforskning skulle man nästan 
behöva ”öronmärka” idéerna och följa de-
ras väg in i svensk industri. 

– Ett privat företag sysslar med en eller 
par produkter. Ett universitetsföretag säljer 
kunskaper och idéer och kan ha uppåt tjugo 
”produkter”. De växer inte så mycket, men 
de som köper idéerna av dem – de växer! 

britta CoLLberg

menar hon. En verklighet långt från den of-
ficiella retoriken alltså.

Samtidigt som Merle Jacob pekar på 
större mönster och brister så talar hon i egen 
sak. Sedan ett år är hon nämligen förestån-
dare för Forskningspolitiska institutet (FPI) 
och det är i den egenskapen hon tvingats 
bli mer av ”utbildningsinnovatör”. 

det är en roLLfÖrändring under gal-
gen. Trots att Sverige aldrig satsat så myck-
et på forskning som nu kämpar nämligen 

– Beslutsfattare och administratörer är 
för okunniga om ”forskningsindustrins” villkor

åsa LindhoLm dahLstrand 

Åsa Lindholm Dahlstrand är profes-
sor vid CIRCLE sedan 2011 och leder 
forskningen kring entreprenörskap 
och	innovation.	Även	knuten	till	
Halmstad högskola och har varit 
gästprofessor på Chalmers.

t
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området Forskningspolitik själva med forsk-
ningsfinansieringen. 

Skälet är inte att ”forskningspolitik” inte 
är ett angeläget ämne – det har kanske ald-
rig varit så aktuellt som nu – utan att det är 
en relativt okänd akademisk disciplin och 
inte minst att FPI är ett tvärvetenskapligt in-
stitut, förklarar Merle Jacob. 

Visserligen har FPI efter många år som 
fri centrumbildning inlemmats i Ekonomi-
högskolan – och här finns också institutets 
tolv forskare, och sedan några år bedriver 
man utbildning på forskarnivå. Framtiden 
ser dock osäker ut.

– Som ett litet ämne är vi väldigt konjunk-
turkänsliga. Just nu är det ont om medel att 
söka för forskning i forskningspolitik. Och 

de som disputerar hos oss tvingas ofta gå 
tillbaka till moderdiscipliner som sociologi 
eller idéhistoria för att meritera sig och få 
anslag. 

Ett sätt att överleva är att starta grund-
utbildning i forskningspolitik. Då kan fors-
karna anställas som lärare och det kan ske 
en tillväxt underifrån. Men här, liksom när 
det gäller forskningen, bestraffar systemet 
den gränsöverskridande, tvärvetenskapliga 
uppstickaren, förklarar Merle Jacob. 

– Man får inte utbildningsanslag till HÅS 
(helårsstudenter) om man inte är ett etable-
rat ämne – så fungerar universitetets interna 
fördelningssystem. Att erbjuda uppdragsut-
bildning mot betalning ser jag därför som 
enda sättet att dra in pengar i dagsläget. 
Marknadsvägen kan vi skaffa oss inkomster 
för att framöver kunna erbjuda en vanlig, 
gratis universitetsutbildning i ämnet forsk-
ningspolitik.

med sin internationeLLa utbLiCk och 
sina kunskaper om den komplexa globala 
”forskningsindustrin” menar Merle Jacob 
och hennes kolleger att de har på fötterna 
när de hävdar att kompetensen brister bland 
dem som i dag arbetar med forskningspo-
litik och forskningsfinansiering – inte bara i 
Sverige utan på många håll i världen. Och 
nu är de alltså beredda att bidra till en för-
ändring. 

Hur ser intresset ut hos målgruppen? Jo, 
ganska bra – Merle Jacob har haft inledande 
kontakter med både forskningsråd, högsko-
leförbund och departement. Hennes ambi-
tion är att ta in tjugo betalande distansstu-
denter hösten 2013 och engagera forskare 
både i Lund och internationellt som lärare. 
Uppdragsutbildningen skulle generera två 
miljoner kronor som kunde bli grundplåt för 
en ”vanlig” universitetskurs i forskningspo-
litik.

– Forskning är en global jätteindustri, be-
hovet av skickliga forskningsadministratö-
rer är enormt och vi står inför ett genera-
tionsskifte. Det borde finnas intresse för en 
sådan grundutbildning hos ”vanliga” ung-
domsstudenter, menar hon. 

varfÖr är behovet av fortbildning så 
stort bland dem som arbetar med forsk-

– Forskningspolitiska handläggare och beslutsfattare 
behöver kompetensutveckling och vi kan erbjuda det 
i form av våra forskare och internationella nätverk, 
säger forskaren Merle Jacob som blivit ”utbildnings-
innovatör”. foto: jonas andersson

”Forskning är en 
global jätteindustri, 
behovet av skickliga 
forskningsadministratörer 
är enormt och vi står inför 
ett generationsskifte.”

ningsadministration och politik? Skälet är 
att svenska och europeiska universitet länge 
handlade huvudsakligen om utbildning och 
byggt upp sin administration kring den, me-
nar Merle Jacob.

– Forskning blev en huvuduppgift myck-
et senare. Den har vuxit våldsamt, men stöd-
organisationen har inte hållit jämna steg. 

Universitetsadministratörer har av tra-
dition rekryterats ur de egna akademiska 
leden och förr kunde man växa med upp-
giften och lära sig jobbet efterhand. I dag 
fungerar det sämre:

– Utmaningarna kräver fullfjädrade proffs. 
De ska kunna allt ifrån att scanna utlysningar 
nationellt och internationellt, hjälpa forskare 
att hålla deadlines för ansökningar, lobba, 
sy ihop samarbeten, samordna utlysningar 
med andra parter etc. Ändå har vi i Sverige 
inte ens en tjänstekategori för den här typen 
av administrativt forskningsstöd. 

rika forskningsmiljöer har haft råd att 
anställa sina egna ”grantmanagers” – men 
i den vanliga universitetsförvaltningen är 
det som regel ett litet gäng forskningsad-
ministratörer som förväntas serva en jätte-
organisation. 

– Det säger sig självt att det är orimligt. 
Och lika självklart är att forskare inte vill be-
tala en massa overhead till en förvaltning 
som inte förmår leverera det man behöver, 
menar Merle Jacob.

den nya marknadsnisChen kompetens-
utveckling för forskningsadministratörer 
kan bli räddningen för forskningspolitik och 
ett lyft för FPI, och på sikt få betydelse för 
Sverige, hoppas Merle Jacob. 

– Får vi genomslag nationellt kanske det 
också finns ett intresse lokalt för det vi kan 
erbjuda.

britta CoLLberg

merLe JaCob

Professor i forskningspolitik och 
föreståndare för Forskningspolitiska 
institutet. Innehavare av UNESCO-
professuren i forskningsmanagement 
och innovationssystem.

t
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En middag med släkten kan vara en nog så bra mötesplats för ett tvärve-
tenskapligt samarbete. En julafton hemma hos Dackes födde en biolog och 
en musiker idén om specialkomponerad musik till universitetets biologi-
show – något som har gått hem hos både musikstudenter och showande 
biologer. Nu gör man om det för andra året i rad.

Smör, spionsväng 
       och bolibompa-toner 

T.v: Mats Johansson och Thomas Olsson förbereder musiken till kärlekstemat. Överst t. h.: Biologerna lyssnar förtjust till musikstudenternas 
kompositioner. Från vänster Marie Dacke, Låtta Skogh, Therese Reber och Peter Olsson.Nederst t.h.: Biologimusiken var sista uppgiften för ter-
minen och Mats Johansson säger hejdå till studenterna. 

t
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Stämningen är förväntansfull bland 
studenterna som samlats i salen 
högst upp i en av de stora villorna 
på Biskopsgatan. De läser första ter-

minen på musikvetenskap, och kompositio-
nerna till biologishowen är en av flera slut-
uppgifter i kursen ”musikproduktion”. nu är 
det tid att spela upp deras stycken!

Thomas Olsson, musikforskare och ut-
bildningsansvarig för musikvetenskap, rig-
gar förstärkare och högtalare tillsammans 
med lärarkollegan Mats Johansson som 
agerar discjockey. På första raden sitter be-
ställarna, biologerna, med spetsade öron 
för att välja ut de musikstycken de vill ha 
till sin show.

– Förra året fick vi rätten att använda 
musiken hur vi ville – även till andra delar 
av showen än den var skriven till. Får vi det 
nu också? frågar biologen Marie Dacke stu-
denterna. 

Själva uppgiften sammanfattar Thomas 
Olsson med: ”Här har ni en biologshow som 
behöver musik!” 

fÖr att LÖsa ProbLemet fick studenter-
na se bildspel och videoklipp om jakten på 
ögats utveckling genom evolutionen, en 
lucköppning som gick ut på att gissa rätt 
djur, samt en bild på Daniel och Victoria från 
deras förlovning. 

resultatet blev tre vitt skilda kompositio-
ner från varje studentgrupp; den första om 
ögat med spiontema, den andra med mer 
barnsliga toner och den tredje kärleksmusik. 

– Hur kändes uppgiften och hur tänkte 
ni? undrar Thomas Olsson och får lite blan-
dade svar. 

”Kul eftersom det var skarpt läge och på 
riktigt”, ”svårt att binda musiken till biolo-
gin”, ”synd att vi bara fick se ett bildspel”. 
Flera av studenterna tycker att beställarnas 
anvisningar varit luddiga och motsägelseful-
la. Biologen Låtta Skogh försvarar sig med 
att det oväntade blir bra.

– Vi kan vara öppna för förslag, säger 
hon.

thomas oLsson giLLar att anvisningarna 
lämnat stort tolkningsutrymme.

– Vi vill lita på er inneboende kreativitet, 
säger han.

Mats Johansson skruvar upp volymen 
och låter musiken flöda ur högtalarna. Det 
låter mycket, högt och proffsigt. En del för 
tankarna till James Bond, annat till Bolibom-
pa och kärleksmusiken känns igen.

– Hmm, här har ni nog lånat både av Mar-
win Gaye och Fleetwood Mac – tror nog att 
deras advokater hade haft lite synpunkter 
på detta, säger Thomas Olsson.

bioLogerna är mer okritiska och kom-
mer med bravorop och delar förtjust ut fem 
stjärnor till flera av styckena.

Studenterna själva lyssnar med delade 
känslor. ”Så här lät det inte alls innan”. ”Det-
ta blev ju alldeles för kärleksfullt – det skulle 
vara mer smörigt – mer ironi”. ”Ojoj lite väl 
mycket Mission Impossible”.

Det blir diskussioner om vilka markörer 
man använder sig av för olika känslor inom 
musiken. Elgitarren i spionmusiken fick ett 
eget namn på 60-talet då Bondfilmerna 

kom, spiongitarr. En saxofon är nödvändig 
när det handlar om kärlek och enkla glada 
upprepningar passar en yngre publik. 

Avslutningsvis tvingas Thomas Olsson 
konstatera att trots att musik är det vikti-
gaste av allt så måste den ibland fungera 
som betjänt åt något annat – i detta fall till 
biologin. Och Mats Johansson betonar för 
studenterna att en kompositörs viktigaste 
uppgift är att göra beställaren nöjd.

Det har studenterna lyckats med även 
om Marie Dacke menar att det hon lär sig 
av samarbetet med musikerna, är att det är 
svårt att tydligt förmedla vilka stämningar 
man vill förstärka med musiken. Hon ser 
fram emot att sätta den nya musiken till 
biologshowen i höst och tycker att det är 
roligt att flera delar av universitetet nume-
ra finns representerade i Lunds universitets 
biologishow. 

text & foto: maria Lindh

”Hmm, här har ni nog lånat både av Marwin Gaye 
och Fleetwood Mac – tror nog att deras advokater 
hade haft lite synpunkter på detta.”

– Vi jobbar även på julafton, säger Marie Dacke som på en julmiddag tillsammans med sin sys-
ters sambo Thomas Olsson, kläckte idén om specialkomponerad musik till biologishowen.
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än. Jag rör mig nog mer och mer mot inno-
vationsfältet. På det området blir kundper-
spektivet särskilt viktigt.

– Målet är att förstå var som händer och 
att förstå förutsättningarna för marknaden. 
Kvalitativ forskning hittar mönster, inte sam-
band. Svagheten är att det skildrar specifi-
ka fall. Jag är ute efter att illustrera intres-
santa fall och ser på nätverk och relationer. 
Om kvantitativ forskning kan jag tillräckligt 
mycket för att hålla mig borta från den, sä-
ger Christina Öberg.

under sitt fÖrsta år på LTH publicerade 
hon sju vetenskapliga artiklar och har ytter-
ligare två artiklar och två bokkapitel accep-
terade för publicering.

text & foto: mats nygren

Christina Öberg

yrke: Docent och universitetslektor 
på LTH
intressen: Recenserar musik i 
Östgötakorrespondenten
famiLJ: Singel

Christina Öberg är en ensamvarg. 
Åtminstone om man ska beskriva 
henne utifrån sitt forskningsom-
råde – industriell marknadsföring. 
Hon har tagit med sig sina projekt 
från Linköping till Lund, och till 
den forna hemstaden har hon inte 
riktigt klippt banden. 

Marknadsföring handlar
inte alltid om att sälja
Den som tror att allt på LTH handlar om tek-
nik tror förstås fel. Här finns bland annat  
också undervisning och forskning i ekono-
miska frågor, särskilt med inriktning på in-
dustrin. Och LTH:s viljeinriktning talar för att 
det bli mer av forskning även kring innova-
tion, där man nu utsett en donationsprofes-
sor (se Hallå-intervjun, sista sidan).

Christina Öberg är sedan början av 2011 
universitetslektor i produktionsekonomi. 
Förutom att undervisa teknologer på pro-
grammen Industriell ekonomi och Maskin-
teknik bedriver hon forskning om industriell 
marknadsföring.

– Marknadsföring mellan företag hand-
lar mycket lite om att sälja prylar, mer om att 
bygga upp långsiktiga relationer, säger hon. 
Marknadsföring handlar inte om att överty-
ga en kund, utan om att vårda en relation 
och förstå de mekanismer som påverkar re-
lationen. Dessa studerar jag huvudsakligen 
genom kvalitativa intervjuer. Jag studerar 
relationer mellan företag, aktörer som an-
passas till varandra och påverkar varandra.

– Allmänt kan man konstatera att det 
uppstår inlåsningseffekter i befintliga struk-

turer, det vill säga företagen blir beroende 
av varandra – på ont och gott. Det kan för-
svåra tekniska språng och att komma in på 
nya marknader.

Christina Öberg är ekonom, utbildad i 
Linköping, där hon växte upp och fortfa-
rande bor, åtminstone på helgerna. Hon dis-
puterade 2008 i industriell marknadsföring.

I Lund har hon ett visst samröre med Ola 
Alexandersson och ett par doktorander i 
industriell organisation vid LTH. Annars är 
hon ganska ensam om sitt forskningsom-
råde. Forskningsprojekten är finansierade 
av exempelvis riksbanken och Handelsban-
ken. De är dock delvis ”ärvda” från Linkö-
ping och handlar mest om exempel från fö-
retag i Mellansverige.

tiLL dem reser Christina och gör djup-
gående intervjuer med olika aktörer. Detta 
sker aldrig på uppdrag av företagen, men 
givetvis med deras godkännande. Bland an-
nat följer hon ett truckföretag som köptes 
upp av Toyota för ett tiotal år sedan. Forsk-
ning om företagsförvärv intresserar henne.

– Jag följer också medicintekniska upp-
startsidéer som knappt hunnit bli företag 

Christina Öberg framför sin arbetsplats – M-huset på LTH.

 folk.
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HÅKAn JÖnSSOn
den gastronomiska revolutionen 
(Carlssons)

SUSAnnE PELGEr
retorik för naturvetare
(Studentlitteratur)

Susanne Pelger är pedagogisk utvecklare vid naturvetenskapliga 
fakulteten. Hennes bok handlar om populärvetenskapligt skrivan-
de och hur detta kan utveckla både ämneskunskaper och kompe-
tens på områdena kommunikation och retorik. Boken riktar sig till 
högskolelärare och pedagogiska ledare och innehåller många ex-
empel på texter, textkritik och kommunikationsövningar. 

MATS ALVESSOn och DAn KÄrrEMAn
kreativ metod 
(Liber)

Organisationsforskarna Alvesson och Kärreman är båda knutna till 
Ekonomihögskolan. I sin bok resonerar de om hur insamlade em-
piriska data kan inspirera till nya tankegångar och omprövningar 
av etablerade teorier. De förespråkar ett friare sätt att tänka, där 
man ser data som mysterier med olika möjliga lösningar. Bokens 
undertitel är också ”Skapa och lösa mysterier”. 

Hur fylldes tv-tablån med matlagningspro-
gram? Varför blev vi plötsligt intresserade 
av att köpa flingsalt och balsamvinäger, och 
hur blev kockyrket plötsligt så högt ansett? 
Etnologen Håkan Jönsson – som också är 
utbildad kock – har försökt besvara dessa 
frågor i sin nya bok.

I första halvan av 1900-talet var kock ett 
föraktad syssla och de flesta krogar var enk-
la mjölkbarer eller sjaskiga ölhak. Krogen var 
på motbokens tid oftast ett ställe dit besö-
karna gick för att dricka, medan maten var 
mindre intressant. 

Det är en lång väg från detta till dagens 
stjärnkockar och gourmetrestauranger. Ut-

58.000 ord 
– är det alla ord 
som finns i kinesiska?
– Nej, det finns bra många tusen 
till. Kinesiskan får dessutom nya 
ord i en högre takt än svenskan, ef-
tersom landet utvecklas så snabbt. 
 Oftast skapar man egna begrepp 
för nya företeelser, så att t.ex. 
 datorn kallas för ”elektrisk hjärna”.

– Vi har i huvudsak byggt på 
Kinas samhällsvetenskapliga akade-
mis stora kinesisk-kinesiska ordbok, 
som är välgjord och ambitiös. Ett 
tretttiotal lexikografer arbetar med 
den, medan vi bara varit ett par 
stycken. I stort sett har vi arbetat 
helt ideellt. Jag har lagt ner i snitt 
tio timmar om dagen sedan min 
pensionering. Mot slutet av året 
kommer ordboken också i en elek-
tronisk version avsedd för mobiler 
och pekdatorer. 

boken.
RED: INGELA BJÖRCK

När matlagningen 
blev glamorös

LArS rAGVALD,
WAI-LInG rAGVALD, 
SUSAnnA BJÖrVErUD
norstedts 
kinesisk-svenska 
ordbok. 58.000 
ord och fraser

Lars ragvald, professor em. i kinesiska vecklingen har ändå gått ganska snabbt. 
när motboken togs bort fick maten en vik-
tigare roll, och när TV-kanalerna blev fler 
kunde matprogrammen bidra till att fylla ta-
blåtiderna. Tina nordström, nigella Lawson, 
Jamie Oliver och de andra TV-kockarna klev 
in i tittarnas vardagsrum och gjorde matlag-
ningen glamorös.

Enligt Håkan Jönsson har kockyrket nu 
nästan fått för mycket hausse. Att det ock-
så innehåller mycket stress och obekväma 
arbetstider glöms ofta bort av de ungdo-
mar som söker till dagens kockutbildningar.

fo
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En klassisk frågeställning inom forskningspolitiken 
rör möjligheter, behov och nytta av centralpla-
nering. Forskningen är av hävd fri och bångsty-
rig, men det finns också stor potential i toppstyrda 

målinriktade jätteprojekt (t.ex. Manhattanprojektet; kart-
läggningen av det mänskliga genomet). Dagens forsknings-
politiska ideal, i Sverige liksom utomlands, är kraftsamling 
och storskalighet. Ofta motiveras det av att universiteten 
vid sidan av utbildning och forskning också bör påläggas ett 
innovationsuppdrag vars fullföl-
jande anses förutsätta centralstyr-
ning som trimmar in det innova-
tionssystem i vilket stat, akademi 
och näringsliv skall samverka för 
konkurrenskraft och tillväxt. För 
att ett sådant system ska fungera 
duger det inte att lita till förmågan 
hos enskilda forskare och entre-
prenörer, nej, innovationsuppdra-
get är allt annat överordnat och kräver kraftfulla, målinrikta-
de och opportuna satsningar på central ledningsnivå. I Lund 
betyder det, till exempel, att rektor inte längre kan rekryte-
ras internt utan helst bör hämtas från generaldirektörspos-
ten på Verket för innovationssystem.

Lunds universitet, och omgivande privata och offentliga 
verksamheter i Öresundsregionen, har en mycket stark po-
sition inom medicinområdena (life science). Därför kan det 
säkert vara en god idé att prioritera denna verksamhets-
gren, och en centralt initierad storsatsning kan visst vara 
rimlig. Men innovationssystemens självutnämnda konstruk-
törer på ledningsnivå verkar varken anse sig behöva ta fram 
kunskapsunderlag eller förankra i sin egen organisation. na-

Olof Hallonsten tycker till om 
planeringen av Medicon Village.

turligtvis gynnas forskning av att ha adekvata lokaler, och 
naturligtvis kan och bör rektor göra insatser för detta. Men 
i hanteringen av Medicon Village-satsningen inte bara för-
bigicks representanterna för själva verksamheten i besluts-
fattandet – nu riskerar alltså universitetets lokaler i Medicon 
Village stå tomma eftersom medicinarna förmodligen redan 
har sina lokalbehov tillgodosedda (det är oklart om de tillfrå-
gats). Utöver att lokalerna kanske inte kommer att använ-
das finns en risk att universitetet också betalar för utrustning 

som man otroligt nog trott att 
läkemedelsjätten AstraZeneca 
skulle ha lämnat kvar. 

mediCon viLLage riskerar 
alltså bli en ren förlustaffär för 
universitetet. Detta i en tid då 
pengarna i högsta grad be-
hövs till att exempelvis bygga 
upp lämplig kritisk massa för 

att tillvarata möjligheterna med ESS och MAX IV. Det verkar 
– trots dessa utmaningar och trots ett hårdnande finansie-
ringsklimat för många verksamheter vid universitetet – sak-
nas en övergripande prioriteringsordning för centrala sats-
ningar

viLJan att CentraPLanera ett lokalt innovationssystem 
för medicinforskning har tydligen fått ordinarie, väl beprö-
vade, beslutsgångar att träda tillbaka för kraftigt förivrade 
beslut. I värsta fall innebär detta ett hot mot universitetets 
kärnverksamheter: forskning och utbildning. 

oLof haLLonsten
FIL Dr I FOrSKnInGSPOLITIK, 

VErKSAM VID LUnDS OCH GÖTEBOrGS UnIVErSITET

”Medicon Village – i värsta fall 
ett hot mot kärnverksamheten”

”Viljan att centraplanera ett 
lokalt innovationssystem för 
medicinforskning har tydligen 
fått ordinarie, väl beprövade, 
beslutsgångar att träda tillbaka.”

gästtyckaren.
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disputationer.
14 september 

ronald Petie i biologi med inriktning inte-
grativ zoologi: ”Visually guided swimming in 
box jellyfish – a study of swimming behaiour in 
responset o visual stimulation”. Kl 10.00 i Blå 
hallen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund. 

sofia hagel i klinisk medicin med in-
riktning reumatologi: ”Team rehabilitation 
and health care utilization in chronic inflam-
matory arthritis patients”. Kl 9.00 i Belfrage-
salen, BMC, D15, Klinikgatan 32, Lund. 

håkan Lövkvist i klinisk medicin med 

på gång.

inriktning neurologi/stroke genetik: 
” Hereditary risk factors for stroke in humans – 
association studies with emphasis on familial 
and genotypic factors”. Kl 9.00 i Segerfalk-
salen, Wallenberg neurocentrum, Sölvegatan 
17, Lund. 

Cecilia nagorny holmberg i biomedi-
cin med inriktning molekylär metabolism: 
”Melatonin receptors in pancreatic islets – 
 linking a genetic variant to functional pheno-
type”. Kl 13.00 Tidskriften, Jan Waldenströms 
gata 5, plan 3, Skånes Universitetssjukhus i 
Malmö.

14 september symposium. ”the role of 
biotechnology for a sustainable future”. 
Arr: Avdelningen för bioteknik. Info och anmä-
lan: www.biotek.lu.se

17 september konsert med musik-
högskolans valthornister som redovisar ett 
par dagars arbete med gästlärare radovan 
rlatkovic. Lärare: Thomas KJelldén och Henrik 
Halén samt Annika Bjelk Wahlberg, piano. Kl 
19.00 i Landstingssalen, Malmö rådhus.

18 september kick-off för initiativ 
hållbar stad. Lansering av universitetets nya 
portal kring hållbar stadsutveckling, med syf-
te att stärka och synliggöra vårt samlade ar-
bete kring hållbar stadsutveckling och skapa 
ökade möjligheter för interna samarbeten. 
Möt andra vid universitetet som arbetar med 
hållbar stadsutveckling, lyssna till tankar och 
förslag på hur portalen ska marknadsföra vårt 
arbete, dela med dig av dina idéer och visio-
ner. Info om höstens större event kring hållbar 
stadsutveckling här i Lund. Mingel med lätt-
are mat och dryck. Anmälan: nora.Smedby@
iiiee.lu.se. Kl 17.00–19.00 Skissernas muse-
um, Lund.

18 september Lunds filosoficirkel. 
Tema: Upplysningen – tycker vi om den, vill 
vi ha den? Elisabeth Mansén: ”1700-talet – 
upplysningens århundrade”. Kl 19.30 i 
Edens hörsal, Lund.

25 september Lunds filosoficirkel. Per 
Molander: ”kasta sand i motvind – upplys-
ningen och dess fiender”. Kl 19.30 Palaes-
tra, Lund.

26–28 september Cleanmed europe 
2012 – international conference on sus-
tainable healthcare. This conference serves 
as a clearing house for cuttingedge practi-
ces related to designing and building greener 
hospitals, creating healthier food systems and 
promoting preventive medicine. Kl 9.00 Slagt-

huset, Malmö. Info: www.cleanmedeurope.org
26 september hjärna, ljud och musik. 

En föreläsnings/symposieserie med Ljudmiljö-
centrum som arrangör. Serien vill belysa olika 
aspekter som finns på musikens roll i män-
niskans ljudvärld. Sören nielszen, docent i 
psykiatri i Lund och f.d. överläkare i psykiatri: 
”hjärnans och nervsystemets ljud- och 
musikbearbetning”, samt Anna Magnusson 
med dr. Centrum för hörsel- och kommunika-
tionsforskning, CLInTEC, Karolinska Institutet, 
Stockholm: ”Ljud i tiden och tiden i ljud – 
om hjärnvågor och ljudvågor”. Anmälan: 
projekt@ljudcentrum.lu.se. Märk ämnesraden 
”Jag kommer 26 september”. Kl 10.00 BMC, 
Segerfalksalen, Lund.

29 september finding work in swe-
den. Join us for a seminar with inspiration and 
tips on looking for work in Sweden. Meet Hil-
levi Asp from the Swedish national Employ-
ment Service who has long experience of 
working with internationally educated new-
comers to Sweden. All students are welcome, 
rSVP not necessary. Kl 14.15 i Palaestra hörsal, 
Lund. Info: www.lunduniversity.lu.se/current-
students/careers-service

29 september konsert med musik-
högskolans symfoniorkester. Dirigent: neil 
Thomson. Solist: Elisabeth nilsson, flöjt. Verk 
av Bizet

2 oktober seminarium. nicolo 
Dell’Unto, Ing-Marie nilsson och Jes Wienberg 
om  ”dalby kyrka, krypta och dopfunt – 
nya perspektiv”. Kl 15.30 i Archaeologicum, 
Sandgatan 1, Stora salen, Lund.

2 oktober Lunds filosoficirkel. Lars-
Håkan Svensson: ”Prometheus och Lucre-
tius – antika upplyssningsmän?”. Kl 19.30 i 
Palaestra, Lund.

6 oktober Juridikens dag 2012. Juri-
diken och politiken. Hur träffsäker är lagen? 

Kl 10.30–15.00 Juridiska fakulteten, Lund. 
Info: www.juridikensdag.se

9 oktober konsert. music around: 
”england calling”. Med Musikhögskolans 
cellister. Lärare: Mats rondin & Jan Karlsson 
Korp, piano. Kl 12.15 i Palladium, Södergatan 
15, Malmö.

9 oktober föreläsning. Polisinspektör 
Eva-Gun Westford: ”Jag är inte bara polis – 
jag är människa också”. Kl 14.00 Pingstkyr-
kans stora sal, Stora Södergatan 25, Lund.

9 oktober Lunds filosoficirkel. Helena 
Thorfinn: ”att implementera västerländsk 
upplysning i tredje världen”. Kl 19.30 Pa-
laestra, Lund.

10 oktober konsert. ”britten, brid-
ge and other brits” med Musikhögskolans 
sångklass. Lärare: Britta Johansson och Conny 
Antonov, piano. Kl 12.15 Palladium, Söder-
gatan 15, Malmö.

11 oktober Welcome to Cancer Cross-
link. Cancer Crosslink Sweden 2012 – A con-
ference on personalized medicine arranged by 
CrEATE Health Cancer Centre. Kl 8.00 Medi-
con Village, Lund. Info: www.createhealth.lth.
se/. Ulrika.ringdahl@immun.lth.se

11 oktober Lunchkonsert, music 
around: ”händel och haydn, invandrare i 
London” med Musikhögskolans pianister. Lä-
rare: Hans Pålsson. Kl 12.15 i Palladium, Söder-
gatan 15, Malmö.

11 oktober hur du skriver ett Cv och 
personligt brev. Kom och lär dig hur du skri-
ver ett bra CV och personligt brev. Vad bör ett 
CV innehålla och vad skriver man i ett person-
ligt brev? Vad tittar arbetsgivaren efter i en an-
sökan och hur tänker de vid rekryteringar via 
annons? Alla studenter välkomna, ingen föran-
mälan. Kl 14.15–16.00 Externa relationer, Sto-
ra Algatan 4, konferensrum 218, vån 2, Lund. 
Info: www.lu.se/career

21 september 

birgit modén i folkhälsovetenskap med 
inriktning socialmedicin: ”Epidemiological 
studies of risk factors for injuries in an adult 
population”. Kl 9.00 i Jubileumsaulan, Jan 
Waldenströms gata 5, Skånes universitetssjuk-
hus i Malmö. 

Johan tham i klinisk medicin med in-
riktning infektionsmedicin: ”Extended-
spectrum beta-lactamase-producing en-
terobacteriaceae: Epidemiology, risk factors, 
and duration of carriage”. Kl 13.00 i Kvinno-
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klinikens föreläsningssal, Jan Waldenströmsga-
ta 47, SUS, Malmö. 

sebastian braun i biomedicin med in-
riktning stamcellsbiologi: ”Downstream 
effects of master regulators in two brain di-
seases”. Kl 14.30 i Segerfalksalen, Wallenberg 
neuroscience  Center, Lund. 

Zuzanna kurowska i biomedicin med 
inriktning neurovetenskap: ”Towards cell 
replacement therapy in Parkingson´s disease. 
Proteoglycans and nogo-A as modulators 
of axonal growth in midbrain dopaminergic 
neurons”. Kl 09.15 Segerfalksalen, Wallen-
berg neurocentrum, BMC A10, Sölvegatan 17, 
Lund. 

åsa alftberg i etnologi: ”Vad är det 
att åldras? En etnologisk studie av åldrande, 
kropp och materialitet”. Kl 10.15 i sal 201, 
 Institutionen för kulturvetenskaper, Biskops-
gatan 7, Lund. 

martin Wolgast i psykologi: ”Acceptan-
ce and cognitive restructuring – analyses and 
comparisons from an emotion regulation per-
spective”. Kl 13.15, Kulturanatomens audito-
rium, Tegnérsplatsen, Lund. 

José teles i teoretisk fysik med inrikt-
ning mot beräkningsbiologi: ”Stem cell fate 
regulation: Computational modeling in the 
hematopoietic system”. Kl 13.00 i Lundmark-
salen, Astronomihuset, Sölvegatan 27, Lund. 

22 september 

Kenneth Hermele i humanekologi: ”Land mat-
ters. Agrofuels, unequal exchange, and app-
ropriation of ecological space”. Kl 10.00 Värl-
den, Geocentrum 1, Sölvegatan 10, Lund.

28 september 

sara alkner i klinisk medicin med inrikt-
ning onkologi: ”Predicting prognosis and tam-
oxifen response in breast cancer. With a special 
focus on contralateral breast cancer”. Kl 9.00 i 
Alwalls föreläsningssal, Barng, 2, SUS, Lund.

Följande disputationer   
har ägt rum:

Carmen flores bjurström i laboratorieme-
dicin med inriktning molekylär medicin: 
”Targeting the hematopoietic stem cell to cor-
rect osteopetrosis”. 

fredrik resman i laboratoriemedicin 
med inriktning medicinsk mikrobiologi: 
”Invasive disease by Haemophilus influex-
zae in Sweden in the era of the H. influenzae 
type b vaccine. Aspects of epidemiology, anti-
microbial resistance, clinical outcome and bac-
terial virulence”. 

isolde dressler i reglerteknik: ”Mode-
ling and control of stiff robots for flexible ma-
nufacturing”. 

sofia eberstål i biomedicin med inrikt-
ning cancer-immunterapi: ”Immunotherapy 
and COX-2 inhibition against malignant brain 
tumors”. 

bo attner i folkhälsovetenskap med in-
rikt. cancervård: ”register studies of cancer 
in the southern health care region in Sweden”.

anna ekman i miljö- och energisys-
tem: ”Environmental assessment of emerging 
bio-based production – possibilities in a future 
bio-economy”. 

dzˇevdan kapetanovic´ i informations-
teori: ”On linear transmission systems”. 

ingrid helene garmann Johnsen i kul-
turgeografi och ekonomisk geografi: 
 ”Social capital and regional innovation systems 
– bridging approaches and broadening under-
standing of knowledge sharing and innovation”. 

ulf karlsson i infektionssjukdomar: 
”Dynamics of HIV coreceptors and their utili-
zation by plasma and cerebrospinal fluid HIV-1 
isolates”. 

anna bernstad i vattenförsörjnings- 
och avloppsteknik: ”Household food waste 
management – evaluation of current status 
and potential improvements using life-cycle 
assessment methodology”. 

Teggerstiftelsen
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sektionen student och utbildning på ny adress
flytt. nu finns avdelningarna Allmän studievägledning, Pedagogiskt stöd, An-
tagning, Examen och Ladok på ny adress. I slutet av augusti flyttade nämligen 
hela sektionen Student och utbildning till Genetikhuset på Sölvegatan 29.

personalförening. konstförening-
en Lundensia firar 35 år i år. det är 
en aktiv förening som nu som bäst 
planerar sin jubileumsfest.

I dag har man cirka 600 medlemmar, och 
det som står högst på önskelistan är fler 
medlemmar, gärna yngre. Lundensia vän-
der sig till alla universitetsanställda med ett 
konstintresse. För att locka fler medlemmar 
går man lagom till jubileet ut med en värv-
ningskampanj där nya medlemmar 2012 får 
en färglitografi av konstnären Maria Hillfon 
som välkomstpresent.

– Vi är nog den mest tvärvetenskapliga 
organisationen på Lunds universitet. Här 
finns medlemmar från alla fakulteter och 
yrkeskategorier, säger Lars Magnusson, 
mångårig medlem i Lundensia.

fÖrutom sedvanLiga konstutlottning-
ar ordnar föreningen flera aktiviteter, som 
besök på olika utställningar och hemma 
hos konstnärer, föreläsningar, utflykter och 
konstresor.

– Vi gör längre resor två gånger om året, 
då vi brukar ha med oss väldigt kompetenta 
guider, säger Lundensias ordförande Sigur-
borg ragnarsdottir.

resorna är självfinansierade, för den ab-
soluta lejonparten av medlemsavgifterna 
går till inköp av konst, som sedan lottas ut 
till medlemmarna. Varje år utses ett konst-
råd som får ansvara för inköpen. I år är det 
Elisabeth Haglund, före detta chef för Skis-
sernas museum.

– Det blir stor skillnad på inköpen, bero-

Jubilerande konstförening 
söker nya medlemmar

Johan blomquist i nationalekonomi: 
”Testing homogeneity and unit root restrictions 
in panels”. 

ivo achu nges i bioteknik: ”Anaerobic 
digestion of crop and waste biomass: impact 
of feedstock characteristics on process perfor-
mance”. 

sofia Pemsel i byggande och arkitektur: 
”Knowledge processes and capabilities in pro-
ject-based organizations”. 

Lisa mårtensson i biologi: ”The role of 
the MAP- and SAP-kinase pathways in the sur-
vival, proliferation and death of the Schwan 
cells of the injured sciatic nerve”. 

mats ärlelid i elektronikkonstruktion: 
”Millimeter wave impulse radio”. 

andreas ehn i fysik: ”Towards quantitative 
diagnostics using short-pulse laser techniques”. 

adnan safdar i hållfasthetslära: ”A  study 
on elctron beam melted Ti-6AI-4V”. 

kathrin klünder i fysik: ”Electron wave 
packet dynamics on the attosecond time  scale”. 

Johan bergström i risk och säkerhet: 
”Escalation – explorative studies of high-risk 
situations from the theoretical perspectives of 
complexity and joint cognitive systems”. 

abdulghani hasan i geobiosfärsveten-
skap, inriktning naturgeografi och ekosys-
temanalys: ”Spatially distributed hydrological 
modelling – wetness derived from digital eleva-
tion models to estimate peatland carbon”. 

Patrik olsson i kulturgeografi och eko-
nomisk geografi: ”Ömse sidor om vägen; Al-
lén och landskapet i Skåne 1700–1900”. 

kristina hug i klinisk medicin med in-
riktning medicinsk etik: ”Building the bridge 
from bench to bedside: Ethical issues in transla-
tional stem cell research”. 

gun Lindell i klinisk medicin med inrikt-
ning obstetrik och gynekologi: ”Ultrasound 
prediction of large fetuses. Epidemiological and 
clinical investigations”. 

irén tiberg i vårdvetenskap med inrikt-
ning omvårdnad: ”The initial care when a 
child is diagnosed with type 1 diabetes”. 

Petter storm i biomedicin med inrikt-
ning molekylär medicin: ”The mechanism of 
HAMLET-induced cell death – cellular signalling, 
oncogenes and clinical perspectives”. 

aida maddahi i klinisk medicin med 
inriktning kärlforskning: ”MAPK and pro-
inflammatory mediators in the walls of brain 
blood vessels following cerebrai ischemia”. 

magnus ekström i klinisk medicin med 
inriktning lungmedicin: ”Mortality in oxygen-
dependent chronic obstructive disease and pos-
sibilities for pharmacological interventions”.  

rasmus fleischer i historia: ”Musikens 
politiska ekonomi. Lagstiftningen, ljudmedi-
erna och försvaret av den levande musiken, 
1925–2000”. 

ende på vem som är konstråd. Det är väl-
digt roligt, säger Kristina Garmer, Lunden-
sias förra ordförande.

Dessutom är medlemmarna och deras 
kollegor en viktig tillgång. På universitetet 
finns mycket kompetens som kan användas 
vid föredrag och utflykter.

Den som vill veta mer om Lundensia kan 
läsa påwww.lu.se/lundensia/. Där kan man 
också anmäla sig om man vill bli medlem.

text & foto: Jonas andersson

Lundensias styrelse på Skissernas museum.
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Deutsche Bahn och utsläppsminskningar från 
oljeraffinaderier i samarbete med InA Oil.

PrestigePris. rättssociolog stefan Lars-
son har, tillsammans med en tysk kollega fati-
ma kastner, utsetts till innehavare av det pre-
stigefyllda Podgorecki Price, som vartannat år 
går till yngre lovande forskare i rättssociologi. 
Det är research Committe in Sociology of Law 
inom ISA, International Sociological Associa-
tion, som på sin stora konferens i Buenos Ai-
res beslutade utse två kandidater till priset, en 
man och en kvinna.

invaLd. susanne Lun-
din, professor i etnologi 
har valts in i Kungliga Ve-
tenskapsakademin i tion-
de klassen ”Humaniora 
och för framstående för-
tjänst om vetenskap”.

gäst i stanford. 
kristina sundquist, distriktsläkare i Mal-
mö och professor vid LUs och region Skånes 
Centrum för primärvårdsforskning, har ut-
nämnts till gästprofessor vid Stanford Univer-
sity. Hon kommer att arbeta med både under-
visning, handledning och egen forskning där.

hänt.

utmärkeLse. Professor torleif dahlin och 
hans grupp vid LTH har fått utmärkelsen Tel-
ford Premium Award för artikeln ”Mapping 
Landfill Gas Migration Using resistitivity Mo-
notoring”. Bakom utmärkelsen står Institu-
tion of Civil Engineers i Storbritannien. Artikeln 
handlar om geoelektrisk mätning av gasläckor 
vid nSr:s deponi i Helsingborg.

miLJonPris. Diabetes-
forskaren Leif groop 
har fått ett av de största 
medicinpriserna i nor-
den: Anders Jahres stora 
medicinska pris, som de-
las ut av Universitetet i 
Oslo. Prissumman är på 
en miljon norska kronor. 
En annan LU-forskare, 
kristian Petras som ny-
ligen tillträtt en professur i molekylär medicin i 
Lund, får Anders Jahres pris till yngre forskare 
tillsammans med tibor harkany från KI. Den 
prissumman är på 400.000 kronor.

ung Ledamot. helena sandberg vid Med-
ie- och kommunikationsvetenskap är ny leda-
mot i Sveriges unga akademi. Hon var en av 
fem nya framstående unga forskare som valts 

in som nya ledamöter och kompletterar de 22 
som valdes in 2011.    

hedersLedamot. 
ingemar ihse, profes-
sor emeritus i kirurgi, har 
antagits som hedersle-
damot i Svensk Kirurgisk 
Förening. I motivering-
en nämns att han är en 
”legend inom svensk 
kirurgi som haft stor be-
tydelse både internatio-
nellt och nationellt” och 
även gjort ”stora insatser för den kirurgiska 
träningen”.

Case-vinst. Fyra LTH-studenter från civilin-
genjörsutbildningen i Industriell ekonomi har 
vunnit årets case-final i European BEST Engi-
neering Competition (EBEC.) Tävlingen är med 
sina 5.000 deltagare från 26 länder Europas 
största. Finalen gick av stapeln i Kroatiens hu-
vudstad Zagreb mellan den 1 och 8 augusti 
och föregicks för det svenska laget av en lo-
kaltävling på LTH, och en nordenfinal i Stock-
holm. Under tävlingsveckan löste laget ett 
case om flygplatsetablering i samarbete med 
Zagrebs universitet, logistik i samarbete med 

Årets Science Slam i Almedalen blev en publiksuccé med 370 besökare. Även det-
ta år slutade zoologiforskaren marie dacke som segrare.

Det är andra gången som universitetet anordnar Science Slam i Almedalen. Sex 
forskare deltog med presentationer av sin forskning på vardera åtta minuter. 

Publiken, som delades in i tio grupper, agerade jury och gav poäng på fram-
trädandena. Det var en jämn kamp där åhörarna fick höra om många olika forsk-
ningsområden med allt från lingvistik och psykologi till geologi och datavetenskap.

Till slut vann ändå Marie Dacke en klar seger med sin presentation av insekters 
ärthjärnor, som trots sin litenhet har många fascinerande talanger.

Lunds universitet delar varje läsår ut pedagogiska 
priser för framstående insatser i utbildningen. Lärare 
och andra anställda vid Lunds universitet kan på det-
ta sätt få ett erkännande för utvecklingsarbete, som 
bidragit till att stärka utbildningens kvalitet inom så-
väl grund-, avancerad som forskarnivå. Priserna syf-
tar också till att bidra till spridning av god pedago-
gisk praxis. Prissumman är 25.000 kronor och kan 
användas för studieresor i tjänsten. Priset är normalt 
också förknippat med en månatlig löneförmån.

Studenter, lärare och övriga anställda inbjuds att 
lämna förslag till pristagare för läsåret 2012/2013.

 rektor utser pristagare – tre pris efter gemen-
samt förslag av studentkårerna och tre pris efter in-
komna nomineringar. Priserna utdelas varje termin 
vid professorsinstallationerna.

 Förslagen ska insändas senast den 21 september 
2012 till CED, (att. Ebba Ossiannilsson) Lunds univer-
sitet, Box 117, 221 00 Lund; Internpost: hämtställe 
56.

Förslagen ska innehålla en motivering om högst 
en A4-sida samt förslagsställarens namn och adress.

nominera skickliga pedagoger

Marie Dacke verkar oslagbar i Science Slam och tog även i år emot segrarpokalen. 
foto: jonas andersson

Nytt storslam för Dacke
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Lunds universitet
box 117
221 00 Lund
www.lu.se

Hallå Lars Bengtsson...
… ny innehavare av LTH:s jubileums-
professur i industriell ekonomi med 
inriktning mot teknologistrategier och 
affärsmodeller.

Hur känns jubileumsprofessuren?
– Den känns bra. Jag är oerhört glad. Det 
handlar om att den framgångrika utbild-
ningen i industriell ekonomi ska få mer 
fart på sin forskning och forskarutbild-
ning om teknik och ekonomi.

du kommer närmast från blekinge 
tekniska högskola, bth,  men har 
”vuxit upp” på ekonomihögskolan. 
vilken skillnad har du upplevt?
– Jag har nog fått fler kontakter med LTH 
via BTH på fyra år än under tjugo år via 
Ekonomihögskolan i Lund. Trots att Eko-
nomihögskolan och LTH är grannar är det 
mentala avståndet ibland stort.

vad handlar din forskning om?
– Jag har bland annat studerat samarbe-
tet universitet–näringsliv och därmed det 
som brukar kallas den svenska paradox-
en, att vi anses investera mycket i forsk-
ning, men får liten ekonomisk utväxling 
av det. Jag har forskat om nya företag 
och nya tekniker med ursprung i universi-
tetsvärlden, men även om hur forskning 

och utbildning påverkas av samarbetet. 
Organisation och strukturer som ska un-
derlätta samarbetet som forskarparker 
och inkubatorer ingår i forskningen. Un-
der senare år har jag intresserat mig för 
öppen innovation som affärsmodell. I 
stället för att utveckla allt själv kan ett 
företag utnyttja extern kunskap genom 
internettjänster, tävlingar, utnyttja idé-
mäklare eller öppna en ny marknad för 
småföretag som Apple gjort med App-
store.

vad hoppas du kunna arbeta med?
– Jag har som forskare tidigare haft myck-
et kontakt med Ideon – bla. inför deras 
20-årsjubileum 2003 – och hoppas att de 
ska återupptas till 30-årsjubileet. Då un-
dersökte jag alla företag som någonsin 
verkat vid Ideon. Minst hälften hade en 
koppling till LTH. Utvecklingen kring ESS 
och MAX IV vore också intressant att föl-
ja. Jag hoppas också bedriva mer forsk-
ning kring öppen innovation och innova-
tion av affärsmodeller.

har du egen teknisk bakgrund?
– Inte mer än att jag en gång lärde mig 
programmera. Jag har också ett förflutet 
som utbildad gymnasielärare i ekonomi-
ämnen och har också undervisat tre år i 
Australien och gillar det anglosaxiska tu-
torsystemet med små studentgrupper. 

– Jag är också den som för tio år se-
dan satte upp skylten utanför LTH:s kår-
hus som pekar mot Venture Lab, studen-
tinkubatorn vars första föreståndare jag 
var på uppdrag av Allan Malm.

fotnot: Lars Bengtsson är 55 år och fö-
retagsekonom från Ekonomihögskolan i 
Lund där han 2007 blev befordrad till pro-
fessor. Året därpå fick han en professur 
på Blekinge Tekniska högskola i industri-
ell ekonomi. Han är uppvuxen i Teckoma-
torp, bosatt i Lund och har sambo och tre 
barn från ett tidigare äktenskap. Sportar 
en hel del på fritiden, gympa på Gerdahal-
len, badminton och golf.
    Jubileumsprofessuren på LTH är en do-
nation från 2011 från sju företag i Lund, 
som vill se mer forskning i gränslandet 
mellan teknik och ekonomi.


