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III  När vi fem blir en
När Institutionen för cell- och organismbiologi bildades för
tre år sedan slogs fem små institutioner ihop till en stor.
Trots, eller kanske på grund av, att den nya storinstitutio-
nen helt saknar avdelningar fungerar samarbetet mellan de
anställda bra. Och ännu bättre skulle det bli om de inte satt
så utspridda

VI  Par i miljöekonomi
Oksana Mont och Andrius Plepys är
nygifta med varandra och doktorerar
båda i dagarna vid Internationella
miljöinstitutet. Deras avhandlingar
behandlar båda funktionsförsäljning.
Det handlar om att få oss alla att bli
miljövänligare konsumenter genom att
köpa miljöanpassade funktioner och
tjänster istället för varor.

IX  Nygammal bekantskap
I dagarna invigde Teaterhögsko-
lan i Malmö sin nya övningsscen,
Bryggeriteatern. Samtidigt
passade man på att fira skolans
40-årsjubileum. En som står både
för det gamla och nya på skolan
är skådespelaren, regissören och
dramatikern Staffan Göthe. Han
var rektor på skolan för 25 år
sedan och har nu återvänt som
adjungerad professor – en
omtumlande, men positiv upple-
velse, tycker han.

XIII  Konkurrens slår ut
       även duktiga
Det hävdas ofta att konkurrensen
mellan forskarna leder till ökad
forskningskvalitet. Men konkur-
renssystemet, där alltfler slåss om
en alltför liten kaka, utkristallise-
rar vinnare och förlorare oberoen-
de av hur bra eller dåliga de kan
sägas vara. Det visar en ny studie
som bygger på intervjuer med
unga forskare i humaniora och
samhällsvetenskap.

XIV  Hallå Kristine Thorsted…
… doktorand på Sociologiska institutionen, som vill starta
en grundskola för svensk-danskspråkiga barn i Malmö.

Innehåll
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Till vänster: Marita Cohns
forskningsområde är
telomerer, en sorts
”mössor” på kromo-
somernas yttersta delar.
Till höger: Här odlas
backtrav, en genetiskt
kartlagd växt som är
många biologers favorit-
studieobjekt.

En institution med 100 anställda, helt utan
avdelningar och med forskning inom både
växtfysiologi, mikrobiologi, genetik, zoologi och
zoofysiologi – kan det fungera?
    Jo, det tycker de anställda vid Institutionen
för cell- och organismbiologi, som bildades vid
en sammanslagning för tre år sedan. De ser bara
fördelar med att slopa revirgränserna. ▲

Revir försvann
när institutioner slogs ihop
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För blotta ögat finns det inga likheter mel-
lan blommande växter, bakterier, fåglar
spindlar och människor. Tittar man på
deras celler i ett vanligt mikroskop ser de

också olika ut. Men ser man med nya molekylär-
biologiska tekniker på cellernas innersta detaljer,
så visar det sig att de viktigaste mekanismerna –
livets grundprinciper – är desamma hos växter
och djur.

Det är studierna av livets mångformighet, från
cell till organism, som förenar forskarna inom In-
stitutionen för cell- och organismbiologi. Institu-
tionen, i dagligt tal kallad COB (”kobb”), bilda-
des för snart tre år sedan när de fem små institu-
tionerna för växtfysiologi, mikrobiologi, genetik,
zoologi och zoofysiologi slogs ihop till en.

Skälet till sammanslagningen var de fems liten-
het. Med i genomsnitt 20 personer vardera var de
för små för att ge inspirerande forskningsmiljöer
och ett tillräckligt urval av handledare för sina
doktorander.

Nu har man i stället en stor enhet med drygt
100 personer, en platt organisation och en be-
stämd strävan efter integration. COB är inte in-
delad i avdelningar eller ämnen och ska inte bli
det heller – här ska inte byggas revir, här ska sam-
arbetas!

Och alla verkar nöjda med förändringen.
– Jag är stolt över den här institutionen. Vi har

lyckats med något som ofta misslyckats, säger pre-

fekten Susanne Widell och syftar på att man faktiskt
klarat sig utan avdelningar. Dan E Nilsson, zoolog
och en av de pådrivande vid förändringen, tycker
det är skönt att slippa den gamla ämnesindelning-
en som främjade konkurrens och motverkade sam-
arbete. Och mikrobiologen Lars Hederstedt talar
om mod, pionjäranda och risktagande:

– Vi hade diskuterat denna förändring i många
år, så det känns som en befrielse att den till slut
blev genomförd. Nu har vi gett upp våra gamla
revir och bildat något nytt!

Illusorisk spretighet
På ytan ser den nya institutionens forskning spre-
tig ut. Dess ambitiösa populärvetenskapssida på
Internet berättar om projekt som handlar om
både människans anpassning till dykning, släkt-
skapsförhållanden hos däggdjur, virus i laxfiskar,
cellskelettets betydelse, encelliga parasiter med
injektionssprutor med mera.

Men spretigheten är delvis illusorisk, menar
växtfysiologen Allan Rasmusson.

– Även om organismerna ser olika ut, så är de
allra mest grundläggande principerna desamma i
växt- och djurceller, säger han.

– Man kan likna det vid en rad hus med sam-
ma sorts stomme. Husen kan se helt olika ut ut-
anpå med olika balkonger, vindskupor, taklut-
ning, dörrar och fasadfärg, men grundritningen är
ändå gemensam.

– En större organisa-
tion ger alla ökad

flexibilitet. Vi var för
små tidigare, säger
genetikern Marita

Cohn.

Allan Rasmusson
forskar om cell-
andningen, de

mekanismer som ger
cellen energi.

”Nu har vi gett

upp våra gamla

revir och bildat

något nytt!”
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En fördel med att ingå i en större institution,
menar både Allan Rasmusson och genetikern
Marita Cohn, är att alla får större kontaktytor.
Man kan t.ex. upptäcka att den extra kompetens
som behövs i ett visst projekt inte behöver sökas
i Sydney eller San Diego, utan finns alldeles om
hörnet i Lund. Eller också visar det sig att en an-
nan ”kobbare” arbetat länge med en viss ny tek-
nik, och kan ge nyttiga tips om genvägar respek-
tive fallgropar.

Att ha gemensam utrustning är också en stor
fördel. På COB har alla tillgång till all apparatur
på institutionen  – det är bara att skriva upp sig på
bokningslistan, som i en gemensam tvättstuga.

– Vi genetiker behöver ofta använda ganska
stor och dyr apparatur. Då är det bra att inte varje
forskargrupp måste skaffa och sköta sin egen ut-
rustning, säger Marita Cohn.

Specialiserade sekreterare
Den nya storinstitutionen har ändrat arbetsför-
hållandena även för de fem högskolesekreterarna.
De har blivit mer specialiserade, så att några av
dem mest har hand om personalfrågor medan an-
dra främst har hand om ekonomiska uppgifter.
Och de har plötsligt fått kollegor inom samma in-
stitution.

– Visst kände vi varann även när vi tillhörde
olika enheter. Ändå är det lättare nu att till exem-
pel ringa någon av de andra och be om råd i prak-
tiska frågor. Vi kan också träffas i sekreterargrup-
pen och diskutera hur vi ska hantera nya uppgif-
ter på vårt område, säger Karin Langborger.

Att en enhet med drygt 100 personer har en
platt organisation utan avdelningar är ovanligt,
tror ”kobbarna”. Det kräver en medveten strävan
efter integration, särskilt som COB än så länge
sitter i fyra olika hus: Zoologihuset och Zoofysio-
logihuset nere på Helgonavägen samt Genetikhu-
set och Biologihuset högt uppe på Sölvegatan.
Utan en satsning på integration skulle institutio-
nen lätt kunna spricka i fogarna utefter sina geo-
grafiska gränser. Som Lars Hederstedt säger, ”när
man är särbo krävs det lite extra arbete för att få
ett förhållande att fungera”.

Fester och utflykter
Detta extra arbete har tagit många former. COB
har haft julfester och vårutflykter, ceremoniella
avhandlingsspikningar, seminarier där olika fors-
kargrupper presenterat sig, och öppna hus där
man visat utrustningen i institutionens olika bygg-
nader.

Om det finns ett moln på COBs himmel, så är
det detta med byggnaderna. Avståndet mellan
Helgonavägen och övre Sölvegatan är inte långt
i meter eller minuter, men ändå långt nog för att
kännas som ett hinder. Detta kan överbryggas så
länge integrationsgruppens eldsjälar orkar hålla

i gång sitt arbete, men vad händer i framtiden om
elden falnar?

– Så länge vi inte är samlokaliserade kommer
det att kräva både tid och energi att hålla ihop
institutionen, säger Allan Rasmusson. Han hän-
visar, både på skämt och allvar, till termodyna-
mikens andra lag  – den som talar om alltings
inneboende drift mot oordning och upplösning.

Vill bilda centrum
Därför är målet att gå samman inte bara organi-
satoriskt utan också geografiskt. Tanken är att de
som nu sitter på Helgonavägen ska flytta upp i det
tomma Wallenberglaboratoriet, som är granne
med Biologihuset. Dessa två byggnader samt
Genetikhuset tvärsöver gatan kommer då tillsam-
mans med Ekologihuset att bilda ett Biologicen-
trum. Principbeslutet är redan taget i universitets-
styrelsen, men de praktiska besluten om Wallen-
berglabbets renovering, planering och utrustning
återstår.

– Samlokaliseringen är en förutsättning för att
COB ska kunna fungera i längden. Så länge vi
sitter på olika håll får vi inte den vardagskontakt
som är nyckeln till ett riktigt bra samarbete, me-
nar prefekten Susanne Widell.

Hon och de andra ”kobbarna” har låtit sina
förhoppningar ta symbolisk form i sju stora sil-
verbokstäver som sitter fästa på väggen i Biolo-
gihusets fikarum. CENTRUM står det där, i sam-
ma storlek och stil som skylten BIOLOGI utan-
på huset. En dag ska skylten i fikarummet flyttas
ut och bilda det stolta nya ordet BIOLOGI-
CENTRUM, hoppas man.

T E X T :  I N G E L A  B J Ö R C K

F O T O :  K E N N E T  R U O N A

Biologi-
huset

Genetik-
huset

Zoologi-
huset

Zoofysiologi-
          huset

– Institutionen måste flytta
ihop, annars är risken att
termodynamikens andra
lag blir gällande, menar
Allan Rasmusson.

Institutionen för cell- och organismbiologi ligger utspridd längs med
Sölvegatan (de röda byggnaderna). Drömmen är att flytta ihop i ett
Biologicentrum.
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Oksana Mont från Ukraina och Andrius Plepys
från Litauen träffades i Lund 1994, på en kurs i
industriell miljöekonomi. Nu tio år senare är de
nyblivna doktorer i samma ämne. Och nygifta
– med varandra. Även om de gärna stannar i
Sverige, så vänds deras blickar utåt – miljödok-
torernas arbetsfält är globalt.

Med flytande ryska, engelska och svenska rör sig
Oksana Mont och Andrius Plepys obehindrat i
flera länder och kulturer. Det har de haft glädje
av som doktorander. Parallellt med avhandlings-
arbetet vid Internationella miljöinstitutet har de
arbetat med olika utvecklingsprojekt i framför allt
Ryssland och Baltikum. De har undervisat och
föreläst om miljöekonomi för privata företag, of-
fentliga myndigheter och vid högskolor och uni-
versitet.

Kursen som de träffades på var den första som
gavs på ryska vid Lunds universitet. Ett par år
senare gick de mastersprogrammet på Internatio-
nella miljöinstitutet och antogs sedan som dokto-
rander.

När LUM träffar dem har deras avhandlingar
just kommit från trycket. De fingrar förtjust på
böckerna som fortfarande luktar trycksvärta.

Båda avhandlingarna rör ett område som bli-
vit alltmer aktuellt: funktionsförsäljning. Det
handlar om att få oss alla att bli miljövänligare
konsumenter, genom att köpa miljöanpassade
funktioner eller tjänster istället för varor.

– Tillverkarna blir bättre på att framställa va-
ror på ett miljövänligt sätt och att också göra dem
energisnåla i drift. Ändå tilltar den totala miljö-
belastningen, för att vi skaffar oss allt fler prylar,
säger Oksana Mont.

Ökar livskvaliteten
Människors skäl för att konsumera och äga måste
analyseras, och det gäller att hitta alternativ som
inte bara är bra för miljön utan också ökar kon-
sumentens livskvalitet.

– Funktionsförsäljning är mycket vanlig inom
industrin, företag emellan. Flera biltillverkare
köper t.ex. inte lacken på burk till sina bilar, utan
det färdiga resultatet, lacken applicerad på bilen.
Det gör det ekonomiskt intressant för underleve-
rantören att försöka lackera så många bilar med
så lite lack som möjligt och därmed öka sin vinst,
berättar Andrius.

Genom att köpa tjänster och funktioner blir fö-
retagen mindre bundna. De slipper ha stora ma-
skiner och omfattande lager. De kan utnyttja de
allra senaste, billigaste och bästa metoderna och
hålla nere sina utgifter.

Men det som fungerar väl mellan vinstdrivan-
de företag är besvärligt att flytta över på enskil-
da konsumenter.

Andrius Plepys och Oksana Mont
träffades i Lund för tio år sedan. Nu är
de nygifta och disputerar samtidigt i
internationell miljöekonomi.

Hand i hand för ett

 grönare klot
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– Fast det går, säger Oksana, men då krävs mer
kunskap om konsumenterna och deras behov.

Förr kunde miljötänkande lätt associeras till
tvång eller en ”idealistisk” uppoffring från kon-
sumenters och producenters sida. Oksana tror på
ett samspel mellan marknadskrafter och regelverk
för att förändra all konsumtion, men när det gäl-
ler enskilda individer handlar det också om att
förstå och påverka sociala och kulturella möns-
ter och attityder.

– Människor blir allt mer mobila i takt med att
ekonomin globaliseras. Det borde göra det intres-
sant att ha färre ägodelar. Däremot är det viktigt
att ha tillgång till allt man behöver just där man
är, säger Oksana.

Själv har hon studerat bl.a. vad som skulle
krävas för att få ett hushåll att avstå från att skaf-
fa borrmaskin, och istället nöja sig med att låna
den billigt från en verktygspool i närheten.

– Det viktiga är tillgängligheten – att maskinen
finns och fungerar när jag behöver den. Det visar
de enkäter jag gjort. Många konsumenter skulle
dessutom gärna ha hjälp med att borra.

Bemannad verktygspool
Oksana tror att en bemannad verktygspool eller
”närtjänst” skulle kunna tillfredställa många
människors behov av verktyg som de inte använ-
der dagligen. Konsumenten skulle få tillgång till
marknadens snabbaste och effektivaste maskiner
eftersom de kan bytas ut oftare.

Cirka 200–300 hushåll skulle vara lagom un-
derlag för en närtjänst med en anställd, t.ex. en
fastighetsskötare, som sköter utlåning och sköt-
sel av verktygen.

– Allt kan inte hänga på eldsjälar – jag tror på
en viss formalisering.

Bilpooler kan fungera på samma sätt.
– Många tror att bilpooler faller på att alla vill

låna bil samtidigt, på helgerna. Men det kan man
lösa genom att samordna med hyrbilföretag som
har högst beläggning på vardagarna.

– I Tyskland och Schweiz finns bilpooler som
ger sina medlemmar ett mobilitetskort som ock-
så berättigar till resor med kollektivtrafiken i en
lång rad städer. När man kör hyrbil kan man
parkera på reserverade platser i stadskärnorna,
berättar Andrius.

Tvättstugor sparar miljön
Tvättstugor är ett gammalt exempel på hur man
kunnat spara miljön och snabbt byta upp sig till
bättre och miljövänligare maskiner genom att
många delat på kostnaden.

– Många förknippar tvättstugor med bråk om
städning och tvättider, men det som behövs är
kreativa idéer så att tvisterna kan minimeras, sä-
ger Oksana. ▲

Oksana Mont och Andrius Plepys
på promenad i Lundagård.
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Miljövännerna behöver generellt sett reklamen
och trendsättarna på sin sida. Medierna har stor
betydelse för vilken slags konsumtion och livs-
mönster som vi uppfattar som åtråvärda.

– Drottning Silvia gjorde en bra insats när hon
besökte en tvättstuga i Rinkeby, och uppmärk-
sammade den som en positiv samlingsplats för de
boende, säger Oksana.

I Oksana Monts närtjänstsamhälle handlar det
om kollektiva lösningar med visst kommersiellt
inslag; fler använder färre och bättre maskiner
och sopberget minskar.

Andrius Plepys angriper problemet från ett lite
annat håll. Han har forskat på olika design- och
verksamhetsmodeller som gör det möjligt att för-
länga livslängden på persondatorer och andra
elektroniska produkter. Man skulle med hans
modell också kunna återanvända många gamla
datorer.

Servrar stärker hemdatorn
Vinsterna görs genom att det traditionella syste-
met, där var och en har sin egen dator och hård-
disk, ersätts med centraliserade serverbaserade

system. Konsumenterna slipper att ständigt byta
upp sig till kraftfullare datorer med större hård-
diskar och bättre processorer. De får ändå tillgång
till de nyaste och bästa programmen och deras
privata hemmadatorer får ökad prestanda, genom
att dessa är kopplade till starka centrala servrar.
Servrarna uppdateras ständigt till låg kostnad
eftersom många delar på dem.

Sådana här system används i dag av en rad fö-
retag och organisationer, tack vare bättre kommu-
nikationer i form av snabba modem och bred-
band. Systemet är säkert – annars skulle man inte
kunna hantera känslig företagsinformation på det
här sättet. Ändå finns ett motstånd hos hushållen
att ge upp sina hårddiskar.

– Det är väl något särskilt med att ha sina pri-
vata bilder och dokument på sin egen hårddisk.
Å andra sidan har de flesta inga dubier när det
gäller att använda gratismailen på webben, t.ex.
yahoo eller hotmail, och de fungerar på just det
här sättet, förklarar Andrius.

Oksana och Andrius ser ljust på framtiden. De
vänder och vrider nöjda på sina nya blanka av-
handlingar och på fingrarna blänker deras lika-
ledes nya vigselringar.

Vill sprida miljömedvetande
De trivs i den internationella forskargemenskapen
på Miljöinstitutet – där finns mycket att lära. De
vill fortsätta arbeta internationellt inom områden
relaterade till den forskning de bedriver och spri-
da miljömedvetandet i sina gamla hemländer.

– Det borde gå lättare att få anslag nu när Bal-
tikum är med i EU. Vår styrka är att vi känner för-
hållandena i både öst och väst och behärskar rys-
ka, menar Andrius.

De har ett starkt stöd i det växande internatio-
nella nätverket av gamla mastersstudenter, nästan
var än i världen de hamnar. I dag efter tio år in-
går 250 mastersalumni i nätverket som träffas
vartannat år.

– De äldsta börjar nu få positioner där de har
stort inflytande och verkligen kan fatta beslut som
har betydelse för miljön, berättar Andrius.

En hel del gamla ”miljömästare” från Internatio-
nella miljöinstitutet har också valt att arbeta tillsam-
mans, i företag eller i mindre nationella nätverk.
Vänskapen som grundlagts under studieåren i Lund
lever alltså vidare. Och ibland – som i Andrius och
Oksanas fall – har det blivit mer än vänskap.

– På bröllopsfesten på Bosjökloster för några
veckor sedan räknade vi ut att vi var femton olika
nationaliteter. På disputationsfesten blir det ännu
fler: men den har vi tillsammans med vår japanska
kollega Naoko Tojo, som doktorerar samtidigt,
säger Oksana.

T E X T  &  F O T O :  B R I T T A  C O L L B E R G

Oksana Mont och Andrius
Plepys jämför sina

avhandlingar som nyss
kommit från trycket.

”Drottning Silvia

gjorde en bra

insats när hon

besökte en tvätt-

stuga i Rinkeby,

och uppmärk-

sammade den

som en positiv

samlingsplats för

de boende.”

▲
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Den 15 september invigdes Lunds universitets
nya centrala webbplats. Och den verkar ha
fallit i god jord.
– Vi är väldigt glada över att webbplatsen har
tagits emot så positivt, säger projektledare Jo-
nas Arenius på Informationsenheten.

– Med tanke på att cirka 40.000 personer var
inne på www.lu.se bara under invigningsda-
gen har det varit väldigt få klagomål. Vi har
hunnit svara på alla frågor, och mycket av det
som klagats på har rört problem som bara var
aktuella de första dagarna, t.ex. länkar som
inte fungerade, påpekar Jonas Arenius, som
tillsammans med sina två kolleger i webbpro-
jektet också kontinuerligt arbetar med juste-
ringar.

I stort har den nya webbplatsen mest fått
beröm, även från andra universitet.

– Folk tycker att det är lättare att hitta. Och
de tycker att det grafiska uttrycket känns som
ett modernt universitet med anorna i behåll.
Och det var just det vi var ute efter. Vi kom-
mer också att fortsätta att testa sidan, i syn-
nerhet på studenter som är en viktig mål-
grupp, säger Jonas Arenius.

Han understryker att en webbplats kräver
ständig utveckling. I webbprojektet ska man
framöver t.ex. fortsätta arbetet med att göra
webbplatsen tillgänglig för så många grupper
som möjligt. Bland annat ska koden bakom
sidorna anpassas ytterligare så att de bättre
kan fungera ihop med diverse hjälpprogram
för funktionshindrade.

I höst pågår också ett pilotprojekt där en
fakultet och en institution ska göra om sina
webbsidor efter samma koncept som univer-
sitetets centrala webbplats. Institutionen är
inte utvald än, men fakulteten blir den natur-
vetenskapliga. Här ska man använda det
webbpubliceringsverktyg som använts vid
omgörningen av den centrala webbplatsen.
Verktyget heter OOiS och kommer från före-
taget Funcform, men har modifierats för uni-
versitetets behov. Under pilotprojektet ska
man bl.a. undersöka vilka ytterligare modifie-
ringar som behövs för att verktyget ska fung-
era smidigt även på fakultets- och institutions-
nivå.

– Det finns ett stort intresse ute på univer-
sitetet att vara med på tåget och göra om hem-
sidor. Tyvärr är vi för få i webbprojektet för
att hinna med alla just nu. Vi måste priorite-
ra våra pilotprojekt, säger Jonas Arenius.

Men han råder dem som är intresserade att
vänta lite med omgörningen och passa på att

städa sina sidor, ta fram en struktur och skri-
va bra texter. Då går det snabbt och enkelt att
flytta allt när publiceringsverktyget är klart att
användas på bred front.

Webbprojektet löper fram till årsskiftet,
men Jonas Arenius utgår från att universitetet
fortsätter att utveckla webben, annars förlo-
ras många av fördelarna man skulle vinna
med att sprida det nya konceptet. Förutom det
löpande arbetet med att hålla den nya centrala
webbplatsen igång så finns det mycket arbete
som återstår. Dels behövs det stöd till använ-
darna av det nya publiceringsverktyget, dels
finns det många områden som inte alls täckts
in av webbprojektet hittills. Jonas Arenius ser
t.ex. stora möjligheter att förbättra den inter-
na webben.

P E T R A  F R A N C K E

Webbplatsen lyckligt sjösatt

Efter: En levande webbplats där informationen utgår
från de frågor besökarna kan tänkas ha. Formen är mer
modern och medger byte av bilder och att man puffar för
det som är aktuellt, t.ex. sista anmälningsdag. Nyheterna
har lyfts fram bättre och kalendariet ger smakprov på vad
som är på gång.

Före: En
statisk sida
som i prin-
cip har sett
likadan ut
sedan 1998.
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Den 20 september bjöds till bud-
getfrukost i Pelarsalen. Kerstin
Eliasson, statssekreterare  från
Utbildningsdepartementet pre-
senterade årets budget för uni-
versitetsledning, dekaner och
kanslichefer.

– Det kom inga nyheter i form av extra
anslag, men det hade vi inte väntat oss
heller, sammanfattade universitetsdirek-
tör Peter Honeth.

Istället får universitetet se fram mot
den forskningspolitiska propositionen
som ska presenteras i december. Enligt
denna kommer Sveriges universitet och
högskolor att tillföras 2,3 miljarder kro-
nor i ökade anslag under perioden 2005
– 2008. Det börjar så nätt med en höj-
ning på 100 miljoner kronor nästa år.
Sedan höjs anslagen med en halv miljard
två år i följd och kulminerar år 2008 med
en höjning av forskningsanslagen på 1,2
miljarder kronor. Medicin och teknik är
prioriterade forskningsområden men
den exakta fördelningen blir inte klar
förrän i december.

Men i budgetpropositionen för 2005
fanns inte många positiva nyheter för
universitetens och högskolornas an-
strängda ekonomier, och innehållet kan
därför lätt sammanfattas:

• 2,8 miljoner kronor satsas på att
anpassa litteratur till studenter med
funktionshinder.

• 12 miljoner satsas på en högskole-
utbildning i ny cirkus i Botkyrka.

• En högskoleutbildning i hantverk
som ska drivas i Göteborgs universitets
regi och får 11 miljoner kronor till 100
studieplatser.

• Mitthögskolan blir universitet och
får 10 miljoner kronor i extra forsknings-
pengar

•  Karolinska institutet får 5 miljoner
kronor för att starta en högskoleutbild-
ning i medicinsk fotvård.

•  Högskolan på
Gotland får 750.000
kronor t i l l  mång-
vetenskaplig forsk-
ning om Östersjö-
frågor.

U L R I K A

O R E D S S O N

Fotvård och cirkus
i budgetproppen

Kerstin Eliasson
överraskade inte.

Universitetet måste minska sina kostna-
der med 110 miljoner kronor. Vid univer-
sitetsstyrelsens senaste sammanträde
fattades beslut om både långsiktiga och
direkta åtgärder för att åter komma i
ekonomisk balans.

Till de långsiktiga åtgärderna hör excel-
lensprojektet där bland annat kostna-
derna för drift, lokaler och administra-
tion ska ses över för att på så sätt frigö-
ra ca 5 – 10 procent av resurserna.

– Områdena måste fortsätta med att
gå igenom och analysera vilka verksam-
heter de kan dra ner på, säger förvalt-
ningschef Peter Honeth.

Senast den 20 januari nästa år ska
alla fakulteter lämna förslag till rektor
på vilka verksamheter (institutioner,
avdelningar, enheter, centra, forskar-
grupper, projekt, utbildningar) som inte
klarar av att nå ekonomisk balans och

som därför bör läggas ner. ”Bedöm-
ningsgrunden vid sådana avvecklingar
kan självfallet inte enbart vara ekono-
misk,” skriver förvaltningschefen i sitt
förslag till universitetsstyrelsen.

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

Högskoleingenjörsutbildningarna i Helsingborg läggs troligen ner, liksom

åtta småspråk. Utbildningen  av biomedicinska analytiker är i fara, och

inom naturvetenskap handlar det om att drastiskt stoppa den akuta

ekonomiska blödningen.  Samhällsvetarna måste dra ner på utbildningar

som nyligen byggts ut, och på Ekonomihögskolan uteblir den planerade

kvalitetsförbättringen av grundutbildningen. Överallt får man räkna med

stora undervisningsgrupper, färre lärarledda timmar och ett minskat utbud

av kurser och fördjupningsalternativ på programmen.

LU skär ned med
över hundra miljoner

Det räcker inte att universitetet invän-
tar effekterna av långsiktiga projekt. Ett
anställningsstopp för teknisk och admi-
nistrativ personal ska införas och dess-
utom ska det inte längre vara möjligt att
ta ut övertidsarbete i reda pengar. En-
dast i undantagsfall ska det ges dispens.

Universitetets centrala verksamhet ska
också spara. Alla lokalprojekt ska ses
över och för nästa år ska universitetets
gemensamma service och särskilda verk-
samheter spara 10 miljoner kronor.

Alla fakulteter måste se över sin verk-
samhet inför nästa år, men Medicinska
fakulteten, LTH och Naturvetenskapli-
ga fakulteten har även stora underskott
för i år att ta itu med När det gäller
dessa fakulteter har universitetsstyrelsen
beslutat om ett antal åtgärder som de
måste vidta för att komma i ekonomisk
balans. Varje månad måste de avlägga
rapport hos rektorsämbetet om hur det
går med den ekonomiska saneringen.

Stopp för anställningar och övertid

U O

Lunds universitet är 110 miljoner för stort!
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Juridiska fakulteten ska inför nästa bud-
getår spara 1,5 miljoner på grundutbild-
ningen. Besparingen innebär bl.a. stör-
re undervisningsgrupper och minskade
möjligheter att använda sig av externa
lärare.

– Det blir inte heller några nyanställ-
ningar och fakultetens mål att öka an-
talet disputerade lektorer får läggas på
is, säger dekanus Per-Ole Träskman.

Samtidigt minskas antalet helårsplat-
ser med  80, och det har man ingenting
emot på fakulteten, enligt dekanus. Ef-
tersom fakulteten har programutbild-
ning hotas inga grundkurser inom jurist-

F O R T S .  N Ä S T A  U P P S L A G

Utbildningen av biomedicinska analyti-
ker och Avdelningen för elektronmikro-
skopi hotas av nedläggning. Det är två
punkter i det tuffa sparprogram som
Medicinska fakulteten planerar för att
få bukt med ett underskott på 35 miljo-
ner kronor i den löpande verksamheten.

Vid delårsbokslutet visade den medicin-
ska fakulteten ett underskott på 84 mil-
joner kronor. Av detta är ungefär 50
miljoner kronor av engångskaraktär.
Universitetet har lagt om bokföringssys-
temen så att gamla underskott, som ti-
digare periodiserats, nu resultatavräk-
nas.

Men det finns också ett växande un-
derskott i den löpande verksamheten.
Det innebär att fakultetens myndighets-
kapital står på minus och att fakulteten
framöver måste avlägga rapport hos
rektor varje månad.

– Vi har en ekonomiskt mycket oro-
ande situation som det gäller att ta all-
varligt på, säger dekanus Jan Nilsson.
Men den långsiktiga utvecklingen ser
bra ut.

På väg uppåt
Han förklarar underskottet i den löpan-
de verksamheten med att utdelningen
från privata stiftelser minskade kraftigt
i och med börsnedgången för ett par år
sedan. Nu är börsen åter på väg uppåt
och det är även storleken på anslagen.

Utbildningen av biomedicinska ana-

lytiker går med förlust och hotas nu av
nedläggning. Samtidigt har statsmakter-
na gett direktiv om att läkar- och sjuk-
sköterskeprogrammen ska byggas ut.

– Vi räknar med att kostnaderna för
dessa utbildningar kommer att öka med
mellan 6 och 7 miljoner kronor, men det
får vi ingen kompensation för, säger Jan
Nilsson.

Förutom nedläggningshotet när det
gäller BMA-utbildningen och Avdel-
ningen för elektronmikroskopi, så vill
fakulteten spara genom att utlysningen
av nya programområden ska skjutas på
framtiden och det ekonomiska stödet till
redan beslutade programområden ska
minskas. Antalet fakultetsfinansierade
doktorander på forskarutbildningen ska
halveras och alla beslut om projektan-
ställningar och vikariat ska prövas på
högre nivå inom organisationen.

Jan Nilsson utesluter inte att det blir
personal som får gå, men han hoppas att
det mesta ska lösas genom naturlig av-
gång och utredning om förtidspension
för personal som fyllt 64 år.

BMA-utbildningen hotas

programmet. Däremot kan utbudet av
fördjupningskurser minska.

När det gäller forskningen så drabbas
den troligen inte så hårt. Inom fakulte-
ten drivs ett par stora långsiktiga projekt
som är externfinansierade.

– Vårt Vietnamprojekt är ett sådant
stort och viktigt
projekt för oss, sä-
ger Per-Ole Träsk-
man.

M L

Storföreläsningar på Juridicum

Ekonomihögskolan ska spara tre miljo-
ner och det innebär först och främst att
den av både studenter och lärare hett
efterfrågade kvalitetsförbättringen av
grundutbildningen får skjutas på fram-
tiden. Rektor Olof Arwidi är mycket
besviken.
       – Vi får fortsätta tröska på med stor-
föreläsningar, säger han.

Besparingarna tillsammans med det be-
skurna utbildningsuppdraget på 200
platser kommer att drabba alla institu-
tioner inom Ekonomihögskolan.

– Alla får göra neddragningar men vi
ser förstås särskilt på de institutioner
som inte har så stor efterfrågan, säger
Olof Arwidi. Man får tänka på grupp-
storlekar och på exempelvis lönekostna-
der vid uppsatsskrivningar.

Från centralt håll är det viktigt att
inte dra på sig fler s.k. strukturkostna-
der, som exempelvis för lokaler.

Olof Arwidi menar att det är för ti-
digt att tala om indragna kurser och han
har svårt att tänka sig att det blir tal om
uppsägningar.

– Men vi får se över våra avtal med
andra institutioner, som exempelvis de
inom språk, säger han.

Ekonomihögskolans verksamhet vid
Campus Helsingborg drabbas dock inte.

Det är också för tidigt att tala om
besparingar inom forskningen men Olof
Arwidi sätter inte stort hopp till den
kommande forskningspropositionen.

– I dessa tider är vi dock glada över
att vi har blivit så
duktiga på att skaf-
fa oss externa forsk-
ningsanslag, säger
han.

M A R I A  L I N D H

”Det blir ingen
kvalitetshöjning”

Studenterna är den stora förlorargruppen.

Olof Arwidi är besviken.
Per-Ole Träskman ska

spara 1,5 miljoner.

U O

Jan Nilsson
dras dessutom
med ett stort

underskott i år.
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Samhällsvetarna utsätts för ett slags
jojobantning i budgetsammanhang.
    Det kan man konstatera sedan S-fa-
kulteten åter fått det största sparbet-
inget i de preliminära diskussionerna
med syfte att balansera Lunds universi-
tets budgetunderskott.

Först skulle 6,8 miljoner kronor bort,
men när detta skrivs är summan nedför-
handlad till 5,9 miljoner. Det motsvarar
370 helårsstudieplatser av samhällsve-
tarnas totalt 4225 platser.

Samhällsvetarna har stora populära
utbildningar som psykolog-, socionom-
och PA-programmen liksom pol mag-
utbildningen. För ett par år sedan gick
man med på att ta in fler studenter än
vad som planerats och till lägre ersätt-
ning – detta för att, som man sade, hjäl-
pa till, när universitetet hade svårt att nå
upp till sitt utbildningsmål.

Liknande överintag gjorde samhälls-
vetarna också på 90-talet. Men då lik-
som nu blev utbyggnaden inte perma-

Knappt har universitetets nya språk-
och litteraturcentrum invigts förrän det
är dags att dra åt svångremmen rejält
när det gäller universitetets språkunder-
visning. Åtta småspråk hotas av ned-
läggning redan nästa höst. Detta är en
av de drastiska åtgärder som HTs områ-
desstyrelse diskuterar för att få bukt
med underskottet.

Efter att ha legat på plus under ett an-
tal år räknar området för humaniora
och teologi med ett underskott på 8-9
miljoner kronor vid årsskiftet.

– Det är värst på språksidan, men alla
våra institutioner
har problem, säger
områdesdekan Jan
Svensson.

Utöver det be-
räknade under-
skottet har områ-
det för Humaniora

Småspråken offras
och teologi ett sparbeting på grundut-
bildningen på 4,1 miljoner kronor. Om-
rådets utbildningsuppdrag ligger i dag
på 4600 helårsstudenter, men idag finns
ett överintag så den verkliga siffran är
4900. Totalt ska 550 utbildningsplatser
tas bort.

– Just nu pågår diskussioner med alla
institutioner för att se över var fakulte-
ten kan spara. Kurser med dålig genom-
strömning, vissa nätkurser och kortare
kurser som inte ligger inom kärnverk-
samheten ligger illa till.

Åtta småspråk
Åtta småspråk – indonesiska, thai, tjeck-
iska, estniska, litauiska, ungerska,
norska och finska – riskerar läggas ner
inom ett års tid. Ett femtiotal personer
studerar vid något av de hotade språken.

– Det kommer att dröja något innan
vi dragit ned 550 platser, säger Jan
Svensson. Det känns paradaoxalt att
behöva skära ned när vi helt nyligen har
kämpat för att få hit fler studenter.

En annan drastisk åtgärd kommer att
drabba Institutionen för Öst- och Cen-
traleuropastudier, Tyska institutionen
och Klassiska och semitiska institutio-
nen.

– Områdesstyrelsen kommer att gå in
och ta aktiv del av planeringen av verk-
samheten vid dessa institutioner i ett
försök att få bukt med deras växande
underskott, säger Jan Svensson.

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

  SOL-bild

nent. 1999 blev samhällsvetarna liksom
i dag tvungna att åter krympa kostymen.

Universitetet skär proportionellt mest
på de fakulteter som vuxit mest på sena-
re år – något som samhällsvetarna upp-
fattar som ”ett straff för att man ställt
upp”. På institutionerna är man häpen
över att åtgärderna upprepar sig. Ändå
har de varit försiktigare den här gången.

– Man har till en början löst den
ökade arbetsbördan med övertidstim-
mar, eftersom man inte vetat om plats-
ökningen skulle bli permanent, säger
Torun Forslid, chef för Kansli S.

Orättvist hårt
 Det är först under de senaste 1,5 åren
som man vågat lita på att det handlar
om en bestående utbyggnad. Man har
då nyanställt framför allt yngre lärare,
många av dem kvinnor, och lärarper-
sonalen inom fakulteten har ökat med
33 procent.

Samhällsvetardekanen Sune Sunes-
son menar att nedskärningarna drabbar

samhällsvetarna orättvist hårt, men att
sista ordet ännu inte är sagt. Utöver de
5,9 miljoner kronor som ska sparas, blir
fakulteten utan ersättning på 1,1 miljo-
ner för utbildningar som man har beslu-
tat ska byggas ut, som psykologpro-
grammet och psykoterapiutbildningen.

– Vi står fast vid utbyggnaden och att
utbildningen ska ha samma resurser
som på andra håll i landet, säger Sune
Sunesson.

Men någonstans måste pengarna tas.
Nu vidtar förhandlingar inom fakul-

teten om var man kan skära. Helt klart
är att alla institutioner kommer att få ta
på sig en del av besparingarna.

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

Samhällsvetenskap jojo-bantas

Ingen plats för småspråken i det nyinvigda  SOL.

Kanslichef Torun
Forslid .
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Jan Svensson.
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Behovet av ekonomisk åtstramning är
akut på LTH. Halvårsbokslutet pekar
mot att bara 10 miljoner kronor av myn-
dighetskapitalet (det ackumulerade re-
sultatet) kommer att finnas kvar vid års-
slutet trots att LTH centralt förfogar
över en reserv på 80 miljoner. Det bety-
der att vissa institutioner går med sto-
ra underskott.

Situationen möts nu med en rad åtgär-
der för att få verksamheten i balans un-
der nästa år. Anställningsrestriktioner är
en. Andra åtgärder syftar till att rationa-
lisera organisationen, skärpa kraven och
förbättra ekonomihanteringen.

Omfattningen av högskoleingenjörs-
utbildningarna i Helsingborg i framti-
den diskuteras.

– Det måste i fortsättningen vara helt
klart att verksamhet som inte kan finan-
sieras inte kan bedrivas. Den som inga
pengar har kan varken anställa folk el-
ler investera, säger rektor Gunilla Jön-
son. Sådan verksamhet ska omstruktu-
reras eller läggas ner.

För att råda bot på situationen införs

Institutionen för astronomi är en av de institutio-
ner som har det svåraste ekonomiska läget.

Första halvåret 2004 var Naturveten-
skapliga fakultetens underskott 19 mil-
joner kronor; prognosen för hela året är
ett underskott på ca 30 miljoner kronor.
Man beräknar att hälften av fakultetens
myndighetskapital kan komma att vara
förbrukat den siste december. De mest
akuta insatserna är inriktade på att
minska personalkostnaderna.

Exakt vilka dessa åtgärder blir har fa-
kultetsstyrelsen uppdragit åt dekanus
Bengt Söderström att slå fast. Sådana
åtgärder kan enligt styrelsen vara att
stoppa eller begränsa antagningen av
doktorander under en period upp till sex
månader, att begränsa antalet tidsbe-
gränsade anställningar och timförord-
nanden samt att vara restriktiv när det
gäller nya anställningar.

– Vi måste stoppa blödningen så
snabbt som möjligt för att försäkra oss
om att inte myndighetskapitalet förbru-
kas. Därför är utgångspunkten att alla

institutioner måste spara just nu, alltså
inte bara de som har ett underskott utan
även de som står på plus, säger kansli-
chef Clas Odeskog och tillägger:

– Men på sikt – och det är fortfaran-

de på mycket kort sikt – måste särskil-
da besparingsåtgärder till där de ekono-
miska problemen är störst, nämligen vid
institutionerna för astronomi, kemi och
fysik.

Redan vid årets utgång ska dessa ha
arbetat fram egna sparplaner så att eko-
nomin kan komma i balans 2005. Då
måste man också se över vilken bredd
verksamheten ska ha och om vissa verk-
samhetsgrenar måste upphöra.

Clas Odeskog tycker att det är svåra-
re att göra besparingar nu än när såda-
na gjordes 2001 – 2002. Organisationen
är redan hårt nedbantad genom de
många pensionsavgångarna. Samtidigt
har han förhoppningar om att förbätt-
ra ekonomin genom ökade intäkter.

– Vi är duktiga på att få in externa
medel och kanske kan våra forskare öka
intäkterna ännu mera på det området,
säger han.

G Ö R A N  F R A N K E L

en fördelningsmodell med tydligare mål.
Varje enhet ska på sikt ha ett riskkapi-
tal på 4 procent av årsomslutningen.
Ekonomihanteringen skärps med bl.a.
kvartalsvisa prognoser. I rektors krav på
LTH ingår att utreda möjligheten att re-
ducera personalkostnaderna med mot-
svarande 60 heltidstjänster.

Istället för nuvarande avdelningar
införs enheter som var och en har soli-
dariskt ansvar för sin ekonomi. Kraven
på enheterna väntas leda till en hel del
sammanslagningar.

Man alla åtgärder är inte av bespa-
ringskaratär. Några syftar till en strate-
gisk utveckling av forskningen. Ett tio-
tal virtuella ”portaler” kommer att ut-
vecklas. Tillsammans kan enheterna då
synas bättre utåt, samarbeta och söka
anslag eller ägna sig åt ”tredje uppgif-
ten”. En enhet kan tillhöra en eller fle-
ra forskningsportaler.

Grundutbildningen föreslås bli orga-
niserad i fem-sex programgrupper fr o m
hösten 2006. En övergripande utbild-
ningsberedning ska säkra effektivt re-
sursutnyttjande.

Avräkningen slopas, d v s institutio-
nernas tilldelade belopp grundas enbart
på beräknat antal studenter (andra reg-
ler för examensarbeten). Detta väntas
reducera antalet småkurser.

Styrelsen för LTH tar ett samlat be-
slut om dessa frågor den 15 oktober.

M A T S  N Y G R E N

LTH lägger troligen ner i Helsingborg

För höga lönekostnader inom naturvetenskap

LTHs utbildningar
i Helsingborg är
olönsamma.

K O N O M I  •  E K O N O M I  •  E K O N O M I  •  E K O N O M I  •   E K O N O M I  •  E K O N O M I  •  E K O N O M I  •  E K O N O M I  •  E K O N
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1982 dog docent Karin Aurivillius. Hon
arbetade med kvicksilverföreningar på
Avdelningen för oorganisk kemi 1 i
Lund. Av en slump upptäckte hennes
ännu aktiva kolleger att amerikanska
mineraloger i dagarna har uppkallat ett
nyupptäckt mineral efter henne; det he-
ter nu aurivilliusit.

–  Det är mycket ovanligt att mineraler
namnges efter kvinnor och troligen är
Karin Aurivillius den enda svenska som
hedrats på detta sätt, säger en av med-
arbetarna, Claes-Ivar Stålhandske.

Han arbetade tillsammans med Karin
Aurivillius med att framställa och struk-
turbestämma kvicksilverföreningar.
Aurivillius syntetiserade mer än trettio
sådana föreningar och bestämde deras
kristallstruktur med röntgen- och neu-
trondiffraktion.

– Bland annat intresserade vi oss för
kvicksilveroxidhalidogener, d.v.s kvick-
silverföreningar som innehåller syre
samt klor, brom eller jod. Det finns ett
mineral som heter terlinguait med for-
meln H2OCl, och detta försökte vi fram-
ställa men med jod i stället för klorato-
merna. Vi fick då fram och bestämde
strukturen hos föreningen Hg2OI – en av
otaliga föreningar som syntetiseras fram
i laboratorier, berättar Claes-Ivar Stål-
handske.

Kvicksilvergruva
I mitten av 90-talet hittade amerikanska
mineraloger denna förening i naturligt
tillstånd i en nedlagd kvicksilvergruva i
San Benito County, Kalifornien. Till
dags dato är bara några få blågrå kris-
taller av detta mineral kända; det är
uppenbarligen mycket sällsynt. 2002
godkände IMA, Kommissionen för nya
mineraler och mineralnamn, att minera-
let skulle kallas aurivilliusit. Mineralet
skulle inte ha kunnat karaktäriseras och
bestämmas utan tillgång till den kristall-
strukturbestämning som gjordes i Lund.

  Mineralogerna som föreslagit nam-
net har aldrig träffat Karin Aurivillius.
I en artikel i Mineralogical Magazine
säger de att de ville hedra henne ”för

hennes betydande insatser inom kristall-
kemin med oorganiska kvicksilverfören-
ingar”. Det var genom denna artikel
som Staffan Hansen, föreståndare för
Kemicentrums mineralsamling, upp-
täckte namngivningen.

Det finns cirka 4.000 kända minera-
ler och varje år beskrivs och namnges ett
femtiotal nya. Oddsen för att få ett mi-
neral uppkallat sig är därför mindre än
när det handlar om t.ex. insekter eller
växter. Bara ett fåtal mineral är uppkal-
lade efter kvinnor.

Uppskattad pedagog
Ett par av forskarna på Aurivillius sys-
teravdelning Oorganisk kemi 2  – som
nu heter Avdelningen för materialkemi
– har hittat mineraler som de sedan
namngivit. Staffan Hansen fann ett mi-
neral som döptes efter fyndplatsen och
därför heter bergslagit. Jan-Olov Bovin
fann ett annat mineral vars förekomst
hade förutsagts av en japansk forskare
som har fått ge det dess namn: ta-
kéuchiit.

Karin Aurivillius var en uppskattad
och samvetsgrann pedagog. Hon var
också en hängiven forskare som arbeta-
de in i det sista trots en svår sjukdom.
Hon dog vid 62 års ålder. Hennes man,
Bengt Aurivillius, var professor vid Av-
delningen för oorganisk kemi 2.

G Ö R A N  F R A N K E L

Kvinnlig lundakemist
har namngett mineral

Karin Aurivillius var en uppskattad pedagog och
hängiven forskare. Bilden är tagen vid en
disputationsmiddag 1980.

Arkitekt Peter Brobergs uppmärksam-
made Technolution-bilder kommer från
och med 11 september och månaden ut
att visas i det nya biblioteket i Alexan-
dria, Egypten, under världsungdoms-
konventet ”Global Environmental Youth
Convention”.

Bakom konventet står Internationella
miljöinstitutet vid Lunds universitet i
samarbete med Center for Tehnolution
vid LTH. Över 500 ungdomar i åldern
15–18 år från 150 länder runt hela värl-
den har deltagit i en webbaserad kurs,
som avslutas med det stora konventet
(ett tiotal ungdomar från Lund deltar).

LU-arkitekt ställer ut
bilder i Alexandria

Lunds universitets holdingbolag LU Inno-
vation blir femprocentig delägare i
Göteborgsföretaget Saligus, som ut-
vecklat en teknik för att med pulserande
elektriska fält döda bakterier i livsmedel.
Fördelen jämfört med dagens metoder
är att livsmedlen förutom förlängd håll-
barhet också behåller smak och näring-
sinnehåll.

Delar av tekniken kommer ursprung-
ligen från Medicinska fakulteten i Lund,
vilket motiverat LU Innovation att satsa
pengar i Göteborgsprojektet. Investe-
ringen görs tillsammans med Chalmers
Invest och Teknikbrostiftelsen i Göte-
borg. Enligt LU Innovations VD Per-Olof
Hegg är det första steget mot ett när-
mare samarbete med Chalmers.

LU satsar i Göteborg

Uppsala och Lunds universitet samt
Karolinska institutet är bäst på forskning
bland Sveriges lärosäten. De har överläg-
set flest publiceringar i de etablerade ve-
tenskapliga tidskrifterna. Det lägsta an-
talet publiceringar står högskolorna i
Kristianstad, Trollhättan/Uddevalla och
Gävle för.

Statistiken, som bygger på en ge-
nomgång av nästan 9 000 vetenskapliga
tidskrifter, har tagits fram av Vetenskaps-
rådet.

Uppsala, Lund och Karolinska tillsam-
mans med deras respektive universitets-
sjukhus svarar årligen för cirka 3 000 till
4 000 artiklar vardera i ansedda publika-
tioner som Nature, Science, Cell, The
Lancet och Proceedings of the National
Academy of Sciences.

Bäst på forskning
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Unga människor behöver tid att reflek-
tera och hjälp att förhålla sig till de ex-
istentiella frågorna. Det är synpunkter
som förenar författarna Leif Alsheimer
och Kristina Sjögren och som går igen i
deras debutböcker. De två ingick i Lunds
universitets författarskolas första kull
som gick ut i våras och de har alltså re-
dan hittat förläggare till sina manus.

Leif Alsheimer har skrivit en fackbok
om behovet av bildning: ”Bildningsre-
san. Från ensidig instrumentell utbild-
ning till sammanhangsskapande bild-
ning”. Den ges ut på Prisma och presen-
terades på Bokmässan i Göteborg här-
omveckan.

– Skönlitteratur är en försummad
kunskapskälla, som hjälper oss att för-
stå människan, samhället och tillvaron
på ett djupare, mer mångfasetterat sätt.
Läroböcker kan ge stommen – men inte
kött, blod och nerv – det som får oss att
verkligen fatta! Det är därför t.ex. Sla-
venka Drakulics roman om Balkankon-
flikten – ”Som om jag inte vore där” –
säger mer än 10.000 nyhetsinslag, säger
Leif Alsheimer.

Att läsa skönlitteratur regelbundet
ger ett rum för reflektion, en tankens
och känslans struktur där information
och fakta inordnas i ett större och me-
ningsfullare sammanhang.

– Jag talar om något som kan skapa
en form av vi-känsla!

Leif Alsheimer är rädd att universite-
tet håller på att förlora sin roll som bild-
ningsinstitution, men hoppas att hans
nya bok ska inspirera lärare att – oav-
sett ämne – våga använda sig av skön-
litteratur i undervisningen som ett sätt

att fördjupa förståelsen för kunskaps-
stoffet.

–  Jag är inte emot specialisering el-
ler teknik i utbildningen, men vi får inte
utbilda studenterna till fackidioter – vi
måste också ge dem ett intellektuellt och
emotionellt ben att stå på.

Skönlitteratur är inget som är förbe-
hållet litteraturvetarna – snarare har lit-
teraturvetenskapen under en längre tid
inte lämnat några bidrag till våra möj-
ligheter att njuta och lära av skönlitte-
raturen, hävdar Alsheimer.

Skönlitteratur är upplevelse och verk-
tyg i ett, och lärare i t.ex. zoofysiologi,
kemi eller geografi ska inte vara rädda
för att föra in romaner i sin undervis-
ning – det kan ske på ett opretentiöst
sätt, som t.ex. en litteraturcirkel vid si-
dan om.

– Många unga människor läser ju inte
alls, men skulle se nya världar öppna sig
om någon äldre, lite mer erfaren ledde
dem till böckerna.

Imponerande resultat
Leif Alsheimer är lektor i juridik och
blev känd när han inom utbildningen
vid Handelshögskolan i Jönköping in-
förde en läskurs över flera terminer. Den
var uppbyggd kring teman med stor be-
tydelse för mänskligheten liksom för den
enskilda människan. ”Core curriculum
– en bildningsresa” hette kursen. Kursen
utvärderades av Högskoleverket som
konstaterade att resultaten var impone-
rande.

Leif Alsheimer var redan en flitigt
anlitad föredragshållare i bildningsfrå-
gor när han började på Författarskolan.
Han började skriva på sin bok under år

2000, men från 2001 låg arbetet med
manuskriptet nere för att återupptas
sent i våras. Boken skrev han färdig
under maj – augusti. Han har fått ut
mycket av Författarskolan, säger han:

– Att ha framstående författare som
t.ex. Tommy Olofsson och den trefal-
digt Augustprisnominerade Sigrid Com-
büchen som engagerade läsare och kri-
tiker har varit oerhört lärorikt och inspi-
rerande för oss som deltog.

– Det har också märkts att utbild-
ningen i hög grad utformats av Björn
Larsson, som ju är en framgångsrik för-
fattare och känner skrivandets hantverk
inifrån, säger Leif Alsheimer.

Också Kristina Sjögren har mycket
gott att säga om Författarskolan. Hon
debuterar nu med ungdomsromanen
”14 december” som ges ut på Bonnier/
Carlsen nästa höst. Kristina Sjögren
hade börjat skriva på romanen redan
innan hon kom till Lund men slutförde
den under utbildningen – bland annat
med hjälp av ett par kurskamrater som
fortlöpande läste hennes manus och
kom med synpunkter.

– Jag fick beskedet att den antagits av
förlaget samma dag som vi gick ut. Det
var en underbar examenspresent, säger
Kristina Sjögren.

Boken handlar om en högstadieflicka
vars bästa vän blir svårt sjuk.

– Det är en allvarlig bok, men jag tror
ungdomar behöver läsa om och hante-
ra sådana här svåra existentiella frågor,
säger Kristina Sjögren.

Hon har själv fyra barn, varav två
flickor, 17 och 15 år gamla. De har läst
sin mammas bok.

– De tyckte den var bra sa de, fast de
är själva mest inne i fantasy- och även-
tyrsböcker för tillfället.

Kristina Sjögren har flera nya manus
på gång.

– I somras steg jag upp klockan sju
alla dagar i veckan och skrev två, tre
timmar innan min minste, som är fyra
år, vaknade.

Kontakten med Lund upprätthåller
hon – just nu läser hon litteraturveten-
skap på distans från hemmet i Blekinge.
Men hon håller också kontakten med
några av kursarna från Författarskolan:

– Vi har stor glädje av varandra. Vi
läser och ger kritik på varandras texter.
För mig är kamraterna viktiga – jag kän-
ner ju faktiskt inga andra som skriver.

Två nya författare
Lunds universitets författarskola får beröm av debutanterna Leif Alsheimer och Kristina Sjögren som var
med i första kullen och gick ut i våras.

B R I T T A  C O L L B E R G
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ALLT  FLER ORGANISATIONER sat-
sar allt mer på strategisk kommunika-
tion. Att företag intresserar sig för att
kommunicera med sin omvärld är för-
stås inget nytt. Men numera talar även
statstjänstemän om varumärken, kom-
munikationsstrategier och vikten av en
tydlig profil. Detta gäller också för
Lunds universitet. Inte en dag för tidigt,
tycker vi som intresserar oss för sådana
frågor.

Kommunikation handlar om förtro-
ende. Litar omvärlden på universiteten
i Sverige? Svaret på denna fråga är ett
rungande ja. Universitet och högskolor
är de samhällsinstitutioner som har
högst förtroende bland allmänheten en-
ligt SOM-institutets (Samhälle-Opinion-
Massmedia) årliga opinionsmätningar.
Sämre ställt är det för storföretagen, de
politiska partierna och EU. När det gäl-
ler yrkesgrupper har allmänheten stort
förtroende för universitetets lärare och
forskare medan IT-konsulter och jour-
nalister hamnar i den lägsta divisionen.

EFTERSOM LUNDS UNIVERSITET
är Sveriges största universitet kan alltså
alla medarbetare klappa sig för bröstet.
Med sina anrika traditioner och sin ve-
tenskapliga bredd lär inte universitetet
som varumärke vara i fara. Små skanda-
ler kan knappast rubba detta faktum.
Däremot är associationerna till borger-
liga akademiska traditioner ett mentalt
hinder som leder till social snedfördel-
ning bland studenterna. Detta är delvis
ett kommunikativt problem, men hand-

lar nog mer om strukturella faktorer
som kräver andra insatser. Allmänhetens
image är hur som helst inget stort kom-
munikationsproblem.

I massmedia nämns Lunds universitet
oftast med anknytning till ny och intres-
sant forskning, vilket förstås förstärker
bilden. Det stora problemet är att gan-
ska få av Lunds universitets medarbeta-
re klappar sig för bröstet. Något som
inte bara beror på den inlärda akademis-
ka skepsis, ironi och distans som präg-
lar universitetskulturen, eller på det fak-
tum att många medarbetare hankar sig
fram på tillfälliga anställningar. En cen-
tral orsak är bristande intern kommuni-
kation.

LUNDS UNIVERSITET HAR  6.000
anställda som varje dag berättar om sin
arbetsplats för anhöriga, studenter, kol-
leger, journalister, bekanta och obekan-
ta. De flesta talar förstås om sin egen lo-
kala miljö, institution och sitt arbete.
Men då och då och mellan raderna ge-
staltar vi också Lunds universitet. Nå-
gon god helhetsbild kan vi nog sällan ge.
LUM i all sin ära och välskrivna elegans,
men det råder oftast informationsvaku-
um. En stor klyfta mellan vad vi behö-
ver veta och vad vi vet, som vi fyller med
oro och ryktesspridning.

Information saknas inte – det finns
tusentals offentliga dokument som fly-
ter runt i organisationen, hundratals an-
slag på tavlor i Lund. Ibland hamnar en
ny strategi eller en projektbroschyr i
postfacket. Ofta med nya logotyper och

typsnitt, vilket gör informationsstressa-
de medarbetare ännu mer förvirrade.
Universitetets viktiga beslut, resultat och
skandaler når de flesta via dagspressen.
Information om de nyligen påbjudna
nedskärningarna nådde troligen de fles-
ta medarbetare via braskande rubriker
i tidningen. Sydsvenskan är än så länge
det snabbaste mediet vid Lunds univer-
sitet och har blivit informell personaltid-
ning. Men Sydsvenskans journalister ser
sig knappast som informatörer och for-
mar inte sina nyheter med syfte att be-
gripliggöra komplexa händelser och
motverka onödig oro.

ATT GOD INTERN kommunikation är
en förutsättning för effektiv extern kom-
munikation är en gammal sanning. Ju
större organisation, desto mer sann blir
den. Sedan en tid tillbaka pågår ett stort
kommunikationsarbete inom universite-
tet som säkert kommer att göra sitt bäs-
ta för att täta den interna kommunika-
tionsklyftan.

Det bådar gott inför framtiden. En av
lösningarna är förstås att skapa nya,
snabba och enkla medier. Men det krävs
mer än så. God kommunikation hand-
lar mer om kultur än tekniska lösning-
ar. I grund och botten är intern kommu-
nikation ett ledningsansvar som innebär
att kommunikationsfrågor ges högsta
prioritet när alla beslut fattas.

Gästkrönikan

Att god intern kommunikation är en förutsättning för effektiv extern
kommunikation är en gammal sanning, skriver Jesper Falkheimer apropå
kommunikationsarbetet inom Lunds universitet. Han har nyligen dispu-
terat på  mediernas föreställningar om Öresundsregionen, och han
menar att god kommunikation handlar mer om kultur än tekniska lös-
ningar. Jesper Falkheimer är f.n. verksam vid Institutionen för service
management i Helsingborg.

J E S P E R  F A L K H E I M E R

F I L  D R  I  M E D I E -  O C H

K O M M U N I K A T I O N S V E T E N S K A P

”Kommunikation handlar om förtroende”
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Leonardo da Vinci var kanske den förste
som kunde kallas biomekaniker. Han
studerade noga hur främst människa
och häst fungerade som ”maskin” i rö-
relse.
    Nu finns det fler biomekaniker och till
och med en ny centrumbildning, Biome-
kaniskt Centrum eller CBML (Centre for
Biomechaniscs at Lund university).

Vid invigningen den 17 september knöt
vicerektor Björn Wittenmark symbo-
liskt ihop blågula band från tre fakulte-
ter: LTH, medicin och naturvetenskap.
Dessa representerar avdelningarna för
för hållfasthetslära och beräkningsma-
tematik vid LTH, ortopederna vid uni-
versitetssjukhuset och Avdelningen för
teoretisk ekologi på Naturvetenskapliga
fakulteten.

Föreståndare är Ingrid Svensson från
LTH och ordförande är ortopeden Ian
McCarthy. Hittills har samarbetet mest
utgjorts av gemensamma examensarbe-

Ingrid Svensson och Ian McCarthy spelar huvudrol-
lerna i Biomekaniskt centrum.  FOTO: MATS NYGREN

ten. I fortsättningen hoppas man kunna
anställa även någon doktorand. I fjor
gavs också den första grundkursen.

På invigningen kunde man se det fan-
tastiska danska programmet ”AnyBo-
dy” som i datorn visade hur skelett och
muskler rör sig under exempelvis arm-
hävningar eller löpning. Vi lyssnade till
föredrag av professor Volkmar Jansson
från München som i en person är både
läkare och mekaniker.

Bättre med vibration
Han berättade om olika – inte alltid så
lyckade – försök att ersätta leder med
proteser. Professor Allen Goodship från
London talade om hur ansträngning
påverkar våra ben. I rymden tappar vi t.
ex. snabbt både ben- och muskelmassa.
Äldre patienter med osteoporos kan bli
bättre genom vibration. Tillväxten av
både ben- och muskelceller ökar när
kroppen stimuleras på rätt sätt, exem-
pelvis genom motion.

Inom bl.a. ämnena kemi, farmakologi,
toxikologi, cellbiologi och molekylärbi-
ologi vid Lunds universitet ryms myck-
et forskning som på olika sätt har med
läkemedel och medicinska tekniker att
göra.
      Ett nystartat centrum kallat Läkeme-
delscentrum har till syfte att göra den-
na forskning mera synlig och att se till
att öka kunskapsutbytet mellan alla be-
rörda parter.

Läkemedelsområdet är ett av tre områ-
den som utpekats för nysatsningar i
Lunds universitets forskningsstrategiska
plan, som antogs i slutet av förra året.
Det är ett tvärvetenskapligt område där
universitetet har en stor kompetens
inom både den medicinska, tekniska och
naturvetenskapliga fakulteten.

Här finns en potential för både nya
läkemedel och nya metoder som kan
intressera läkemedelsindustrin nationellt
och internationellt, och för nya tvärvet-

Nytt centrum för biomekanik
förenar teknik och medicin

Läkemedelsforskning ska bli synlig

enskapliga forskningsprojekt med in-
riktning på läkemedel och medicinska
tekniker och tester.

– Min uppgift blir att öppna vägen
för idéer som redan finns eller som kan
växa fram på t.ex. Kemicentrum, Bio-

medicinskt centrum och Tekniska hög-
skolan, säger Christer Sjögren som fått
ansvaret för Läkemedelscentrum.

Läkemedelscentrum ska inte ha hand
om det rent juridiska och patentinrikta-
de arbetet med en ny uppfinning – den
kompetensen finns redan inom den för-
ra året startade innovationsverksamhe-
ten LU Innovation. Det nya centret ska
i stället inrikta sig på att öka kontakter-
na forskarna emellan samt mellan fors-
karna, industrin och forskningsfinansi-
ärerna. Någon motsvarande verksamhet
finns ännu inte vid något annat svenskt
universitet.

Christer Sjögren har varit verksam
inom företagen Pharmacia, Novo Nord-
isk, Perstorp och Clinical Data Care
samt haft en adjungerad professur i
Uppsala. Han är bl.a. med i SwedenBio,
en ny intresseorganisation för läkeme-
dels- och biotek-industri i Sverige.

– Tvärtemot vad många tror blir vi
inte stelare med åren, påpekade han.

Docenten och läkaren Magnus Tägil,
LU, talade om sin forskning som går ut
på att tillverka brosk, något kroppen av
sig själv inte klarar. Vid förslitningsska-
dor är behovet stort av detta ”glidme-
del”. Nu har Tägil lyckats få fram mind-
re mängder brosk inne i små ”burkar”
i benen på försöksråttor.

M A T S  N Y G R E N

Christer Sjögren är  föreståndare för det nya
Läkemedelscentrum. FOTO: MARIA LINDH

I N G E L A  B J Ö R C K
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Den 21 oktober arrangeras BMA-dagen
för femte gången. Det är en kompetens-
utvecklingsdag för teknisk labpersonal
vid Lunds universitet. I år är det Peter
Nilsson-Ehle som står för välkomsttalet.
Bill Hansson från SLU föreläser om in-
sekter och feromoner, Jan Kihlberg,
humorpedagog, talar om hur viktigt det
är att skratta på jobbet. Patrik Grahn,
SLU, pratar om naturens och trädgår-
dens betydelse för hälsan. I programmet
ingår också två författare, Patricia
Tudor-Sandahl, utbildad psykolog och
psykoterapeut och Katarina Mazetti,
som också är verksam som journalist och
krönikör. Ytterl igare information
www.bma.plantbio.lu.se

Humorpedagog
på BMA-dag

Om anestesi i Malmö
Anestesikl iniken vid Universitets-
sjukhuset MAS stod som värd för ett
stort möte med Svensk Förening för
Anestesi och Intensivvård i augusti. På
programmet stod föredrag om hjärtstil-
lestånd, blodåtervinning och perifer cir-
kulation m.m., samt diskussioner om hur
man marknadsför anestesi- och intensiv-
vård och hur den kliniska forskningens
situation ser ut i Sverige och Europa.

WHO-symposium
om ögonsjukvården
700 deltagare kom till den XXXVI Nor-
diska Ögonläkarkongressen som i som-
ras arrangerades av Ögonkliniken vid
Universitetssjukhuset MAS. Kongressen
inleddes med ett WHO-symposium om
hur ögonsjukvårdens framsteg ska
kunna komma även tredje världen till
godo. I övrigt diskuterades både speci-
ella frågor som näthinnesjukdom hos för
tidigt födda barn och förbättrad be-
handling av de stora folksjukdomarna
grå starr, grön starr, diabetes och ålders-
förändringar i gula fläcken.

Rättelse
I senaste LUM blev det fel namn i bild-
texten till artikeln om SASNET-konferen-
sen i somras. Staffan Lindberg heter
mannen på bilden, och inget annat. Staf-
fan Lindberg är professor i sociologi och
koordinator för det nationella nätverket
för Sydasienstudier.

I mitten av september bjöd vicerektor
Ann Numhauser-Henning universitetets
kvinnliga professorer på lunch i univer-
sitetets pelarsal. 50 av sammanlagt 90
slöt upp för att höra mer om ett kvinn-
ligt nätverk för professorer vid Lunds
universitet.

– Tanken är att detta kan bli ett nätverk
för både nytta och nöje, säger Ann Hen-
Numhauser-Henning.

Åsa Skogström från kvinnonätverket
”Göran” hade bjudits som för att tala
om sina erfarenheter av ett nätverk för
kvinnliga företagsledare.

– Vi kvinnor är dåliga på att utnyttja
nätverk, sa Åsa Skogström. Vi har pri-

vata nätverk som vi ofta stannar kvar i,
men det behövs olika konstellationer för
olika sammanhang.

Även etnologiprofessor Inger Löv-
krona var inbjuden för att tala vid sam-
mankomsten. Hon hävdade att den
manliga akademiska kulturen utestäng-
er kvinnor, öppet eller dolt, och att ett
nätverk för kvinnliga professorer enligt
henne borde ha två huvudsyften:

• Att vara ett verktyg i universitetets
jämställdhetsarbete

• Att vara ett verktyg i universitetets
förändringsarbete bort från en ”oge-
nomskådbar akademisk mystik med
manliga förtecken”.

U O

Nätverk för kvinnliga professorer
Ett 50-tal kvinnliga professorer i samspråk i sensommarsolen på universitetsplatsen.

Inget av de fjorton projektförslagen
från lärare vid Lunds universitet fick
gehör när Rådet för högre utbildning i
september fördelade medel till pedago-
giska utvecklingsprojekt. Men så var
konkurrensen också mycket hård denna
gång: 186 ansökningar fanns till de sam-
manlagt 16 miljoner kronnor som förde-
lades. Pengarna gick till tolv projekt, va-
rav Linköpings universitet stod för hela
fyra.

Rådet för högre utbildning som är knu-
tet till Högskoleverket delar sedan bör-
jan av 90-talet årligen ut pengar till en-
gagerade lärare som formulerat goda
pedagogiska projekt som syftar till att
utveckla undervisningen ytterligare.
Fokus i projekten ska ligga på studenter-
nas lärande. Årets projekt får en halv till
två miljoner kronor vardera. De flesta är

tvåårsprojekt och spänner ämnesmäs-
sigt över ett vitt spektrum, från metodik
i modedesignundervisning till datorani-
merade kemistudier. Förutom Linkö-
ping fick även Högskolan i Borås och
Växjö universitet god utdelning, med
vardera två beviljade projektförslag.

– Den här omgången bjöd på glädjan-
de många ansökningar av god kvalitet,
och vi tvingades därför till hårda prio-
riteringar, säger rådets ordförande Lars
Haikola.

Hittills har rådet inriktat sig på att
stödja pedagogisk utveckling inom kur-
ser och utbildningsprogram. Framöver
kommer man att ge stöd även till breda-
re och mer systematiskt arbete inom
hela ämnesområden på nationell nivå.
En ny utlysning planeras nästa år.

En lista över samtliga projekt som
beviljats anslag finns på www.rhu.se

Inget gehör för pedagogiska projekt
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En stor undersökning bland alumni vid
Centrum för teologi och religionsveten-
skap visar att både teologer och religi-
onsvetare i hög grad är nöjda med sina
utbildningar. De har lärt sig att tänka
kritiskt och att lösa problem. Men de
före detta studenterna ger både ros och
ris. En tydligare anknytning till arbets-
livet och en mindre ”fördomsfull och
inskränkt” undervisning efterlyses av
en del.

–  En viktig anledning till att vi lät göra
den här undersökningen var att vi vill se
över vårt breda kursutbud, säger Fred-
rik Lindström, prefekt på CTR. Vi har
funderat på att spara genom att minska
antalet kurser eftersom den stora mäng-
den gör att administrationen blir både
dyr och tungrodd. Men nu visar utvär-
deringen att utbudet och möjligheterna
till specialisering är en av våra viktigas-
te konkurrensfördelar.

Studenterna vid CTR kan delas in i
två grupper, teologer och religionsvet-
are. Båda grupperna framhöll att utbild-
ningarnas främsta styrka var de kompe-
tenta lärarna. En känsla av ”gemenskap,
intimitet och mångfald” var också en
positiv sak med CTRs utbildningar.

 –  Det är roligt att få belagt att de
mjuka faktorerna uppskattas av studen-
terna, säger Fredrik Lindström. De är
minst lika viktiga i rekryteringssamman-
hang som att studenterna får undervis-
ning av professorer på A-nivån.

Men även om alumniundersökning-
en kan sammanfattas som ett gott betyg
åt CTR, så var inte alla delar av den
smickrande. Bland svagheterna talades
bland annat om ”fördomar, inskränkt-
het och brist på icke-konfessionell an-
knytning och öppenhet”.

Fredrik Lindström tror att kritiken
hänger samman med att CTR undervi-
sar i ämnen som handlar om livsåskåd-
ning och etik och som därför berör män-
niskor starkt.

–  Många studenter tycker att det är
positivt att de får möta engagerade män-
niskor som tar ställning i frågor som det
kan vara svårt att vara neutral i. En del
tycker att det är problematiskt, andra
inte. Till syvende och sist handlar det om
hur läraren hanterar undervisningen,

säger Fredrik Lindström och berättar att
CTR på senare tid har skärpt rutinerna
för att hantera påstådd diskriminering.

Bristen på anknytning till arbetslivet
hör också till utbildningarnas svagheter,
enligt alumni.

–  Det förvånar lite när det gäller re-
ligionsvetarna eftersom de inte läser en
yrkesutbildning utan borde vara nöjda
med det fria upplägget, säger Fredrik
Lindström.

Däremot ser han det som mer bekym-
mersamt att även de blivande prästerna
upplever samma sak.

– Vi har ett bra samarbete med Pas-
toralinstitutet där vi ser över hur vi på
ett bättre sätt ska integrera utbildninga-
rna. Vi vill att Lund ska vara ett första-
handsval för blivande präster.

Undersökningen bekräftar också
skillnader i hur teologer och religions-
vetare uppfattar sina utbildningar. 55
procent av teologerna påbörjade sina
studier med ett bestämt mål i sikte –
prästyrket. 80 procent av teologerna var
yrkesarbetande när undersökningen ge-
nomfördes och de allra flesta av dessa
(77,5 procent) som präster.

Religionsvetarna hade i mycket högre
utsträckning valt att läsa vid CTR på
grund av intresse för ett specifikt ämne,
81 procent jämfört med 38 procent av

teologerna. Drygt 60 procent av religi-
onsvetarna var yrkesarbetande, en tred-
jedel av dessa som lärare. Nästan 30
procent hade gått vidare till  forskning.

En annan markant skillnad mellan de
båda grupperna är att teologerna i hö-
gre grad är nöjda med sina val. Medan
90 procent av teologerna uppger att de
hade valt samma utbildning idag om de
hade fått chansen, så skulle bara 55 pro-
cent av religionsvetarna gjort det. San-
nolikt beror detta på det osäkra läget på
arbetsmarknaden för dessa studenter,
tror Fredrik Lindström.

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

Teologen får godkänt av alumni

En stor undersökning bland alumni visar att såväl teologer som religionsvetare är nöjda med sina respek-
tive utbildningar vid Lunds universitet. FOTO: KENNET RUONA

Fredrik Lindström  är lite förvånad över kritiken
om utbildningarnas brist på anknytning till arbets-
livet.
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Därför är vi intresserade av att dels sti-
mulera, dels lära oss styra slemhinnor-
nas immunförsvar, förklarar Jan Holm-
gren.

Ett tänkt slemhinnevaccin för mag-
tarmkanalen bör vara drickbart, medan
ett vaccin för luftvägarna bör tillföras
som nässprej eller aerosol. Även infek-
tioner i könsorganen skulle kunna mot-
verkas av vacciner i form av nässprej,
eftersom åtminstone den manliga köns-
slemhinnan är svåråtkomlig för lokal
vaccination, och nässprej-vaccination
visat sig kunna ge immunsvar både i
luftvägarnas och könsorganens slemhin-
nor.

Holmgrens grupp deltar nu i ett stort
EU-projekt vars mål är att utveckla
slemhinnevacciner mot HIV, andra sex-
uellt överförbara infektioner, tuberkulos
och på längre sikt kanske också malaria.
De arbetar också med utveckling av ett
vaccin mot magsårsbakterien Helico-
bacter pylori. Svårigheterna vid utveck-
lingen av ett vaccin ligger inte bara i att
utveckla ett antigen, d.v.s. ett ämne som
är förknippat med respektive sjukdom
och som kroppens immunförsvar kan
lära sig reagera på. Det behövs också
hjälparsubstanser, s. k. adjuvanter, som
kan stimulera immunförsvaret så att
reaktionen blir tillräckligt stark och ef-
fektiv.

Professor Jan Holmgren från Göteborgs
universitet fick Eric K. Fernströms Stora
Nordiska Pris för år 2004 bland annat för
sin grundforskning om sjukdomen och
utvecklingen av ett vaccin mot kolera.
Jan Holmgren forskar nu bl.a. om vac-
cinbehandling av autoimmuna sjukdo-
mar som reumatoid artrit och diabetes.

Kolera är ett svårt hälsoproblem i stora
delar av Afrika, Asien och Sydamerika.
Kolerabakterien orsakar genom ett tox-
in (giftigt ämne) svår diarré och därige-
nom en uttorkning som kan leda till
döden för människor som är försvaga-
de av undernäring. Bakterierna sprids
lätt via dricksvattnet vid t.ex. monsun-
regn, översvämningar och överbefolka-
de flyktingläger.

Jan Holmgren och hans medarbeta-
re började studera sjukdomen redan
under 1970-talet. Forskargruppen klar-
lade koleratoxinets struktur och funk-
tion, hittade den receptor på cellmem-
branet som toxinet fäster vid, och ut-
vecklade ett sätt att stimulera kroppens
immunsystem så att det motarbetar tox-
inet. Det är det senare som gett upphov
till ett nytt drickbart koleravaccin som
ger ett mycket bättre skydd mot sjukdo-
men än tidigare vacciner.

Resevaccin
Holmgrens koleravaccin, som registre-
rats i ett 50-tal länder, är idag det enda
som rekommenderas av Världshälso-
organisationen. Vaccinet säljs också som
resevaccin i i-länderna, eftersom det
också skyddar mot de enterotoxinbil-
dande kolibakterier (ETEC) som orsa-
kar en stor del av all turistdiarré.

Jan Holmgren leder sedan tre år till-
baka ett nybildat vaccinforskningsinsti-
tut i Göteborg, Göteborg University
Vaccine Research Institute GUVAX. In-
stitutet arbetar bl.a. med forskning
kring nya slemhinnevacciner, vacciner
som kan påverka slemhinnan i mag-
tarmkanalen, luftvägarna och könsorga-
nen.

– I dessa slemhinnor finns 80 procent
av vårt immunsystem, och där startar
också merparten av alla infektioner.

F E R N S T R Ö M P R I S E N

Vaccinforskare
fick stora priset

Jan Holmgren arm i arm med Elisabeth Fern-
ström vid tillkännagivelsen av det stora nordiska
Fernströmpriset. FOTO: KENNET RUONA

Lund hade celebert besök här-
omveckan, när de två Crafoord-
pristagarna 2004 föreläste på
Universitetssjukhuset. Professo-
rerna Timothy Springer från Har-
vard Medical School och Eugene
Butcher från Stanford Universi-
ty, får priset för sina studier av
hur de vita blodkropparnas
vandring i kroppen regleras.

De vita blodkropparna försvarar krop-
pen mot angripare som bakterier och
andra mikroorganismer. Men immun-
reaktionen kan ibland bli för stark och
resultera i överdrivna inflammationer
som kan ge både skador och svåra sjuk-
domar, som till exempel psoriasis och
ledgångsreumatism. Vad detta beror på
har man hittills inte vetat, men man är
svaret på spåret genom att Butcher och
Springer lyckats förklara de molekylära
mekanismerna bakom de vita blod-
kropparnas vandringar.

Genom Springers och Butchers ge-
mensamma upptäckter har hoppet
väckts om att man ska hitta nya sätt att
blockera vidhäftningsmolekylerna och
Springers forskning har f.ö. redan gett
upphov till en ny psoriasismedicin.

Polyartrit
Timothy Springer och Eugene Butcher
får priset för sina insatser inom områ-
det reumatism (polyartrit), men deras
forskning har också haft betydelse för
forskningen om och behandlingen av
åderförkalkning och cancer, framkom
vid föreläsningen i Lund.

Ett par dagar efter lundabesöket
mottog pristagarna Crafoordmedaljen
ur kungens hand vid en ceremoni vid
Kungl. Vetenskapsakademien i Stock-
holm. Prissumman som de delar är på
ca 3,75 miljoner kronor. Det här är an-
dra gången sedan priset instiftades
1982 som ämnet polyartrit belönas.

Crafoordpristagarna
föreläste i Lund

Timothy Springer Eugene Butcher

I N G E L A  B J Ö R C K
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Att på rätt sätt kombinera blodgivare
och mottagare, kan betyda skillnaden
mellan liv och död. Martin L Olsson,
docent på Avdelningen för transfusi-
onsmedicin vid Lunds universitet och
överläkare på Blodcentralen Skåne, har
fått 2004 års lokala Fernströmspris för
sin forskning på det här området.

Eric K Fernströms stiftelse delar varje år
ut dels ett Stort Nordiskt Pris (se artikeln
intill), dels lokala priser till lovande yng-
re forskare vid varje medicinsk fakultet
i landet. Martin L Olsson får årets pris
för sin forskning kring blodgruppsmo-
lekylers struktur, funktion och genetik.
Det övergripande mål med denna forsk-
ning är att göra blodtransfusioner ännu
säkrare än vad de är idag.

A, B och 0(noll) samt Rh-negativ och
Rh-positiv, de blodgrupper man vanli-
gen hör talas om, ger nämligen en för-
enklad bild av verkligheten. Det finns i
själva verket omkring 300 olika så kal-
lade blodgruppsantigen.

Sällsynta fall
I de flesta fall fungerar förenklingen bra,
och en person med blodgruppen A+ kan
utan problem ta emot blod från en an-
nan person med A+. Men det finns säll-
synta fall där andra faktorer i blodet gör
att kombinationen inte stämmer. Martin
L Olsson har till exempel kontakt med
en patient med en så sällsynt blodgrupp
att det bara finns fyra kända blodgiva-
re i hela världen.

Att det inte finns fler än fyra kända
givare av denna sorts blod behöver dock
inte betyda att fler inte existerar. Man
känner bara inte till dem, eftersom blod-
grupperna inte brukar ”typas” på ett så
detaljerat sätt. En del av Martin L Ols-
sons forskning, som ingår i ett större
EU-projekt, går ut på att utveckla en ny
DNA-baserad blodgruppstypning med
så kallade mikromatriser. Tanken är att
en dator med en automatiserad metod
ska avläsa proverna på DNA-chipsen
och mata in dem i ett datasystem, där en
sökning sedan lätt ska kunna hitta bäs-
ta möjliga givare till en mottagare med
speciella behov.

Martin L Olsson samarbetar också

med forskare vid Harvard i ett projekt
som som undersöker möjligheterna att
göra om allt A, B och AB-transfusions-
blod till blodgrupp 0. 0-blod kan i nor-
malfallet ges till alla som behöver blod.
Om det går att omvandla allt transfusi-
onsblod till denna blodgrupp skulle han-
teringen av både transfusioner och blod-
transporter därför bli mycket enklare.

I N G E L A  B J Ö R C K

Blodforskare prisas lokalt

FOTNOT: Fernströmpriset, både det
stora nordiska och det lokala, delas ut
vid Forskningens Dag i Lund den 3 no-
vember.

Martin L Olsson, överläkare vid Blodcentralen har
utsetts till årets lokala Fernströmpristagare.

Lunds universitet och Lübeck
Fachhochschule har skrivit under
ett samarbetsavtal om e-lear-
ning. Det första steget i samarbe-
tet är ett gemensamt masters-
program om Transregional mana-
gement.

I början av september besökte rektorn
från Lübeck Fachhochschule, Stefan
Bartels, Schleswig-Holsteins minister-
president Heide Simonis, och Region
Skånes styrelseordförande Uno Alde-
gren, Lunds universitet. Den tyska minis-
terpresidenten invigde det nya masters-
programmet som ska ges inom ramarna
för Baltic Sea Virtual University, ett
utbildningssamarbete mellan universitet,
näringsliv, fack och myndigheter i län-
derna runt Östersjön. Vid samma tillfälle
skrev också de båda rektorerna under ett
samarbetsavtal för e-learning.

Både Region Skåne och regeringen
för delstaten Schleswig-Holstein hoppas
kunna använda sig mer av e-learning för
att öka kompetensen hos bland annat
vårdpersonal.

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

Lund och Lübeck går
samman om e-learning

Stefan Bartels,  Heide Simonis, Uno
Aldegren och Lennart Badersten.

Broschyr om
likabehandling
”Inom universitetet råder nolltolerans
mot kränkande särbehandling.”

Det slås fast i Lunds universitets
handlingsplan med anledning av lagen
om likabehandling av studenter. Den har
nu kommit ut i broschyrform, där man
förutom själva handlingsplanen också
kan läsa korta intervjuer med studenter.
Broschyren kan beställas från Informa-
tionsenheten:  eva.mattisson@info.lu.se.
Se även www.lu.se/likabehandling
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Ojämn IT-kvalitet
Lunds universitets IT-processer är av
ojämn kvalitet och behöver förbättras
för att kunna uppfylla verksamhetens
behov. Det konstateras i en utredning
som förvaltningschefen beställt av före-
taget Transcendent Group.  Utredningen
kartlägger och beskriver det övergri-
pande och framtida behovet av  de ge-
mensamma IT-resurserna vid LU, främst
de inom IT-enheten och LDC.

Utredarna har mötts av ett positivt
intresse eftersom verksamhetens behov
har förändrats och man ser ett ökat be-
hov av samordning kring de övergri-
pande IT-frågorna. Dessutom anses det
vara en bra tid för förändringar inför till-
sättandet av en ny chef vid LDC och om
ett par år även vid IT-enheten.

Såväl IT-enhetens som LDCs roll inom
universitetet måste tydliggöras, anser
utredarna, och LDC behöver se över sitt
serviceutbud, förbättra kvaliteten samt
se över sin organisation.

24 lundaforskare har gått samman och
skrivit en bok om miljö- och hållbar ut-
veckling ur ett samhällsvetenskapligt
perspektiv.

– Boken är ett unikt samarbete som
sträcker sig långt över universitetets ofta
snäva ämnesgränser.

Det säger Per Wickenberg, rättsso-
ciolog och föreståndare för Arbetsmiljö-
högskolan som tillsammans med Anni-
ka Nilsson, juridicum, och Marianne
Steneroth Sillén, handelsrätt, står för
redaktörskapet.

Bland författarna finns historiker,
sociologer, filosofer, kulturgeografer,
rättssociologer, miljöpsykologer, peda-
goger, statsvetare, ekonomhistoriker,
jurister, humanekologer och forskare
inom handelsrätt och miljö- och energi-
system.

– Naturvetarna har genom sin miljö-
forskning kommit fram till antal önsk-
värda mål för hållbar utveckling, säger
Per Wickenberg. Samhällsvetare och
humanister har en viktig roll här genom
att peka på lämpliga vägar för att nå
målen.

I antologins första del, ”Vår syn på
omvärlden” inleder tre historiker med
en tillbakablick över naturresurser och
framtidstro. Bokens andra del handlar
om normer och konflikter inom miljö-
området.  Den tredje och sista delen i
antologin sammanfattas under rubri-
ken; ”Förändring. Varifrån och vart-
hän?” Här inleder humanekologen Alf

Hornborg med att tala om utveckling i
ett rättviseperspektiv.

Miljö- och hållbar utveckling tillhör
de forskningsområden som ska priorite-
ras enligt universitetets strategiska plan
och redaktörerna hoppas att boken ska
användas bland annat inom forskarut-
bildningen.

Författarna kommer inte ta ut någon
royalty, utan all eventuell vinst går till
studentstipendier som ska distribueras
via MICLU.

U O

FOTNOT: Boken heter ”Miljö- och håll-
bar utveckling – samhällsvetenskapliga
perspektiv från en lundahorisont” och
ges ut av Studentlitteratur.

Många forskare
i miljöantologi

24 lundaforskare medverkar i miljöantologin.

Nu finns resultatet av KIA-projektet med
bl.a. kursutbud och anmälnings-
blanketter tillgängligt på universitetets
administrativa portal. Material och själv-
studiekurser, som innehåller länkar,
kommer att läggas ut så snart dessa
fungerar mot LUs nya webbplats
www.lu.se.

KIA-projektet, som nu är avslutat,
syftade till att ge institutionerna möjlig-
het att höja kvaliteten i den löpande
administrativa hanteringen. Projektets
uppdrag, genomförande och resultat
beskrivs i KIA-projektets rapport på por-
talen.

Som konkreta resultat av projektet
finns på portalen

• former för översyn av den adminis-
trativa organisationen

 • ett verktyg för analys av den admi-
nistrativa organisationen

• ett basutbud av utbildningar
Ansvar för utveckling och drift av

kursutbudet ligger fortsättningsvis på
KIA-gruppen inom Planeringsenheten.
Gruppen ska därutöver erbjuda konsult-
hjälp till institutioner som vill gå igenom
sin administrativa organisation och sina
rutiner.

Administrativa portalen hittar du på
http://portal.adm.lu.se

2009 skickar NASA nästa generations
obemannade fordon till Mars. Med stor
sannolikhet kommer programvara som
utvecklas vid LUCAS, Center för indu-
striell programvaruteknik på LTH, att
följa med och lägga grunden till att la-
boratorierna kan arbeta självständigt,
effektivt och säkert.

Tidigare i år rönte ”Mars Exploration Rovers”
(MER) stor uppmärksamhet genom sin förmåga
att ta sig fram på Mars yta och utföra mycket
framgångsrika analysuppdrag. NASA planerar att
skicka nästa generation fordon till Mars år 2009.

De ska bli större, starkare, ha längre räckvidd och
framför allt vara än mer självständiga än MER.
Komplexiteten i programvaran som styr fordonen
ökar avsevärt. För att klara utmaningarna vill
NASA programmera styrsystemet i program-
språket Java som är utvecklat i Lund.

– En av Javas starka sidor är att det är mycket
säkert och stabilt att programmera i. Olika pro-
gram som är skrivna i Java kan t ex inte förstöra
varandras minne – något som mycket väl kan
hända i andra programspråk om man inte är yt-
terst försiktig, säger Roger Henriksson som
forskar och undervisar i realtidsprogrammering
vid Institutionen för datavetenskap, LTH.

Resultatet av KIA
finns nu på webben

LUCAS bidrar  till styrning av Mars-fordon
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I november startar en ny ledarskapsut-
bildning vid LU. Bakom satsningen finns
en rapport som tagits fram av Personal-
enheten i samarbete med en referens-
grupp med representanter från de fles-
ta av LUs fakulteter. Rapporten visar att
det finns ett behov av en övergripande
policy i ledningsfrågor samt att det per-
sonliga ledarskapet bör sättas i fokus.

Ledarskapsutbildningen är ett av försla-
gen i rapporten och den ska ledas av
konsulten Agnete Nilsson som tidigare
gett kurser i stress- och konflikthante-
ring och svåra samtal vid LU.  Hon ser
tydliga paralleller mellan förmågan att
hantera den typen av frågor och det per-
sonliga ledarskapet. I rapporten efterly-
ser man bl.a. ett personligt förhållnings-
sätt till ledarskapet i syfte att bättre kun-
na hantera mellanmänskliga relationer.

Agnete Nilsson menar att det finns

För andra året i rad har en kull studen-
ter som gått ett högskoleförberedande
år i folkhögskoleregi tagits in vid Lunds
universitet.
     – Men det är sista året som dessa
elever automatiskt ska erbjudas plats
vid Lunds universitet, säger Sanimir
Resic, mångfaldsambassadör vid Lunds
universitet. Det har väckt alltför myck-
et ont blod att ta in underrepresentera-
de grupper via en annan kvot.

Det var förre prorektorn Arne Ardeberg
som initierade projektet tillsammans
med Eslövs folkhögskola i ett försök att
minska den sociala och etniska snedre-
kryteringen till universitetet. Efter ett års
drillning i Eslöv skulle ge eleverna erbju-
das en plats vid universitetet – om de
klarade av de förberedande studierna.
Genom att använda sig av den fria hög-
skolekvoten gick universitetet runt de
formella reglerna för antagning. I dag är
även högskolorna i Malmö och Kristi-
anstad med i projektet och sammanlagt
har 13 folkhögskolor har anslutit sig.

Intresset för utbildningen har varit
stort även om det i slutändan inte var
många som använde sig av den fria
högskolekvoten för att komma in i

Lund. Av 200 som anmälde sig till det
högskoleförberedande året hösten 2003
sållades ungefär 100 bort eftersom de
inte tillhörde den målgrupp som projek-
tet riktade sig till. Av de 100 som fick gå
utbildningen sökte 47  till Lunds univer-
sitet. Tjugo klarade behörighetskraven
och av dessa kom femton in genom att
göra högskoleprovet. Endast fem kom
in på den fria högskolekvoten.

Nu i höst har ytterligare en kull på
200 elever påbörjat det förberedande
året, men det blir alltså sista gången som
eleverna automatiskt ska erbjudas plats
efter utbildningen.

 Men Lunds universitet tillhör fortfa-
rande de i särklass mest socialt och et-
niskt homogena universiteten i Sverige
och samarbetet med folkhögskolorna
ska fortsätta, menar Sanimir Resic.

– Genom att ha ett högskoleförbere-
dande år i folkhögskoleregi når vi andra
grupper än de som vi når via gymnasiet,
Komvux och högskoleprovet, säger han.
När vi inte längre fixerar oss vid antag-
ningen så kan dessutom utbildningen
öppnas upp för fler grupper som behö-
ver förbereda sig ett extra år inför hög-
skolestudier.

Stopp för fria högskolekvoten

mycket i det akademiska systemet som
motverkar utvecklandet av ett gott le-
darskap.

– Det är problem med det begränsa-
de ledarskapet som exempelvis prefekt-
skapet. Och det är svårt att leda kolle-
gor, kompisar och konkurrenter.

Den nya utbildningen handlar myck-
et om förhållningssätt, professionalism
och legitimitet. Agnete Nilsson tycker
att det är viktigt att ge ledarna inom
Lunds universitet råg i ryggen.

Ledarskapsutbildningen löper under
ett år och man träffas vid åtta tillfällen.

Det rör sig om cirka 15 deltagare och
i skrivande stund har anmälningstiden
inte gått ut. Men Essie Kjällquist, byrå-
direktör vid Personalenheten berättar
att det än så länge är en bra och blandad
grupp såväl avseende könsfördelning
som åldrar och fakultetsrepresentation.

M L

Start för ny ledarutbildning

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

I slutet av september fick Lund
besök från University of Jordan.
Redan idag har universiteten ett
utbyte på lärar-, student- och
forskarnivå men nu hoppas man
att utbytesprogrammet ska bli
mer omfattande.

– Jordanien är ett av regionens fredliga
länder och dessutom en viktig medlare i
olika konflikter, därför känns det särskilt
intressant att utveckla relationerna till
landets största universitet, säger Boel
Billgren, biträdande chef vid Lunds uni-
versitets internationella sekretariat.

Drivande kraft bakom universitets-
utbytet vid Lunds universitet är Henry
Diab, studierektor och lärare vid Avdel-
ningen för Mellanösterns språk. Han har
sedan tio år tillbaka skickat student-
grupper till universitetet i Amman och
det är till stor del hans förtjänst att Lunds
universitet (som enda universitet i
Sverige, enligt Högskoleverkets utvärde-
ring av Mellanösternkunskap) kan er-
bjuda sina studenter ett formaliserat
avtal med ett arabiskt universitet. Ett
femtiotal studenter och lärare vid Lunds
universitet har besökt University of
Jordan och ungefär hälften så många
jordanier har studerat, undervisat eller
forskat i Lund.

Under sin vistelse i Lund träffade den
jordanska delegationen, bestående av
vicerektorn Shtawy Abdalla och pro-
fessor Manar Fayyad, representanter
från Medicinska fakulteten, forskare
inom området miljö- och vatten, lingvis-
tik och islamologi. Professor Manar
Fayyad är chef för Jordaniens miljö- och
vatteninstitut och medan hon var i Lund
höll hon en föreläsning på Eden om pro-
blematiken kring regionens knappa
vattenresurser.

Utökat samarbete
med Jordanien

Professor Manar Fayyad, professor Shtawy
Abdalla och studierektor Henry Diab.

U O
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Ett  (1)  utbi ldningsbidrag för
doktorander i allmän språkveten-
skap eller fonetik. Ref nr 4321, ans
6 okt. Info 046-2229432.

Ett  (1)  utbi ldningsbidrag för
doktorander i litteraturvetenskap.
Ref nr 4322, ans 6 okt. Info 046-
2228475.

Två (2) utbildningsbidrag för
doktorander i nordiska språk. Ref
nr 4323 och 4324, ans 6 okt. Info 046-
2228722.

Ett (1) utbildningsbidrag i semitiska
språk. Ref nr 4325, ans 6 okt. Info
046-2229357.

Studiestöd för doktorand i kog-
nitionsforskning inom projektet
Mind RACES, med inriktning mot
uppmärksamhet och robotik. Ref
nr 4426, ans 6 okt. Info 046-2223251.

Forskarassistent inom området för
europeisk jordbrukspolitik. Ref nr
I E 343 4378/04, ans 6 okt. Info
Lennart.Olsson@miclu.lu.se.

Forskarassistent i filmvetenskap.
Ref nr 4236, ans 6 okt. Info 046-
2228487.

Bok- och bibliotekshistoria. Ref nr
4237, ans 6 okt. Info 046-2224271.

Forskarassistent i historia. Ref nr
4349, ans 11 okt. Info 046-2227955.

Doktorand i fysik (TEFAFF00). Ref
nr 1409, ans 11 okt. Info 046-2223099.

Doktorand vid Lärande Lund. Ans
19 okt. Info 046-2223660.

Utbildningsbidrag i teoretisk fysik.
Ref nr 562, ans 20 okt. Info 046-
2229068.

Universitetslektor i socialantropo-
logi, 50%. Ref nr 4026/04. Info 046-
2228871.

Utbildningsbidrag i kemi, inrikt-
ning mot organisk kemi. Ref nr 571,
ans 20 okt. Info 046-2228217.

Doktorand i teknisk mikrobiologi.
Ref nr 1390, ans 15 nov. Info 046-
2220619.

1 okt:
Anna Maria Ursing i svenska med
didaktisk inriktning: ”Fantastiska
fröknar. Studier av lärarinnegestalter
i svensk skönlitteratur”. Kl 10.15 i
sal 122, Lärarutbildningen, Malmö
högskola, Munkhättegatan 3. Mikael
Björk i fasta tillståndets fysik:
”Electron transport in semiconductor
nanowires”. Kl 10.15 i hörsal B, Fysiska
institutionen, Sölvegatan 14, Lund.
Jamil Khan i miljö- och energisys-
tem: ”Local politics of renewable
energy – Project planning, siting
conflicts and citizen participation”.
Kl 13.15 i hörsal F, Fysiska institu-
tionen, Lund. Henrik Bengtsson i
matematisk statistik: ”Low-level
analysis of microarray data”. Kl 10.15
i sal MH:C, Mate-matikcentrum,
Sölvegatan 18, Lund.  Per Lilja i fysik:
”The (ã, p) reaction in 16O and 18O
at Eã = 50 – 70 MeV”. Kl 13.15 i sal
B, Fysiska institutionen, Lund. Lars
Sanderin i rättssociologi: ”Intern-
kontroll och systemtillsyn av arbets-
miljön i äldreomsorgen i fyra svenska
kommuner. En rättssociologisk studie”.
Kl 13.15 i Edens hörsal, Lund. Marcus
Johansson i psykologi: ”Realism
in metacognitive judgments: effects
of social factors”. Kl 10.15 i Kulturens
auditorium, Lund. Christina Åkesson
i  i m m u n o l o g i :  ” T h e
immunomodulatory properties of C-
med 100® an extract of the plant
uncaria tomentosa”. Kl 09.00 i GK-
sa len ,  B iomed i c in sk t  cen t rum,
S ö l v e g a t a n  1 9  i  L u n d .  P a t r i k
Lindskoug i internationell privat-
rätt: ”Domsrätt och lagval vid elek-
tronisk handel”.Kl 13.15 i Caro-lina-
salen, Kungshuset, Lundagård.

2 okt:
Martin Lundblad i neurobiologi:
”Modelling parkinsonian akinesia and
dyskinesia in dopamine depleted
rodents”. Kl 09.15, Segerfalksalen,
Wallenberg Neurocentrum i Lund.
Anna Wallette i historia: ”Sagans
svenskar. Synen på vikingatiden och
de isländska sagorna under 300 år”.
Kl 10.15 i sal 3, Historiska institu-
tionen, Magle Stora Kyrkogata 12
A, Lund.

6 okt:
Robert Carlsson i immunologi: ”The
acidic domain, the human version and

Backagården

Hans Henrik Lidgard
civilrätt

Stefan Baumgartner
utvecklingsbiologi

Mona Eklund
arbetsterapi

Henrik Semb
fuktionell genetik

Ulf Strömberg
epidemiologisk metodik

Barbara Törnquist-Plewa
Öst- och Centraleuropa
studier

Sven Carlsson
informatik

Stefan Bensch
zoologisk ekologi

Anders Hedenström
teoretisk ekologi

Professorsinstallation
Universitetsaulan 8 oktober kl 16.00

Roland Lindh
teoretisk kemi

Ulf Ryde
teoretisk kemi

Torbjörn Säll
genetik

Bengt Widegren
(absens)
molekylär genetik

Thomas Guhr
matematisk fysik

Rajni Hatti-Kaul
bioteknik

Per Runeson
programvarusystem

Luca Francesconi
komposition

Mångfald eller enfald?
En konferens om breddad rekrytering och
mottagande vid Lunds universitet

Fredagen den 22 oktober, 2004
kl 9.00–16.00. Välkommen!

Lokal: Stora Hörsalen, Ingvar Kamprad
Designcentrum, Sölvegatan 26 i Lund.

Anmälan senast den 11 oktober på nätet:
www.lu.se/o.o.i.s/1578. Konferensen är
kostnadsfri!
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UCLU Biologibiblioteket

the protein interaction of the ets
transcription factor spi-c”. Kl 09.00
i Grubb-salen, BMC, Sölvegatan 19
i Lund. Jörgen Borg i cell- och
m o l e k y l ä r b i o l o g i :  ” P e r i l i p i n
expression in the islets of langerhans
and  su r f a ce  e xp re s s i on  i n  t he
baculovirus/insect cell system”. Kl
13.15, hörsal A, KC, Getingevägen
60, Lund.

7 okt:
Henrik Tydesjö i fysik: ”Net-charge
fluctuations in ultra-relativistic nucleus-
nucleus collisions”. Kl 13.15 i sal B,
Fysiska institutionen, Lund.

8 okt:
Alaitz Aranburu Txintxurreta i im-
munologi :  ”S tud ies  o f  penta -
decameric binding proteins: AP-4 and
CBF-A”. Kl 09.00, Rune Grubb-sa-
len, BMC, Sölvegatan 21, Lund. Steina
Aradóttir i medicinsk neurokemi:
”Phosphatidylethanol – formation and
degradation in blood and organs”.
Kl 09.00 i Segerfalksalen, Wallenberg
Neurocentrum, Sölvegatan 17, Lund.
Birgitta Rydén i psykologi: ”När
kvinnor och män får barn. Ett psy-
kologiskt och könsspecifikt betraktande
av psykisk hälsa och ohälsa”. Kl 13.15
i Kulturens Auditorium, Lund. Jan
Arlebrink i etik: ”Det moraliska
ifrågasättandet och det existentiella
lidandet. Alkoholmissbrukares upp-

levelser av och reaktioner på tvångs-
vård”. Kl 10.15 i Kulturens audito-
rium, Lund. Leif Karlsson i peda-
gogik: ”Folkhälsopedagogen söker
legitimitet. Ett möte mellan peda-
gogik och verksamhetsförlagd utbild-
ning”. Kl 10.15 i aulan, sal 7-138,
Högskolan i  Krist ianstad. Bengt
Selghed i pedagogik: ”Ännu icke
godkänt. Lärares sätt att erfara betygs-
systemet och dess t i l lämpning i
yrkesutöv-ningen”. Kl 13.00 i aulan,
sal 7-138, Högskolan i Kristianstad.
Nikolay Panev, fasta tillståndets
fysik: ”Photoluminescence studies
of single quantum dots”. Kl 10.15
i hörsal B, Fysiska institutionen, Lund.
Maria Olsrud i geobiofärs-veten-
skap, inr naturgeografi och ekosy-
stemanalys: ”Mechanisms of below-
ground carbon cycling in surbarctic
ecosystems”. Kl  10.00, Pangea,
Geocentrum II, Sölvegatan 12, Lund.

Följande disputationer har ägt rum:
Saleem Saad Qader i experimentell
kirurgi: ”Nitric oxide synthase in
pancreatic islets during trauma and
parenteral feeding”. Filip Radovic
i teoretisk filosofi: ”The felt miracle
of phenomenal consci-ousness”. Anna
Jansdotter i historia: ”Ansikte mot
ansikte.  Räddningsarbete bland
prostituerade kvinnor i Sverige 1850-
1920”. Annelie Sjölander Lindqvist
i humanekologi: ”Local environment

at stake: The Hallandsås railway tunnel
i a social and cultural context”. Lars-
Erik Alkvist i sociologi: ”Max Weber
och kroppens sociologi”. José Días
López i numerisk analys: ”Wavelet
galerkin methods for elastic multi-
body systems with unilateral contact
constraints”. Torbjörn Hjort i so-
cialt arbete: ”Nödvändigheternas
pris. Konsumtion och knapphet bland
barnfamiljer”. Paula Rytkönen i
ekonomisk historia: ”Fruits of capi-
talism – modernisation of chilean
agriculture 1950-2000”. Li Li i tumör-
immunologi: ”SOCS family and its
function in regulation of intracellular
signalling”. Monica Kristiansson
i yrkes- och miljömedicin: ”Pro-
tein adducts of hexahydrophthalic
anhydride. Chemical structures and
biomarkers”. Hans-Eric Rosberg i
handkirurgi :  ”Hand in jur ies  –
epidemiology, costs and outcome”.
Andreas Bergdahl i fysiologi: ”Ion
channels and electrical activity in
vascular smooth muscle: Effects of
calcium store depletion, cholesterol
and cholesterol-lowering drugs.”
Jörgen Adolfsson i stamcellsbiologi:
”Expression and role of the cytokine
tyrosine kinase receptor flt3 in early
hematopoiesis”. Roger Jönsson i
arkitekturhistoria: ”Arkitekt i mel-
lankrigstidens Europa – Fred Forbat
och funktionalismen”. Alexandru
Babos i arkitekturhistoria: ”Tracing

a sacred building tradition – wooden
churches, carpenters and founders
in Maramures until the turn of the
18th century”. Jenny Svanberg i
förpackningslogistik: ”A contructive
approach to the interaction between
risk and logistics – A study of total
offfers in the aerospace industry”.
Torgny Lindström i matematisk sta-
tistik: ”Local polynomial regression
w i t h  a p p l i c a t i o n  o n  l i d a r
measurements”. Lars Hanson i
arbetsmiljöteknik: ”Human Vehicle
interaction – Drivers´body and visual
behaviour and tolls and process for
analysis”. Mattias Kärrholm i ar-
kitektur, särskilt byggnadsfunktion:
”Arkitekturens territorialitet – till en
diskussion om territoriell makt och
gestaltning i stadens offentliga rum”.
Monica Kristiansson i yrkes- och
miljömedicin: ”Protein adducts of
hexahydrophthalic anhydride. Chemical
structures and biomarkers”. Hans-
Eric Rosverg i handkirurgi: ”Hand
injuries – epidemiology, costs and
outcome”. Jörgen Adolfsson i stam-
cellsbiologi: ”Expression and role
of the cytokine tyrosine kinase re-
ceptor flt3 in early hematopoiesis”.
Joakim Axmon i signalbehandling:
”Two-dimensional signal root
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estimation in blind multichannel impact
response analysis”. Peter Davids-
son i byggnadsmekanik: ”Structure-
acost ic  ana lys i s ;  f in i te  e lement
modelling and reduction methods”.
Robert Collin i för-bränningsfysik:
”Laser diagnostics for applications
to In-cylinder engine investigations”.
Oksana Mont i industriell miljö-
ekonomi: ”Product-service systems:
Panacea or myth?”. Andrius Plepys
i  i n d u s t r i e l l  m i l j ö e k o n o m i :
”Environmental implica-tions of product
servicing – the case of outsourced
computing utilities”. Olga Santos
i livsmedelsteknik: ”Whey protein
adsorption and agregation on modified
stainless steel surfaces in ralation to
fouling”. Naoko Toja i industriell
miljöekonomi: ”Extended producer
responibility as a driver for design
chande – Utopia or reality?”. Anders
Marklund i litteraturvetenskap:
”Upplevelser av svensk f i lm. En
kartläggning av genrer inom svensk
film under åren 1985-2000”. Li-Ru
Zhao i experimentell neurologi:
”Post-ischemic housing conditions
influence on gene trancription and
translation after permanent focal brain
ischemia in rats”. Lina Åkesson i
biomedicinsk laboratorieveten-
skaper: ”Regulation of lipid meta-
bolism in rat and 3T3-L1 adipocytes;
Cross-talk between insulin, the neuro-
peptides PACAP/VIP and with B1-
integrins”. Mikael Segerlantz i
endokrinologi: ”Metabolic effects
of Growth. Hormone replacement
therapy in adults with special reference
to  insu l in  sens i t i v i t y” .  Gunnel
Sandqvist i arbetsterapi: ”Hand
function, everyday occupations and
wellbeing in individuals with systemaic
sclerosis”. Bara P.G Pendse i psy-
kiatri: ”Winter depression: clinical,
phsychosoical and biochemical char-
acteristics”. Lars Nilsson i stamcells-
b i o l o g i :  ” I d e n t i f i c a t i o n  a n d
characterization of stem cel ls in
Preleukemia and leukemia”. Cristina
Daria Ciornet i experimentell anes-
tesiologi och intensivvård: ”Vascular
actions of antimicrobial peptides”

4/10: Föredrag. ”En sund själ i en
sund kropp – f rån Palaestra t i l l
Gerdahallen”. Arr Lunds universitets-
historiska Sällskap under medverkan
av Eva-Helen Ulvros och Fabian Persson
”Exercitiemästarna vid Lunds univer-
sitet”, Rolf Edling ”Att vara fäktmästare
i Lund och världen” samt Kerstin och
Bertil Andersén ”Gerdahallen – Sverige
största motionsanläggning”. Kl 19.00
på Palaestra, Lund.

4/10 Juridikens Dag. Då presenteras
både Juridicum, vissa av lärarna vid
Juridicum och det ges smakprov i form
av föreläsningar på vad de sysslar med
i n o m  j u r i d i k e n .  F ö r  m e r  i n f o
www.juridikensdag.se

5/10: Filosoficirkeln. ”Tvånget som
adlas till frihet. Kant och den mo-
raliska lagen inom oss”, Jeanette Emt.
K l  1 9 . 3 0 .  I n f o :
www.folkuniversitetet.se

6/10 Lunchseminarium. ”Supple-
mental Instruction (SI) – Program –
En väg att förbättra lärmiljön och
studieresultaten?”, Maria Svensson,
ansvarig för SI-programmet vid His-
toriska institutionen, Lovisa Brännstedt
och Emma Hagström Molin, SI-ledare
vid Historiska institutionen. Kl 12.15-
13.00 på UCLUs seminarium, Torna-
vägen 9, Lund. Info www.uclu.lu.se

15/10 Lunchseminarium. Arbetsmiljö-
högsko l an ,  Byggnadsenhe ten ,
Persona lenheten och Företags-
hälsovården bjuder in till seminarium
med hälsolunch. Programmet star-
tar med lunch i GeoCentrums foajé.
Därefter visar Gerdahallen vad de kan
e r b j u d a .  A n m ä l a n  t i l l
Lilian.Dahl@kanslis.lu.se senast den
7 okt.

18/10 LUCAS-dagen 2004. LUCAS-
dagen inspirerar och utvecklar sam-
arbetet mellan industri och högskola
inom området industriell program-
varuteknik. Gäst: Greg Bollella, Sun
LAbs. Kl 13.00 E-huset, LTH, Ole Römers
väg 3, Lund. Info www.lucas.lth.se/
lucasdagen/

19/10 Filosoficirkeln. ”Nietzsches
moraluppfattning”, Thomas Brobjer.
Kl 19.30 i Lunds universitets aula.
Info www.folkuniversitetet.se

20/10 Lunchseminarium. ”Formativ
utvärdering – En möjlighet till påverkan
och lärande”, Maria Löfgren Martins-
son, doktorand, Pedagogiska insti-
tutionen. Kl 12.15 UCLUs seminarie-
rum, Tornavägen 9 B, Lund. Info
www.uclu.lu.se

26/10 Filosoficirkeln. ”Rättvisa bakom
en slöja av okunnighet – en intro-
duktion til l John Rawls”, Birgitta
Forsman. Kl 19.30 i Lunds universitets
aula. Info: www.folkuniversitetet.se

29/10 Idéseminarium. ”Ett perspektiv
på strategisk pedagogisk utveckling”,
Torgny Roxå, pedagogisk konsult,
UCLU. Kl 13.15 i UCLUs utbildnings-
lokal, Tornavägen 11, Lund. Info
www.uclu.lu.se

29/10 Sandblomdagen 2004. Under
temat Kultur & Medicin samtalar
professorerna Göran Bexell, Göran
Hermerén, Carl-Magnus Stolt och Hans
Pålsson. Arr sker inom programmet
Humaniora & Medicin med stöd av
Grace S Sandbloms fond. Kl 14.00-
17.00 i aulan i universitetshuset, Lund.
För mer information www.klinfys.lu.se/
hum_med/

1/11 Vetenskapsdagar inom na-
turvetenskap. Naturvetenskapliga
fakulteten vid Lunds univers itet
anordnar varje år fortbildningsdagar
för grundskole- och gymnasielärare.
Syftet med dagarna är att med några
axplock ur den rika floran av natur-
vetenskapligt inriktad forskning vid
LU, ge inspiration och nya infallsvinklar
för lärare att ta med sig hem till sina
s k o l o r .  F ö r  m e r  i n f o
www.naturvetenskap.lu.se

3/11 Lunchseminarium. ”Att läsa
är att leva tusen liv – om erfarenheter
av att använda svensk skönlittera-
tur som underlag t i l l  medicinar-
tentamen”, Peter Löwenhielm, pro-
fessor, Enheten för rättsmedicin. Kl
12.15-13.00 UCLUs seminarierum,
To r n a v ä g e n  9 b ,  L u n d .  I n f o
www.uclu.lu.se

1 7 / 1 1  L u n c h s e m i n a r i u m .
”Tentamenslös litteraturhistoria”, Paul
Tenngart, lektor, Litteratur-vetenskap-
liga institutionen. Kl 12.15-13.00 i
UCLUs seminarierum, Tornavägen 9b,
Lund. Info www.uclu.lu.se

18/11 Nanoteknologi i kulturens
tjänst. Professor Piero Baglioni från
Universitetet i Florens arbetar med
nanoteknologi för att restaurera
konstföremål (fresker, papper, trä).
Professor Bagl ioni föreläser om:
”Nanosciences for conservation of
Cultural Heritage”. Kl 16.30 Kulturens
hörsa l . För  mer  in format ion,  se
www.ykoll.fkem1.lu.se/program/
scientific.asp

5-7 okt: Konferens BiotTech Forum
+ ScanLab ”Solutions for mankind”.
Be l la  Center,  Köpenhamn.  Info
www.biotechforum.org

5-6 nov:  Konferens. Science and
S o c i e t y  ” T i m e  &  A g i n g  –
Mechanisms and meanings”. Hei-
delberg, Tyskland. Info www.embl-
heidelberg.de/ExternalInfo/SciSoc/
joint_conference04/

16 nov: Konferens. Vetenskapsrådets
kommitté för genusforskning inbjuder
till konferensen ”Den sexualiserade
människan. Frigörelse eller exploa-
tering?”. Kl 09.30-16.30 Norra Latin,
Stockholm. Info 08-54644210 el
pia.siirala@vr.se

17-18 nov: Konferens. Kraftfält
2004. Konferens om flexibel högre
utbildning. Plats: Uppsala. Anmä-
lan och info, www-conference.slu.se/
kraftfalt

26-28 nov: Konferens: Third Space
Seminar. Temat för årets konferens
är ”Examining the Law”. Arr Malmö
högskola, Lunds universitet, Malmö
stad och Lunds kommun. För mer
i n f o r m a t i o n  0 4 6 - 3 5 5 1 7 0  e l
www.thirdspaceseminar.org

The Lundian

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

9/11 ”Från konflikt till utveckling”.
Kl 9-16 för dig som tidigare gått kursen
”Konflikthantering och svåra samtal”.
För mer information www.lu.se/pers/

9/11 Introduktionsdag för alla
nyanställda vid Lunds universitet.
Syftet med introduktionsdagen är
att underlätta för den nyanställde
att komma in i sitt arbete och sti-
mulera instresset för övrig verksamhet
inom universitetet. För anmälan och
info, http://personalserver.pers.lu.se/
pers/
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HÄNT

PETER GUTTORP,  professor i mate-
matisk statistik vid LTH och Linkö-
pings universitet har fått uppdraget
som Civilingenjörsförbundets miljö-
professor under detta läsår.

En effektivare och billigare
administration är ett mål med
universitetets nya Excel-
lensprojekt. Som en del ge-
nomförs ett pilotprojekt med
två enheter inom centralför-
valtningen – Informationsen-
heten och Internationella se-
kretariatet.
    Det blir en satsning på
kompetensutveckling av
medarbetarna enligt en mo-
dell som haft stor framgång
inom den offentliga sektorn i
England men också i många
svenska kommuner.

Investors in People (IiP) heter
denna internationellt erkända
standard för kvalitetsutveck-
ling som nu för första gången
prövas på ett svenskt univer-
sitet. Metoden växte fram i
England i början av 90-talet i
samarbete med regeringen
och arbetsmarknadens parter
som ett sätt att stärka den
nationella konkurrenskraf-
ten.

Det centrala i IiP som stan-
dard är medarbetarnas kom-
petens och hur den kommer
till nytta i organisationen.
Medarbetarnas engagemang i
verksamhetens mål är avgö-
rande för om organisationen
ska konkurrera med fram-
gång, men också för att den
ska kunna attrahera arbets-
kraft framöver, enligt IiP.

Det var Svenska Kommun-
förbundet som tog initiativet
till att pröva IiP i svenska
kommuner, och för tre år se-
dan började 70 kommuner
använda modellen.

Iip-arbetet på Informa-
tionsenheten och Internatio-
nella sekretariatet startade i
september. Arbetet bedrivs
parallellt med Excellenspro-
jektets del ”Information,
kommunikation och profile-
ring”, som syftar till att ta

fram en kommunikations-
plattform för hela universite-
tet.

– Med IiP-metoden vill vi
skapa bättre strukturella för-
utsättningar för att kunna
bidra till att uppfylla Lunds
universitets övergripande mål
och strategier, framför allt
den strategiska planen, för-
klarar Lunds universitets in-
formationschef Eva Johan-
nesson. Vi måste bli mer ef-
fektiva, flexibla och målan-
passade – och i det arbetet är
medarbetarna centrala.

En viktig aspekt är också
att klargöra roll- och ansvars-
fördelningen mellan de cen-
trala enheterna och de som
sysslar med information och
internationella frågor på fa-
kulteterna, och att öka sam-
verkan mellan dem, förklarar
hon.

B C

Kompetensutveckling
enligt engelsk modell

KUNGLIGA Fysiografiska Sällskapet
har delat ut drygt 400 000 kr i rese-
stipendier till 37 yngre forskare.
Ungefär en tredjedel av de blivande
resenärerna ska besöka vetenskap-
liga möten i USA, medan de övriga
ska till möten i bland annat Peking,
Kreta, Almeria och Marrakech.

JOAKIM DILLNER, professor i
medicinsk mikrobiologi i Malmö, är
koordinator för ett forskningspro-
jekt som som nyligen beviljats 6 mil-
joner euro.

Projektet, som koordineras från
Lund, ingår i EUs sjätte ramprogram
och är ett ”network of Excellence”.
Det omfattar 18 partners i nio EU-
länder.

Projektet heter ”Cancerkontroll
med användande av cancerregister
och befolkningsbaserade bio-
banker” och berör Mikrobiologiska
insitutionen MAS, Institutionen för
medicin  MAS, Klinisk kemi MAS
och Tumörregistret i Lund.

BENGT NILSSON, f.d. chef för In-
ternationella sekretariatet  vid LU
har fått priset för ”Vision and
Leadership” vid den årliga konferen-
sen för European Association for
International Education (EAIE) i
Turin.

Ö G O N L Ä K A R N A  K r i s t i n a
Tornqvist och Berndt Ehinger i
Lund får i år Synskadades riksför-
bunds ögonvårdspris.

ROBERT WILLIM, forskare i etno-
logi vid LU, är en av Region Skånes
kulturpristagare i år.  Priset fick han
för spännande kombinationer mel-
lan etnologisk forskning och konst,
musik och film.

Anställning av Sven Carlsson som
professor i informatik, Henrik
Semb som professor i funktionell
genetik, Helena Ljusberg-Wahren
som ad jungerad  p ro fe s so r  i
läkemedelsteknologi, Lars Björck
som professor i experimentell och
klinisk infektionsmedicin och av
Jure Piskur som professor i euka-
ryot molekylär genetik, Gudmun-
dur Alfredsson som professor i
folkrätt, Staffan Wahlgren som
professor i grekiska språket och lit-
teraturen, Fredrik Höök som pro-
fessor i nanovetenskap, Rajni Hatti-
Kaul till professor i bioteknik, Eva
Cavallin-Ståhl som adjungerad
professor i onkologi och Staffan
Göthe som adjungerad professor i
skådespelarkonst.

Befordran av Thomas Guhr till pro-
fessor i matematisk fysik, Agneta
Öjehagen till professor i psykosocial
forskning, Ulf Strömberg till pro-
fessor i epidemiologisk metodik, Ulf

Ryde till professor i teoretisk kemi,
Torbjörn Drakenberg till professor
i biofysikalisk kemi, Hans Henrik
Lidgard till professor i civilrätt, Bar-
bara Törnquist-Plewa till profes-
sor i Öst- och Centraleuropa-studier,
Alexandru Aleman till professor i
matematik, Torbjörn Säll till profes-
sor i genetik, Christer Bennewitz
till professor i matematik, Björn
Strömqvist som adjungerad pro-
fessor i ortopedi, Stefan Baum-
gartner till professor i utvecklings-
biologi, Sara Linse till professor i fy-
sikalisk kemi, Anders Ohlsson till
professor i litteraturvetenskap, Leif
Svensson till professor i matematik,
Per Runeson till professor i prog-
ramvarusystem, Anders Heden-
ström till professor i teoretisk eko-
logi,  Bengt Widegren till professor
i molekylär genetik,  Staffan Ben-
sch till professor i zoologisk ekologi
och  Mona Eklund till professor i
arbetsterapi.

N Y A  P R O F E S S O R E R

FINT AMERIKANSKT BESÖK fick
Medicinska fakulteten häromveckan
i form av  sällskapet ”The Royal

Round Table of Swedich Council of
Amerika”. Sällskapet har till syfte att
öka kunskapen om det svenska ar-
vet i det amerikanska samhället, och
besöker Sverige vartannat år. LU pre-
senterade delar av sin medicinska
forskning för medlemmarna som i
huvudsak består av svensk-ameri-
kanska ledare inom industri och nä-
ringsliv.

Svenskättlingar från Amerika på universitetstrappan. Dekanus Jan Nilsson och
rektor Göran Bexell (till vänster)  presenterade LUs  medicinska forskning.
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Forskarpatent i Syd AB an-
sökte förra året – på Anders
Grubbs begäran – om patent
på en ny metod som man
hoppas tidigt ska kunna diag-
nostisera autism hos barn via
ett enkelt blodprov.

Momeni – som tidigare
tillhörde Grubbs forskar-
grupp – hade dessförinnan
gjort gällande att det var hans
uppfinning och själv sökt pa-
tent men sedan dragit tillbaka
sin ansökan. När Forskarpa-
tent nu ansökte för Anders
Grubbs räkning återkom
Momeni och gjorde gällande
att han hade bättre rätt till
uppfinningen.

– Men den dokumenta-
tion han presenterade för Pa-
tent- och registreringsverket
(PRV) var inte övertygande,
hävdar Ulf Inger, patentsak-
kunnig vid Forskarpatent i
Syd AB.

Det ansåg inte heller PRV
som ställde sig tveksam till
Momenis klagomål och hän-
visade honom till tingsrätten.

Goda chanser
Naghi Momeni har nu stämt
Forskarpatent i Stockholms
tingsrätt, och presenterat yt-
terligare dokumentation som
stöd för sin sak.

– Materialet är mycket
övertygande. Jag menar att vi
har goda chanser att vinna
det här målet, säger hans ju-
ridiska ombud Göran Starke-
bo.

Men Ulf Inger är av en an-
nan åsikt:

– Det finns inget i det som

tillförts som enligt min me-
ning styrker att det är Mome-
nis uppfinning, säger han till
LUM.

Han tillägger dock att ef-
tersom uppfinningen gjorts i
ett forskarlag, så är det själv-
klart svårt att rätt upp och
ned avgöra vem som gjort vad
och i vilken ordning.

– Men vi har ingen anled-
ning att betvivla att vi har
handlat korrekt.

Påverkar förtroendet
Forskarpatent i Syd ägs av
Lunds universitets, Halmstad
högskolas och Sveriges Lant-
bruksuniversitets holdingbo-
lag samt av Teknikbrostiftel-
sen i Lund och Blekinge
Forskningsstiftelse.

– Det här är första gången
som vi, mig veterligt, dragits
inför rätta. Det kostar både
kraft, pengar och energi. De
andra uppfinningar vi försö-
ker utveckla och få patent på,
kan bli lidande. Men allvarli-
gast är att den här historien
riskerar att påverka forskar-
nas förtroende för oss. Vi åt-
njuter i dag stort förtroende
från deras sida, och det avtal
vi har med forskarna är klart
och tydligt, säger Ulf Inger.

Naghi Momeni ger en an-
nan bild:

–  Forskarna är rädda att
bli av med sina uppfinningar.
De är också rädda för att de-
ras chefer, professorerna, ska
stjäla deras idéer. Detta sker
hela tiden, men många pro-
testerar inte eftersom de är
beroende av cheferna för sin

framtida karriär, säger Naghi
Momeni som i dag är projekt-
assistent i en forskargrupp
som arbetar med autism på
Institutionen för omvårdnad.

Anders Grubb säger att
han beklagar hela historien.

–  Det var Momenis tilltag
att på egen hand och för egen
vinning söka patent för meto-
den på ett alldeles för tidigt
stadium, som tvingade mig
att göra detsamma, säger han.
Jag ville egentligen inte alls
söka om patent, eftersom
materialet var för litet. Vi
hade bara fyra fall att stödja
oss på!

Det är cyniskt att väcka
hopp om en ny diagnostise-
ringsmetod hos familjer drab-
bade av autism, genom att
agera på det här sättet, anser
Anders Grubb.

– Det ska ytterligare myck-
et forskning till för att vi ska
kunna visa ett tillförlitligt re-
sultat. Det är först i dag som
vi har tillräckligt många som
vi kan testa metoden på -
sammanlagt fyrtio patienter,
varav hälften är en kontroll-
grupp. Först när det är gjort
kan vi gå vidare och få ett
patent, menar Grubb.

Liknande fall
Ett patent behövs om man
ska lyckas intressera ett före-
tag att investera pengar i fort-
satt forskning och utveckling:

– Och andra pengar till
forskning finns som bekant
inte i  dag, säger Anders
Grubb.

Den 4 oktober ska Fors-
karpatent i Syd ha inkommit
med ett svar till Stockholms
tingsrätt på Naghi Momenis
stämningsansökan.

För fyra år sedan stämde
Naghi Momeni  ett Ideon-fö-
retag på en miljon kronor, då
i Lunds tingsrätt, i ett liknan-
de ärende. Han återkallade
dock sin talan och dömdes att
betala företagets advokat-
kostnader på 11.000 kronor.

En patentstrid om en uppfinning har seglat upp vid Lunds
universitet. På ena sidan står forskaren Naghi Momeni vid In-
stitutionen för omvårdnad, på den andra professorn i klinisk
kemi Anders Grubb samt Forskarpatent i Syd AB.
     – Det är min uppfinning, hävdar Momeni, medan Grubb lika
bestämt hävdar motsatsen.
     Momeni har nu stämt Forskarpatent i Stockholms tingsrätt.

Patenstrid i Lund  till
tingsrätten i Stockholm

Ideon Innovation
– en ny inkubator
Nya Ideon Innovation invigdes  i
dagarna två den 29 och 30 septem-
ber. Det är ett samarbete mellan
Teknopol AB, Lunds universitet,
Lunds kommun och Ideon Science
Park. Verksamheten finansieras av
Teknikbrostiftelsen, Lunds kommun,
Vinnova samt sponsorer.

Ideon innovation är en kubator –
en arbetsplats för nya företag med
tillväxtpotential och vid invigningen
presenterades sex sådana företag.
Bland talarna fanns rektor Göran
Bexell.

Kuben är symbol för Ideon Innovation.

Ny diktsamling
av LU-forskare
”Någon gång regn i Ngorongoro”
är namnet på Tuija Nieminen
Kristoferssons nya diksamling. Det
blir hennes fjärde samling som nu
ges ut av Albert Bonniers Förlag.

Vid sidan om sitt författarskap
arbetar hon som forskare, just nu i
ett tvärvetenskapligt forskningspro-
jekt om risk- och sårbarhetsanalyser
vid Kulturgeografiska institutionen.

 Tuija Nieminen Kristofersson
disputerade 2002 v id Socia l -
högskolan på en avhandling med
anknytning till diskoteksbranden i
Göteborg.

Omslagsfoto på nya diktsamlingen.
FOTO: ERIK GRANLUND/Naturbild

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

Det är mycket Staffan Göthe nu.
    Som skådespelare, regissör och drama-
tiker har han förvisso varit i ropet sedan
början av 70-talet. Men just nu är han
aktuell på så många håll. I höstas utkom
tegelstenen ”Lysande eländen: 22 teater-
pjäser” med hans samlade dramatiska
verk. Och i slutet av oktober sänder SVT
ett porträtt på honom, och Kulturhuset i
Stockholm ordnar en särskild kväll kring
hans författarskap. Dessutom har han
blivit adjungerad professor på Teater-
högskolan i Malmö, där han var rektor
för 25 år sedan.
   Den 60-årige Göthe ser dock ingen anled-
ning att vila på sina lagrar.
  – Att komma tillbaka till skolan ser jag
som en nystart. Det är hemskt kul att kny-
ta an till en yngre generation när man har
hållit på så pass länge som jag.

NYSTART

▲

Staffan Göthe är tillbaka på Teaterhögskolan
i Malmö efter 25 år. Förr var han rektor. Nu
är han adjungerad professor på halvtid.



X

V i träffas inne i Bryggeriteatern, Teater-
högskolans nya scen i Mazettikvarter-
et. Staffan Göthe släntrar in från per-
sonalingången, ungdomlig och fårad

på samma gång, med håret färgat i en brun-gul
nyans som är på utväxt. Han ser lugn ut, men
säger att det är ytterst omtumlande att vara till-
baka på Teaterhögskolan igen.

Senast det begav sig var det 1970-tal och han
var rektor för skolan. Nu är det 2000-tal och han
är adjungerad professor i skådespelarkonst på
halvtid. Då var han allmänt radikal och kämpa-
de mot att dåvarande Scenskolan skulle införlivas
i Lunds universitet. Nu har han blivit så etable-
rad att han tilldelats den kungliga medaljen Lit-
teris et artibus för framstående konstnärlig gär-
ning. Och så här i efterhand tycker han att det där
med universitetsanslutning kanske inte blev så
dumt ändå.

Det är få av dem som fanns på skolan när Staf-
fan Göthe slutade 1979 som jobbar kvar. Men
han känner igen den speciella andan på Malmö-
skolan, och tycker att den har förädlats.

– Här är fönster och dörrar öppna ut mot verk-
ligheten och nutiden. Man stänger inte in sig och
forskar i dammiga rum. Det finns en öppenhet
mot samhället som jag tycker om, säger han.

Han är också påtagligt nöjd med att skolan
fortfarande arbetar med drömimprovisationer, en
övning som han var med och designade en gång i
tiden.

Annars tycker han att något av det roligaste
som hänt på Teaterhögskolan under senare år är
att man jämte skådespelarutbildningen har ska-
pat utbildningar för dramatiker och regissörer.

Det är nämligen inte så vanligt att dessa student-
grupper finns under samma tak.

– De utbildas på olika håll och ska sedan för-
söka hitta varandra. Det är egentligen helt galet,
säger Staffan Göthe.

Själv är han allt i ett – både skådespelare, re-
gissör och dramatiker. Fram till årsskiftet var han
anställd vid Dramaten, och har även jobbat vid
en rad andra teatrar runt om i landet. Nu är han
frilans vid sidan av arbetet som professor. Sedan
en tid tillbaka hörs han t.ex. i radio som upplä-
sare av P.O. Enqvists ”Livläkarens besök”.

Sammanfogande kraft
Det är just Staffan Göthes växelbruk som Teater-
högskolan är ute efter. Han är tänkt att bli en
konstnärligt sammanfogande kraft.

– Nu hoppas jag vara här i några år, och har
poängterat att jag vill ha en fri funktion som pro-
fessor. Det beror inte på egensinne eller egocen-
tricitet, utan på att skolan redan har ett bra stu-
dieupplägg. Jag ska ha en egen studio bredvid
skolan där jag tänker driva projekt som inte hör
till läroplanen och som är uppbyggda kring min
teatersyn, säger han.

Den synen grundar sig på att teatern måste
vara starkt förankrad i verkligheten, samtidigt
som den är poetisk.

– Jag ser teater som ett allkonstverk. Jag är myck-
et främmande för det naturalistiska, där man vill ge
en illusion av verklighet. Det tycker jag inte är in-
tressant. Jag vill ta in verkligheten i teatern och vän-
da och vrida på den, och belysa den på oväntade
sätt. Publiken ska förhoppningsvis lämna teatern
och känna att verkligheten framstår som lite ny.

 ”Att undervisa

kan vara bland

det roligaste som

finns. Man tvät-

tar rent och går in

i de väsentliga

frågorna.”

Staffan Göthe är glad över, men också omtumlad av att vara tillbaka på Teaterhögskolan igen.
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Nu i början på terminen arbetar han med fjär-
deårsstudenterna i ett kort och intensivt projekt,
som bygger på en monolog som han själv har
skrivit. Studenterna ska måla olika porträtt ge-
nom skilda temperament. Det är en ganska svår
uppgift för dem.

Även Staffan Göthe har haft det lite besvärligt
med projektet, något som han inte räknat med.

– Nu när jag är tillbaka på skolan inser jag att
det har gått en del år sedan jag undervisade senast.
Jag får delvis tänka om eftersom studenterna och
jag inte har samma referenser längre. Det går ju
bra ändå, men det är slående att jag har blivit
äldre! skrattar han.

Han understryker att det inte bara känns sen-
timentalt och sorgligt. Det är också fruktbart att
– när man skulle kunna börja dra sig tillbaka –
istället kasta sig ut i undervisningssituationer med
unga människor.

– Att undervisa kan vara bland det roligaste
som finns. Man tvättar rent och går in i de väsent-
liga frågorna.

Mycket spelad
För en bredare allmänhet är Staffan Göthe nog
främst känd för sina pjäser. Han är en av de mest
spelade dramatikerna i landet och har bl.a. skri-
vit sviten om släkten Cervieng, där ”En uppstop-
pad hund” är mest spridd. Den har översatts till
sju språk. Tillsammans med 21 andra pjäser av
Staffan Göthe finns den med i den 767 sidor
tjocka samlingsvolymen ”Lysande eländen” som
kom förra hösten.

Staffan Göthe har ett lite kluvet förhållande till
boken.

– Den är så pass tjock att den först kändes
kuslig att titta på – som en gravsten, säger han
med ett skratt.

Samtidigt är han stolt över att boken nu har
tryckts i en andra upplaga.

– Det känns som en triumf. Det idisslas jämt
att ”ingen köper och läser dramatik”. Detta be-
visar motsatsen, även om det inte handlar om
några jätteupplagor.

Han påpekar också att det är bra att pjäserna
finns tryckta och utgivna. Ny dramatik trycks
alltför sällan, utan valsar runt som avskrifter
utom författarens kontroll.

Men bara för att Staffan Göthe nu har samlat
sin produktion hittills i en bok, innebär det inte
att det är färdigskrivet för hans del. Tvärtom.
Inom de närmaste åren har han planer på att skri-
va två nya pjäser.

– Men först gäller det att landa här på Teater-
högskolan.

FOTNOT: Fredagen den 22 oktober sänder SVT programmet
”Ett yrkesporträtt på dramatikern och skådespelaren Staffan
Göthe” av Malin Jacobson i K Special.

Ölkällare blev
ny övningsscen
I slutet av september var det dubbelkalas på
Teaterhögskolan i Malmö. Då firade skolan både
sitt 40-årsubileum och invigde sin nya scen,
Bryggeriteatern på Barkgatan i Mazettikvarte-
ret. Det som på 1800-talet var lagringslokaler
för öl har nu blivit en central, flexibel teater,
med plats för bortåt 450 personer.

Teaterhögskolans prefekt, Henry Stiglund, visar
stolt runt i teatern när LUM kommer på besök ett
par veckor före invigningen.

– Titta på de här balkarna, så kraftiga de är,
säger han, och pekar uppåt.

– De behövs för att hålla taket uppe eftersom
vi har rivit ut två plan och en massa pelare.

Han berättar att väggarna är 120 centimeter
tjocka och innehåller hålrum, som förr fylldes
med is för att hålla ölen kall. Nu ger de tegelrö-
da väggarna snarare en varm inramning åt rum-
met.

Att teatern kom till var närmast en slump. De
konstnärliga högskolorna i Malmö var egentligen
på jakt efter en lokal till det planerade Inter Arts
Centre, när man hittade det gamla bryggeriet.
Detta sammanföll med att skolans förra teater,
Teater Fontänen, behövde renoveras. Den ligger
dessutom ganska ocentralt vid Fridhemstorget
och rymmer inte mer än 150 personer, så skolan
hade börjat se sig om efter något annat. Med hjälp
av arkitekten Ulf Ernfors kunde drömmen om en
ny övningsscen förverkligas.

T E X T :  P E T R A  F R A N C K E

F O T O :  K E N N E T  R U O N A

▲

Henry Stiglund visar
den nya scenen.
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Förutom Bryggeriteaterns uppenbara fördelar när
det gäller läge och salongsstorlek har den ytterliga-
re plus. I samma hus har man ställt i ordning en
övningslokal, med samma bredd som scenen – nå-
got som saknats tidigare. Dessutom finns det gott om
lokaler för skolans tekniska personal och för studen-
terna.

– Tanken är att fjärdeårsstudenterna, som under
sitt sista år sätter upp två slutproduktioner, ska ha
sin huvudsakliga hemvist på teatern, berättar Hen-
ry Stiglund.

Till teaterinvigningen/jubileumsfesten bjöds alla
de ca 400 skådespelare som utbildats vid skolan se-
dan starten 1964. Skolan hette då Statens Scensko-
la och var en självständig högskola som sorterade
under Kulturrådet.

– Egentligen skulle vi kunna fira 60-årsjubileum,
eftersom Scenskolan hade sina rötter i den elevsko-
la som bildades vid Malmö Stadsteater 1944, berät-
tar Henry Stiglund.

Skolans fria ställning blev inte så långvarig. Vid
högskolereformen 1977 infogades skolan – inte utan
protester – i Lunds universitet. Numera har skolan
funnit sig tillrätta i organisationen, ınte minst i sam-
arbetet med universitetets två andra konstnärliga
högskolor i Malmö. Den konstnärliga forskarutbild-
ning som infördes 2002 är t.ex. gemensam för Tea-
terhögskolan, Musikhögskolan och Konsthögsko-
lan. Hittills har de tre högskolorna också avböjt alla
inviter att gå över till Malmö högskola.

Tre pedagoger har särskilt präglat Teaterhög-
skolans profil, berättar Henry Stiglund.

Andris Blekte var en av de första lärarna i scen-
framställning på 60-talet och jobbade kvar på sko-
lan i många år, och har även arbetat där sedan han
blev pensionerad. Orest Koslowski var dansare och
utarbetade en särskild rörelseträning på skolan, som
man fortfarande använder sig av. Radu Penciulescu
blev den förste professorn i scenisk gestaltning och
gav bl.a. skolan många internationella kontakter.

Under senare år har Teaterhögskolan breddat sitt
utbildningsutbud. Sedan 1998 finns den treåriga dra-
matikerutbildningen ”Att skriva för skådespelare”,
och 2002 startades en tvåårig regiutbildning på prov.
Innevarande läsår utvärderas satsningen. Sedan nå-
got år tillbaka kan skådespelarna även välja utbild-
ning med inriktning mot magisterexamen.

P E T R A  F R A N C K E

FOTNOT: Den första uppsättningen på Bryggeriteatern blir ”Ett
drömspel” av August Strindberg med 2005 års avgångselever. För
regin svarar Thomas Müller. Premiär 19 november.

Tidigare elever på Teaterhögskolan
Rikard Wolff, Björn Kjellman, Sten Ljungman, Berit Carlberg,
Claire Wikholm, Thomas Hellberg, Thomas von Brömssen,
Johannes Brost, Krister Henriksson, Ewa Fröling, Rolf Lass-
gård, Reine Brynolfsson, Philip Zandén, Johan Ulvesson, Lotta
Ramel, Lennart Jähkel, Carina Lidbom, Maria Kulle, med flera.

▲
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Forskningens betydelse för tillväxten har ald-
rig betonats så mycket som i dag. Men i reto-
rikens skugga lever unga forskare som känner
sig obetydliga. De som förlorar i kampen om
anslag och tjänster resignerar och får problem
med självkänslan. Detta trots att de flesta slås
ut för att kakan inte räcker till, och inte för att
de är dåliga.

– Akademins karriärspel gröper systematiskt
ur många unga forskares självförtroende, sä-
ger Fredrik Schoug, docent i etnologi.

”På trappans första steg. Doktoranders och ny-
disputerade forskares erfarenheter av akademin”
heter Fredrik Schougs studie, som genomförts
med anslag från Vetenskapsrådet och nyss utkom-
mit på Studentlitteratur.

Som titeln antyder är det ett underifrånper-
spektiv som förmedlas, en berättelse om den
kamp för överlevnad som även de minst karriär-
lystna tvingas in i vid de fattiga fakulteterna hu-
maniora och samhällsvetenskap, som är de som
behandlas.

Djupintervjuer
Studien bygger på djupintervjuer med 68 dokto-
rander – både finansierade och ofinansierade –
och nydisputerade forskare vid universiteten i
Lund och Umeå. Tonvikten ligger på Lund och de
intervjuade kommer från ämnena statsvetenskap,
sociologi, litteraturvetenskap och etnologi.

Många enkäter har mätt attityder bland dok-
torander de senaste åren, men Fredrik Schoug går
ett steg längre och försöker analysera varför de
unga forskarna mår som de gör.

De har fått berätta om sina erfarenheter av kar-
riären, universitetsvärlden och forskningen. Schoug
uppmärksammar särskilt hur de rekryterats till fors-
karutbildningen och valt forskningsinriktning, lik-
som de krav som de upplever ställs på dem och hur
de tänker sig framtiden. Erfarenheterna har sedan
jämförts med forskarnas plats i hierarkin. ▲

slår ut begåvningar
Grymt karriärspel
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Forskarnas position präglar deras upplevelser
– det är en central slutsats.

– Mönstret är tydligt. Ju mer missgynnad man
är, desto mer kritisk är man till akademins normer
och sätt att bedöma kvalitet och fördela anslag
och tjänster. Men när man har framgång och
börjar se sig själv som en vinnare dämpas kritiken
något. Trots att alla som intervjuats är kritiska till
det akademiska konkurrenssystemet, oavsett po-
sition, så finns det några få som är lite mindre
negativa till konkurrensen framför allt bland de
nydisputerade.

Men är det fel att de som bedöms vara bäst får
forskningsanslagen och de åtråvärda tjänsterna?

– Tja, problemet är att forskarnas öden i kon-
kurrenssystemet i hög grad påverkar deras möj-
ligheter att utmärka sig. Det är inte bara deras
kompetens som bedöms, utan också vilken effekt
konkurrenssystemet haft på dem, svarar Fredrik
Schoug.

Systemet i sig bidrar till att integrera vissa fors-
kare och utestänga andra, oberoende av deras
förmåga, hävdar Fredrik Schoug. Varje tillfälle
där doktoranden rankas i förhållande till sina
kolleger – och de är många – förstärks hans eller
hennes känsla av att vara antingen en vinnare el-
ler en förlorare.

– Detta sätter igång processer inom individerna,
som till slut blir till självuppfyllande profetior. Vin-
narna som blir bekräftade och kommer med i den
kollegiala gemenskapen, hamnar i en uppåtgåen-
de spiral som ökar deras chanser att fortsätta vin-
na. De utvecklas i önskvärd riktning, läser de böck-
er som de förväntas läsa och skapar ”kvalitet”.

Förlorarna fastnar däremot i en nedåtgående
spiral. För att rädda självkänslan utvecklar de
starka psykiska försvar, som kan yttra sig i att de
tar avstånd från akademin och dess normer. Det
gör det svårare för dem att inlemmas, göra det
rätta, skapa ”kvalitet” och bli valda nästa gång…

– Konkurrenssystemet är inte ett rättvist sätt
att sortera ut de bästa utan blir snarare ett rätt-
färdigande av ojämlika villkor. Det döljer att det
finns för många kompetenta sökande och att de
flesta marginaliseras för att det saknas pengar.

Intervjuerna gjordes 2001, mitt under över-
gången till den nya forskarutbildningen. Sedan
dess har det blivit lugnare för doktoranderna rent
ekonomiskt, eftersom försörjningen är tryggad. I
gengäld har tidspressen ökat. Kraven är otydliga;
doktoranderna förväntas bli klara på fyra år, men
många känner att de bör prestera minst lika bra
avhandlingar som äldre kolleger, vilka kanske tog
dubbla tiden på sig.

Meriterna minskar i värde
Kampen om resurserna har samtidigt skärpts hö-
gre upp i systemet, inte minst på post doc-nivån,
alltmedan meriterna minskar i värde.

– Förr kunde man få en lektorstjänst medan
man ännu doktorerade; i dag krävs docent- eller
professorskompetens i många fall. Fast kraven
tycks högre i Lund än i Umeå.

Även i akademins absoluta topp är konkurren-
sen i dag som bekant knivskarp, men till skillnad
från i dess botten så hyllas här konkurrenssyste-
met, ofta i högtravande ordalag. Fredrik Schoug
är kritisk mot retoriken:

Akademins karriärspel
gröper systematiskt ur
många unga forskares

självförtroende, menar
Fredrik Schoug, docent i

etnologi. FOTO: BRITTA

COLLBERG

”Varje tillfälle där doktoran-
den rankas i förhållande till

sina kolleger – och de är
många – förstärks hans eller

hennes känsla av att vara
antingen en vinnare eller en

förlorare.”

▲
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– Nästan alla lärosäten ska ju vara ”världs-
ledande”, enligt sina strategiska planer. Och är de
inte det, så ska de bli det, inom tre år… Det bör-
jar påminna om proffsboxningen där varje tyngd-
klass har jag vet inte hur många världsmästare…

Försvarar konkurrenssystemet
Den strategiska retoriken återspeglas också i den
offentliga högskoledebatten som domineras av en
elit på ett tjugotal seniora forskare. De beskriver
ofta politiken som upphovet till alla akademins
svårigheter – det var fallet inte minst under Carl
Thams tid som utbildningsminister. Till skillnad
från Fredrik Schougs informanter försvarar de
seniora forskarna konkurrenssystemet med emfas
så fort det utsätts för politisk intervention. När
man införde de s.k. Tham-professurerna, som
skulle ge kvinnliga sökande företräde, protestera-
de många och hävdade att bara konkurrens kan
garantera forskningskvalitet.

Men ligger det inte något i vad de seniora de-
battörerna säger? ”Hungriga vargar jagar bäst”
heter det. Riskerar man kanske med minskad
konkurrens att forskarna inte sporras till mer än
medelmåttiga prestationer?

– Problemet i dag är knappast att det behövs
mer konkurrens för att rädda forskningens kva-
litet, svarar Fredrik Schoug. Det är de ständiga
rankningarna, de uppslitande tjänste- och an-
slagsstriderna, som drabbar forskarna känslomäs-
sigt, och skapar friktion och slitningar. Snarare
behöver tävlingsinslaget begränsas. Ett steg i rätt
riktning är forskarskolorna som ger doktorander-
na större trygghet och gemenskap under fyra år.

Mindre konkurrens och mer fokus på rättvisa
och jämlikhet kräver en förändring av anslagssys-
temet. Och de enda som kan genomföra en sådan

är politikerna, som alltså ständigt får höra att de
ska hålla sig borta och att politiken är det värsta
hotet mot forskningens dynamiska utveckling.

– De behöver se en annan sanning än den som
har sitt fäste inom högskolans ledande nivåer. Det
är en sådan alternativ bild av akademin – under-
ifrån – som jag vill förmedla.

Gräsrötterna tjänar på att politikerna blandar sig
i och inför tydligare mål och regler, fortsätter han.

– Utan regler kan eliten styra som den vill!
För tillfället bjuder dock inte politikerna någon

hjälpande hand, tycker Fredrik Schoug, som är
besviken på utbildningsminister Thomas Östros.

– Han tar inte svaga gruppers parti inom forsk-
ningen och har mycket gemensamt med den bor-
gerlige Per Unckel när han tror att det är forsk-
ningseliten som ska rädda Sverige, och därför
måste ha en större del av kakan.

Tham den ende som försökt
Så här i backspegeln tycker Fredrik Schoug att
den utskällde Carl Tham varit den ende som för-
sökt göra något för doktorander och kvinnor.

Det finns de som anser att ändrade attityder
från etablerade forskares sida skulle ge nya grup-
per större chans att känna sig hemma och ta sig
fram. Är det en framkomlig väg?

– Nej, jag tror inte det. Den akademiska struk-
turen genererar känslor av obetydlighet, liksom
av oginhet. Det är fåfängt att uppmana forskar-
na att vara erkännsamma mot varandra, så länge
anslagssystemet inte tillåter dem att göra något
som inte har det primära syftet att skaffa dem
egna meriter.

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

I L L :  A N D R Z E J  P L O S K I

”Nästan alla lärosäten ska ju vara
”världsledande”, enligt sina strate-
giska planer. Det börjar påminna
om proffsboxningen där varje
tyngdklass har jag vet inte hur
många världsmästare…”
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Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Hallå!
… Kristine Thorsted, doktorand
på Sociologiska institutionen,
som vill starta en grundskola för
svensk-danskspråkiga barn i
Malmö.

Vad kommer att skilja den skolan från
andra skolor?
– Barnen ska lära sig båda språken och
varandras historia och samhälle lika
bra.

Men är inte språken ganska lika?
– Det är mycket stor skillnad på skrift-
språket och det är svårt att själv lära sig
grammatiken.

Vad har du för erfarenheter av det?
– Jag är själv danska och gift med en
svensk, och som forskare vet jag hur
viktigt det är att ha ett lika väl funge-
rande svenskt skriftspråk som danskt.

Ditt förslag har gått hem hos kommun-
politikerna i Malmö.
– Ja verkligen, det finns ett växande be-
hov. Inflyttningen är stor, 600 danskar
om året i fyra år i rad. Och just nu är
intresset större än någonsin.  I Malmö
möter man efterfrågan med att bygga
många nya bostäder, och där är man
också van vid tvåspråkiga grupper så
mitt förslag känns rätt i tiden.

Vad beror danskarnas intresse för Mal-
mö på?
– Huspriserna är lägre och arbetsmark-
naden för många grupper är bättre.
Många danska par flyttar över nu och
de vill kunna ge sina barn en god ut-
bildning.

Hur långt framskridna är planerna?
– Det har gått så fort. Jag fick idén för
ett år sedan och började arbeta aktivt
med den i vintras och nu är vi redan
igång och pratar med rektorer i de två
stadsdelarna Oxie och Limhamn.

Men är elevunderlaget så stort att det
räcker till en hel grundskola?
– Nej, nu handlar det om klasser i två
redan befintliga grundskolor.

Varför inte en friskola?
– Den kommunala skolan känns mer
tilltalande och rymligare. Dessutom
skulle en friskola kräva ett enormt en-
gagemang från oss föräldrar.

Vad krävs ytterligare för att detta ska
genomföras?
– Det behövs eldsjälar med barn i rätt
ålder. Mitt barn är bara två år.

När tror du att de tvåspråkiga klasser-
na kan realiseras?
– Redan till nästa läsår, hösten 2005.
T E X T  &  F O T O :  M A R I A  L I N D H
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