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Nu står det nya Biologihuset klart. 
För studenterna innebär det att 
undervisningen kan hållas sam-
man på ett smidigare sätt. Och för 
forskarna medför förändringen en 
möjlighet till mer samarbete inom 
biologiämnets många forsknings-
områden.

Vitmålade, fräscha korridorer. Stora 
fönster som släpper in känslan av grönska 
i studenternas fikarum. Färgglada tavlor 
i en lång svit på temat evolution, fritt 
tolkat av den svenska konstnären Frida 
Oliv. Det är några av de första intryck
en från det nya Biologihuset när LUM 
går husesyn med hjälp av professor Ro
nald Kröger.

Nere i maNetLaBoratoriet bubblar 
och brummar akvariernas syrepumpar. 
I vattenmassan simmar de centimeter
små kubmaneterna, var och en med sina 
märkvärdiga 24 ögon. Och i intilliggan
de rum huserar lungfiskar, knivfiskar 
och ciklider, intressanta djur att stude
ra om man vill söka svar på frågor kring 
synförmåga och evolution.

Ronald Kröger konstaterar att det nya 
Biologihuset rymmer en lång rad avan
cerade laboratorier, för allt från möjlig
heten att göra experiment i totalt mörker 
till möjligheten att arbeta med steril cell
odling, DNAanalyser, studier av djurbe
teenden och växtodling.

– Vi har en fin mikroskopiavdelning 
också. Här finns både avancerade ljus
mikroskop och elektronmikroskop sam
ordnade i samma korridor, säger Ronald 
Kröger.

Plats för idéutbyte 
i nya Biologihuset

t

Konstnären Frida Olivs tavlor på temat 
evolution lyser upp Biologihuset.
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Det nya Biologihuset på Sölvegatan 
består av fyra sammankopplade hus
kroppar: gamla Biologihuset, Wallen
berglaboratoriets två byggnader samt en 
helt ny byggnad. Ronald Kröger har va
rit inblandad i bygg och flyttplanerna i 
åtta år och har då fungerat som akade
misk samordnare av projektet.

Biologiforskarna var tidigare utsprid
da i en rad olika byggnader på universi
tetsområdet, bland annat Zoologihuset, 
Zoofysiologen och Genetikhuset. Dessa 
lokaler är nu tömda och forskarna inflyt
tade i det nya Biologihuset. Den direkta 
närheten till Ekologihuset gör dessutom 

att merparten av biologiämnet nu sam
las rent fysiskt.

Den geografiska kraftsamlingen är 
till fördel för forskningen, menar Ro
nald Kröger. Diskussionerna och idéut
bytet mellan olika forskningsinriktning
ar kommer förhoppningsvis att berika 
verksamheten. Medvetet har man und
vikit att sprida ut ett stort antal mindre 
lunchrum i de fyra huskropparna.

– Det finns två lunchrum i Biologi
huset. Vi träffas mycket mer nu och dis
kuterar, säger Ronald Kröger.

Även för studenterna finns vinster 
med det nya Biologihuset. Undervis

ningslokaler, laboratoriesalar och dator
rum har samlats i ett stråk som går ge
nom hela Biologihuset, och dessutom 
ligger Ekologihuset som sagt mindre än 
ett stenkast bort. Studenterna behöver 
inte längre springa mellan många olika 
byggnader längs Sölvegatan.

TexT: LeNa BjörK BLixT

FOTO: guNNar meNaNder

FotNot. Biologihuset är namnet på de fyra 
nu sammankopplade byggnaderna på Sölve-
gatan 35. Biologicentrum är namnet på Bio-
logihuset, intilliggande växthus samt Ekolo-
gihuset. Biologiska institutionen omfattar 
Biologicentrum samt de biologiska museerna.

t

Det nya Biologihuset rymmer flera mötesplatser och en lång rad avancerade laboratorier. Nere till vänster visar Ronald Kröger ett av akvarierummen.
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Ur innehåLLet

6 Karriärmöjligheter för alla
Just nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag till ny anställ-
ningsordning. Vicerektor Ingalill rahm Hallberg leder arbetet och 
ska bland annat se över karriärstegen och anställningsprocessen. 
Hon månar också särskilt om att tidsbegränsat anställda forskare 
ska tas om hand bättre.

10  Ny kurs i kriskommunikation
Efterfrågan på experter inom kriskommunikation är stor, och där-
för erbjuder Campus Helsingborg i höst för första gången en en-
skild kurs i ämnet. Lärare är Eva Karin Olsson, kriskommunikations-
expert som närmast kommer från Försvarshögskolan.

16 temabyte på Pufendorfinstitutet
Ett år har gått sedan Lunds universitets tvärvetenskapliga ”institu-
te for advanced studies”, Pufendorfinstitutet, drog igång sin verk-
samhet. Första årets erfarenheter inom temat epigenetik är goda, 
och nu satsar man vidare på temat astrobiologi.

22 Campus i förändring
Lunds universitet håller på att ta fram en ny campusplan som ska 
dra upp riktlinjerna för utvecklingen av den fysiska miljön fem-
ton år framåt i tiden. I samband med detta har John Worthington, 
expert på kunskapsmiljöer, bjudits till Lund. För att få ett levan-
de campus föreslår han bl.a. att det skapas fler halvoffentliga rum 
som lätt kan utnyttjas för många olika syften.

26 LU-delegation till Kina
I oktober åker en stor delegation från Lunds universitet till Kina, 
dels för att presentera sig på World Expo i Shanghai, dels för att 
besöka och lyfta fram samarbetet med elituniversitetet Zhejiang i 
staden Hangzhou.
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PersoNaLFrågor. – alla ska ha 
karriärmöjligheter – även den grupp 
som idag går under ”annan forskan-
de och undervisande personal”, och 
de är många inom Lu idag.

det tycker vicerektor ingalill 
rahm Hallberg som har bråda dagar 
med att ta fram ett förslag till ny 
anställningsordning.

Hon arbetar tillsammans dels med styr
gruppen för hela det personalpolitiska 
programmet vid LU som kallas ”PUPA”, 
dels med projektgruppen som tillsatts för 
den delen som handlar om anställnings
ordningen med koppling till autonomire
formen och FRONESIS. I bägge grupper
na ingår representanter från fakulteterna, 
personalorganisationerna och kårerna.

Det finns mycket att diskutera och ta 
ställning till, och Ingalill Rahm Hall
berg menar att allt detta lär man inte 
hinna redan till årsskiftet.

– Det vi räknar med i höst är karriär
stegen – från postdoc och framåt. Sen be
höver vi nog nästa års första kvartal för 
själva anställningsprocessen.

En viktig fråga är, menar Ingalill 
Rahm Hallberg, huruvida alla ska lyftas 
in i anställningsordningen. Idag reglere
rar högskoleförordningen några yrkeska
tegorier och lärosätet några. Högskole
förordningen kommer fortsättningsvis 
att reglera gruppen professorer och lek
torer, men i övrigt är det fritt och många 
frågor att besvara. 

En mycket aktuell fråga just nu är ska
pandet av en ny anställning istället för 
forskningsassistent eller biträdande lek
tor. Det finns olika uppfattningar inom 
projektgruppen om den i så fall ska vara 
på fyra eller sex år. Och om den bör leda 
till fast anställning som biträdande lek
tor gör men inte foassanställningen. 

Ingalill Rahm Hallberg tycker att det 
är viktigt att den stora gruppen tidsbe

tidsbegränsat 
anställd personal 
ska få bättre villkor

UtBiLdNiNgsUtvärderiNg. Nu 
intensifieras arbetet inom eQ11 
– universitetets eget projekt för 
att utveckla och höja kvaliteten i 
utbildningen. Flera grupper arbetar 
parallellt under hösten med att ta 
fram olika typer av underlag, t.ex. 
mallar för de självvärderingar som 
områdena ska göra. 

EQ11 är inte en utvärdering i vanlig me
ning med fokus på kontroll, utan ett fram
åtsyftande projekt inriktat på utveckling 
och en del av universitetets långsiktiga 
kvalitetsarbete. Syftet är att ta vara på 
den kompetens och erfarenhet som finns 

gränsat anställda, så kallad ”annan fors
kande och undervisande personal”, tas 
om hand bättre.

– Det är ofta erfarna forskare med 
mycket otrygga villkor, säger hon.

Inledningsvis handlar det om att de
finiera begreppet ”lärare” och om alla 
som undervisar och forskar kan rym
mas inom det blir det lättare att få med 
även den gruppen i karriärplaneringen, 
menar vicerektorn. 

– Personligen anser jag att alla, från 
postdoc till professorer, är och ska vara 
lärare. Sen kan man ha olika mycket un
dervisning och forskning i olika perioder.

Karriärplanen, menar Ingalill Rahm 
Hallberg, ska börja gälla från det man är 
nydisputerad och initiativen till karriär
utvecklingen kan tas både från arbetsgi
varen och från läraren/forskaren själv. 

I bästa fall hinner projektgruppen bli 
klar med förslaget till karriärstege till 
universitetsstyrelsens decembermöte. 

Därefter väntar ett stort jobb med hur 
själva anställningsprocessen bör gå till. 
Hur ofta och när bör man använda sig 
av rätten att kalla en professor till exem
pel? Och hur stort inflytande de sakkun
niga bör ha, är frågor som redan disku
teras livligt.

maria LiNdH
FotNot:  Begreppet ”fronesis” kommer från 
det antika Grekland och avser en praktisk 
form av kunskap.

inom universitetet och synliggöra, stärka 
och sprida positiva exempel så att kvali
teten på utbildningen höjs på alla nivåer.

Ordförande i styrgruppen, som hade 
sitt första möte i somras, är prorektor Eva 
Åkesson och vice  ordförande Kristina Ene
roth, prorektor vid Ekonomihögskolan.  
Den externa bedömargruppen som anli
tas i EQ11projektet och som kommer till 
Lund i vår, ska ledas av Judyth Sachs, pro
vost vid Macquarie University i Austra
lien och medlem i LU:s Advisory Board. 
Övriga ledamöter håller på att tillsättas. 

– De  internationella bedömare som 
fakulteterna föreslagit har i stort sett alla 
tackat ja till att ingå i gruppen. Represen

tanter för Göteborgs universitet, Uppsala 
universitet och Karolinska institutet kom
mer också att sitta med i bedömargrup
pen, berättar Stefan Lindgren, professor i 
medicin och projektledare för EQ11.

Lunds, Uppsala och Göteborgs uni
versitet har också träffats för att disku
tera de projekt man driver på respektive 
universitet för att förbättra utbildningen. 
I början av september träffades Lunds, 
Uppsalas och Göteborgs prorektorer, 
utvärderingschefer med flera i Lund 
och delade med sig av sina erfarenheter. 
I Uppsala heter projektet KrUUt och i 
Göteborg BLUE.

Den 15 oktober hålls en öppen hearing 
kl 13–15 om EQ11 i Universitetshuset.

BriTTa COLLBerg 

arbetet inom eQ11 intensifieras
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LiKaBehaNdLiNg. många känner 
inte till vilka kriterier som gäller vid 
lönesättning och anser att kontak-
ter går före meriter vid tjänstetill-
sättningar. 

detta är några resultat från en 
undersökning om likabehandling 
och mångfald som samhällsvetare 
gjort vid sin egen fakultet. resulta-
ten presenterades för fakultetens 
medarbetare i mitten av september.

– Vi samhällsvetare anser nog att detta 
är frågor som vi kan, sa Gunilla Jarlbro, 
som leder fakultetens arbete med jäm
ställdhetsfrågor och som tillsammans 
med studenten Erika Sörqvist och rätts
sociologen Annika Rejmer har gjort un
dersökningen. 

– Fast en av anledningarna till att vi 
gjorde den var att vi anade att det prak
tiska arbetet inte stod i paritet med våra 
planer och policys. 

Och mycket riktigt: av undersök
ningen framgår att medan prefekter
na anser att arbetet mot diskriminering 
fungerar utmärkt så känner en stor del av 
personalen inte till att det överhuvudta
get finns några planer och policys kring 
de här frågorna.

det mest aLarmeraNde, enligt såväl 
Annika Rejmer som Gunilla Jarlbro, är 
att så få känner till vilka kriterier som 
gäller vid lönesättning. Särskilt unga an
ställda vet inte varför de har den lön de 
har och varför de får de arbetsuppgif
ter de får.

– Detta gör att det blir omöjligt för 
dem att karriärplanera, säger Annika 
Rejmer. Särskilt svårt är det för dem som 
inte har föräldrar inom akademin. Vem 
upplyser dem att om man vill komma vi
dare i karriären så är det ingen god idé att 
undervisa på Anivå år efter år?

När det gäller tjänstetillsättning

ar, bemanning av externa uppdrag och 
forskningsprojekt är det många som an
ser att det främst gäller att ha rätt kon
takter. Det finns alltså en utbredd upp
fattning om att det inte bara är meriter 
och kompetens som avgör framgången i 
universitetskarriären.

UNdersöKNiNgeN gjordes som en 
webb enkät och svaren är indelade insti
tutionsvis för att prefekterna ska kunna 
använda sig av dem i sitt fortsatta arbe
te med jämställdhet. Vid Statsvetenskap
liga institutionen hade man redan gjort 
slag i saken och diskuterat resultaten på 
ett internat. Statsvetarnas prefekt Tho
mas Bergström var tveksam till hur frå
gorna i enkäten ställts. 

– Istället för att fokusera på om man 
känner till policys och planer så borde 
man frågat mer om hur personalen tyck
er att det faktiskt fungerar med jäm
ställdhet och inflytande i realiteten. 

i jämFöreLse med övriga fakulteter lig
ger samhällsvetarna bra till när det gäller 
könsfördelningen; 50 procent av lektorer
na är kvinnor, 48 procent av forskarna, 66 
procent av adjunkterna och hela 63 pro
cent av doktoranderna. Av professorerna är 
det dock bara 29 procent som är kvinnor. 

– Det är alltför ofta en stor majoritet 
av män som söker till de högre tjänsterna 
och det är oroväckande, säger AnnKa
trin Bäcklund, samhällsvetarnas deka
nus. Ibland är det inga kvinnor alls som 
söker och detta är något som vi måste 
göra något åt.

TexT & FOTO: uLriKa OredssON

     jämställdhet 
     vid s-fak
Våren 2009 fick Samhällsvetenskapliga fa-
kulteten medel från universitetet centralt 
för att utveckla sitt jämställdhetsarbete. 
resultatet blev rapporten Best practice el-
ler worst case? som finns att läsa på www.
sam.lu.se/upload/LUPDF/Samhallsveten-
skap/Tillfalliga_dokument/JoL.pdf

Än så länge har ingen liknande kart-
läggning av jämställdhetsarbetet gjorts vid 
någon annan fakultet.

Okunskap om kriterier 
för lönesättning 
hindrar karriärplanering

ny undersökning vid S-fak:

t

Jakob Nilsson, Annika Rejmer och Gunilla Jarlbro har arbetat med rapporten om jämställd-
hetsarbetet vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.
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miLjö oCh UtveCKLiNg. ”de fyras 
gäng” kallades en grupp ledare i 
Kina under kulturrevolutionen. men 
det finns också ett annat ”de fyras 
gäng” med helt andra ambitioner 
och med anknytning till Lunds uni-
versitet.

– Thomas B johansson träffade 
josé goldemberg och de två andra 
”gängmedlemmarna” på 70-talet 
och har sedan dess arbetat tillsam-
mans med energi och hållbar ut-
veckling, förklarade internationella 
miljöinstitutet iiiees chef Lena Neij 
vid en konferens på samma tema.

Konferensen var ett sätt att avtacka 
den nyblivne pensionären och tidiga
re IIIEEchefen Thomas B Johansson. 
Han hade själv fått välja huvudtalaren, 
och valde då den brasilianske professorn 
José Goldemberg, nestor inom bland an
nat etanolforskningen. Trots sina 82 år är 
han fortfarande aktiv i arbetet för håll
bar energi.

– Tillgång till överkomlig och hållbar 
energi är avgörande för att minska fat
tigdomen i världen, sa han och visade en 
översikt över vad energin betyder inte 
minst för kvinnor och barn: utan el i sko
lorna är det svårt att få lärare till avlägsna 
byskolor, utan belysning på kvällarna kan 
barnen inte läsa läxor, utan lättillgänglig 
energi måste kvinnorna gå kilometervis 
för att samla ved och hämta vatten...

– Vi i ”de fyras gäng” har länge för
sökt understryka den här koppling

en mellan energi och utveckling. 
Thomas spelade en avgörande 
roll bland annat när han arbe
tade för FNs utvecklingsorgan 
UNDP, förklarade José Gol
demberg.

Användningen av förnybar 
energi ökar nu runtom i värl

den, inte minst i Kina. Men om omställ
ningen ska ske snabbt nog med tanke på 
klimatet behövs fortfarande politiska 
styrmedel.

– Det går inte att förlita sig till mark
nadskrafterna. Att spara energi är t.ex. 
mycket samhällsekonomiskt fördelak
tigt, men mindre lönsamt för energi
företagen än att satsa på ny energipro
duktion. Här krävs därför policies och 
skatter eller subventioner, menade pro
fessor Peter Hennicke från Tyskland.

Och den miljöengagerade politikern 
Anders Wijkman höll med:

– De stora energibolagen har en enorm 
finansiell och lobbymässig kraft men ing
et intresse av att leda utvecklingen mot 
hållbar energi. Den drivs av mindre före
tag som inte alls har samma lobbykraft – 
det har jag tydligt sett i Bryssel.

aNders WijKmaN tyckte också att fors
karna på området borde försöka ta med 
politiker i referensgrupperna till sina ar
beten. Det skulle vara ett sätt att få insat
ta allierade när rapporterna väl är klara.

– Politiker har i regel dåliga kunska
per i naturvetenskap och har därför svårt 
att ta till sig era rapporter. De lyssnar mer 
till ledarna inom sina partier och till de 
starka lobbygrupperna. Det måste man 
vara medveten om, menade han.

Förhoppningsvis kommer dock Tho
mas B Johanssons senaste arbete att ge 
genomslag. Han har suttit med i led
ningen för Global Energy Assessment, 
ett stort internationellt projekt som snart 
kommer med sin slutrapport. Han räk
nar också med att fortsätta vara aktiv på 
området, om än inte inom ramarna för 
IIIEE och LU.

TexT & FOTO: iNgeLa BjörCK

Koppling mellan energi 
och hållbar utveckling  
samlade ”de fyras gäng”

det blir inget storbibliotek inom N-fak
BiBLioteK. Det blir ingen sammanslag-
ning av naturvetenskapliga fakultetens 
olika bibliotek till ett gemensamt storbib-
liotek. Före sommaren presenterades en 
utredning kring fakultetens biblioteksor-
ganisation. Vid fakultetens styrelsemöte i 

september valde styrelsen att låta varje in-
stitution själv få bestämma över respektive 
biblioteksverksamhet. 

Med beslutet understryker fakultets-
styrelsen institutionernas ansvar för bib-
lioteksverksamheten. Styrelsen uppmanar 

institutionerna att granska åtgärdsförsla-
gen och överväga olika handlingsalterna-
tiv. Framförallt uttrycker fakultetsstyrelsen 
sitt stöd för att institutionerna Astronomi 
och teoretisk fysik samt Fysik tillsammans 
ska gå vidare med ytterligare integration 
av verksamheterna i enlighet med utred-
ningens förslag.

 

Gamla kumpanerna José Goldem-
berg och Thomas B Johansson.
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UNiversitetsstyreLseN. signhild 
arnegård Hansen är en modig kvin-
na. i boken ”Våga!” beskriver hon 
hur hon med stort personligt riskta-
gande förverkligade drömmen om 
familjeföretaget svenska Lantchips. 
med tunga poster inom svenskt 
Näringsliv vet hon också hur viktigt 
det är med entreprenörs anda och 
innovationstänk redan under ut-
bildningen.

– det kändes helt rätt att tacka 
ja i våras när Per eriksson frågade 
om jag ville vara med i styrelsen för 
Lunds universitet. 

I våras avgick hon också som ordföran
de i Svenskt Näringsliv – en post som 
hon hade i tre år och övertog efter Micha
el Treschow. Dessförinnan var hon vice 
ordförande i fyra år och arbetade mycket 
med utbildningsfrågor. 

– Det är viktigt med kunskapsin
hämtning, men det måste kombineras 
med kreativt tänkande och innovatio
ner oavsett om man tänker sig bli egen 
företagare eller ingå i redan etablerade 
företag, säger Signhild Arnegård Han
sen 

– Man måste även ha ständig kon
takt med omvärlden. Det finns en puls 
inom universitetsvärlden och en annan 
inom affärslivet – det är bra att känna 
till bägge.

iNom jUst UNiversitetsvärLdeN beto
nar hon vikten av att vara både långsam 
och snabb. Det finns ett behov av stän
dig förnyelse kombinerat med långsiktig
het och tålamod som forskningen kräver 
och därefter när resultaten är framme en 
snabbhet att omsätta dem.

Signhild Arnegård Hansen, som är so
cionom i botten, har sex barn som nu är 

elsen för att arbetsmarknaden är global. 
Hon hoppas att avgiftsreformen 2011 
inte ska innebära att Lunds universitet 
tappar internationella studenter. I så fall 
får man kompensera det på annat sätt, 
menar hon.

sjäLv har hoN, trots ännu inte fyllda 
50 år, gjort hela den internationella fö
retagsresan från ett övergivet litet meje
ri i Dalsland – till ett tillväxtföretag som 
nu är etablerat världen över, däribland i 
USA och Japan. 

Svenska Lantchips startade Signhild 
Arnegård Hansen mitt under förra fi
nanskrisen 1992, tillsammans med sin 
man och bror. Idag är också en av hen
nes söner engagerad på heltid i familje
företaget.

övriga styreLseUPPdrag som Sign
hild Arnegård Hansen har är ordföran
deskapet för Fritt Näringsliv/Timbro 
och för regeringens Välfärdsutveck
lingsråd. 

Hon är även ledamot i SEB, LOO
MIS AB, Magnora AB (KREAB, Kun
skapsskolan, Demoskop), IFLHan
delshögskolan, Innventia AB, IFN 
(Institutet för Näringslivsforskning), 
TABD (Transatlantic Business Dialog), 
Konungens stiftelse, Ungt Ledarskap, 
ESBRI och Svenskamerikanska Han
delskammaren – samt krönikör för Da
gens Industri. 

Boken ”Våga!” gavs ut i november 
2008 på Ekerlids Förlag AB, och på bok
mässan i Göteborg förra året berättade 
Signhild Arnegård Hansen om hur det 
gäller att nischa och hålla fast vid sin 
affärsidé, bejaka drivkrafterna, ta risker 
och våga gå utanför mönstret. 

maria LiNdH

UniversitetsstyreLsen | SIGnHILD ArnEGårD HAnSEn

– Kunskapsinhämtning måste 
kombineras med kreativt tänkande

mellan 9 och 23 år. På frågan om vad hon 
tänker på när det gäller deras utbildning 
svarar hon att det är viktigt med förstå

”man måste även 
ha ständig kontakt 
med omvärlden. det 
finns en puls inom 
universitetsvärlden 
och en annan inom 
affärslivet – det är bra 
att känna till bägge.”

Signhild Arnegård Hansen är ny ledamot i 
Lunds universitets styrelse. 
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KrishaNteriNg. det finns ett stort 
intresse för kriskommunikation. 
Både bland företag och bland 
studenter. det har Campus Hel-
singborg tagit fasta på och i höst 
erbjuder man nu för första gången 
ämnet som en enskild kurs. Lärare 
är eva Karin Olsson, direktrekryte-
rad expert på kriskommunikation 
från Försvarshögskolan.

Idag har alla företag och myndigheter 
med självaktning en väl utarbetad kris
plan. Så fort en olycka har inträffat finns 
kristeamet på plats för att stötta drabba
de och anhöriga. 

– 11 september och tsunamin öppnade 
en helt ny marknad för experter på 
krishantering. Företag, myndigheter 
och politiker vill vara förberedda 
på det otänkbara, säger Eva Karin 
Olsson, som själv under flera år har 
arbetat med att anordna krisövningar i 
Förvarshögskolans regi. 

övNiNgarNa går i Korthet ut på att 
deltagarna under så verklighetstrogna 
förhållanden som möjligt får träna sig 
på att hantera olika scenarier. 

Men vad är då en kris och har kriser
na ökat på senare år? 

– Globaliseringen har medfört att 
kriserna ofta växer sig stora i rasande fart, 
säger Eva Karin Olsson. 

Annars understryker hon att ordet 
kris är ett subjektivt begrepp. Det har 
hon insett inte minst genom sina samar
beten med kinesiska krishanterare. 

– Sveriges största kriser, Estonia och 
Göteborgsbranden, är betydligt mindre 
ur ett kinesiskt perspektiv. 

Vad, enligt Eva Karin Olsson, vore då 
en stor kris för Lunds universitet?

Hon funderar lite och kommer fram 
till att gisslantagning, bomhot, allvarlig 

brand eller en förtroendekris vore tänk
bara scenarier för Lunds universitetsled
ning att träna på.

meN det FiNNs eN Paradox inom kris
hantering; alltför mycket träning och 
fokus på krisplaner kan få rakt motsatt 
effekt. Ett exempel på detta är massme
dias täckning av händelserna kring den 11 
september. Medan Sveriges Radio snabbt 
lyckades lägga om alla sina sändningar 
för att på bästa sätt täcka den extraordi
nära situationen så fick Sveriges Televi
sion i efterhand utstå mycket kritik för 
sin oförmåga att göra samma genomgri
pande tablåförändringar. Till skillnad 
från Sveriges Radio hade SVT en mycket 
väl utarbetad plan för hur man skulle 
göra vid större nyhetshändelser, berättar 
Eva Karin Olsson. Den följde man till 
punkt och pricka. Istället för att satsa 

på ”flödesjournalistik”, det vill säga en 
öppen nyhetsstudio som tar in nyheter 
allteftersom de kommer in, så fortsatte 
man att satsa på genomarbetade nyheter 
i de ordinarie sändningarna. I det här 
fallet slog det fel eftersom allmänheten 
hade ett enormt sug efter nyheter från 
New York.

Men även om man ska akta sig för att 
låsa sig till utarbetade krisplaner så är öv
ning viktigt. Framför allt är det viktigt 
att veta vem som fattar viktiga beslut un
der kriser för att inte tappa beslutsförhet. 

eN aNNaN Kris som Eva Karin Olsson 
nyligen har studerat är hur Danmark 
respektive Sverige hanterade Muham
medkarikatyrerna respektive Lars Vilks 
teckning av Muhammed som rondell
hund. Det var två liknande kriser men 
där den svenska regeringen lärde sig av 
Danmarks misstag och på så sätt lycka
des stämma i bäcken.

– Den danska regeringen vägrade in
ledningsvis kontakter med muslimska 
trossamfund. Det fick till följd att sam
funden började lobba frågan internatio
nellt och så blev krisen ett faktum, säger 
Eva Karin Olsson. 

När Lars Vilks teckning blev känd tog 
den svenska regeringen snabbt kontakt 
med muslimska föreningar i Sverige, vil
ket gjorde att ilskan blev mindre. Annars 
är det framför allt stora komplexa kri
ser som intresserar Eva Karin Olsson just 
nu. Det handlar exempelvis om att förut
spå vilka scenarier som kan uppstå i spå
ren av omvälvande klimatförändringar. 
Hur påverkas jordbruk, export, ekosys
tem och hur blir detta hanterbart?

– Det är oerhört spännande och till 
detta krävs verkligt goda kriskommuni
katörer.

TexT & FOTO: 

uLriKa OredssON

 

Krisexperter efterfrågas i spåren 
av tsunamin och elfte september

ny kurs i kriskommunikation

Eva Karin Olsson, är expert på kriskommuni-
kation och ny lärare i ämnet på Campus Hel-
singborg.



LUM nr 8 | 2010     11

arKeoLogi. uroxarna försvann 
från sverige för 7800 år sedan. 
Berodde det på människan eller på 
förändringar i naturen? Och vad har 
uroxen med oss som lever idag att 
göra?

En hel del, menar man på Historiska mu
seet som under hösten visar en utställ
ning om uroxar, jakt och utdöende. I 
oktober ordnas också ett halvdagssemi
narium på samma tema.

Rekonstruerade ”uroxar” finns att se 
bland annat på Skånes djurpark. Men det 
är bara framavlade uroxliknande djur 
och inte den äkta varan, menar Historis
ka museets chef Per Karsten.

– Dessa djur är bland annat alldeles 
för små. Den riktiga uroxen kunde mäta 
två meter i mankhöjd och väga ett ton. 
Det var en riktig stridsvagn i skogen, sä
ger han.

jUst sKogeN var dock ett problem för 
uroxarna, eftersom de egentligen – likt 
sina släktingar bisonoxarna – var anpas
sade till ett liv på stäppen. När landska
pet i Skandinavien blev allt mer skogklätt 

minskade antalet uroxar. Samtidigt blev 
dåtidens människor mer bofasta, vilket 
ökade befolkningen och därmed tryck
et på naturen.

– Fram till dess hade man varit noga 
med det vi idag skulle kalla viltvård. På 
en välbevarad 8000 år gammal boplats 
utanför Landskrona kunde vi t.ex. se att 
man bedrivit selektiv jakt på kronhjort. 

Men bara några hundra år senare hade 
befolkningen ökat så mycket att till och 
med vattenråttor och igelkottar fick ingå 
i maten, berättar Per Karsten.

sKåNe har FLer UroxFyNd än någon 
annan del av Sverige. Det stora uroxske
lettet på Historiska museet hittades i en 
mosse i Önnarp på 1840talet och sattes 
samman av lundaprofessorn Sven Nils
son. Skelettet har en gammal skada från 
en pilspets, och uroxen har kanske dött 
när den vid en senare jakt gett sig ut i 
mossen för att undkomma sina förfölja
re. 

På Historiska museets utställning vi
sas också den enda kända intakta träpilen 
från äldre stenålder i Europa. Det är en 
typ av pil som använts vid just uroxjakt.

Utställningen pågår till den 9 januari. 
Den 25 oktober ordnas ett vetenskapligt 
seminarium där osteologen Ola Mag
nell, kvartärgeologen Dan Hammar
lund och museichefen och arkeologen 
Per Karsten från LU talar, liksom paleo
ekologen Per Lagerås från Riksantikva
rieämbetet, Jägarförbundets ordförande 
Torsten Mörner och Linda Birkedal från 
Naturskyddsföreningen.

i UtstäLLNiNgstexteN talas det om den 
massiva våg av utdöende som jorden nu 
är inne i. En mängd arter är hotade, från 
isbjörnen i Arktis till vargen i Sverige och 
mängder av djur och växter på andra håll. 
Både naturliga förändringar och mänsk
liga aktiviteter spelar in, precis som när 
det gällde uroxarna.

”En utdöd art är borta för alltid och 
kan aldrig komma tillbaka. Vår överty
gelse är att vi har mycket att lära av histo
rien om uroxarna även idag, och att var
je utdöende art har betydelse för oss alla 
som ännu har en tid kvar på jorden”, he
ter det i texten.

– Forntidens människor hade inte de 
globala insikter som vi har. Med dagens 
kunskap skulle vi ju inte behöva göra 
om gamla misstag. Vi kan ju faktiskt 
anstränga oss för att rädda hotade arter 
och miljöer, menar Per Karsten.

TexT: iNgeLa BjörCK

FOTO:  BeNgT aLmgreN

uroxen parallell till 
dagens hotade arter

Det stora uroxskelettet på Historiska museet hittades i en mosse i Önnarp på 1840-talet.

Uroxen var en verklig bjässe, och kunde väga 
ett helt ton.
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sPråK. i mitten av september blev 
det klart att språk- och littera-
turcentrum, sOL, får en rumänsk 
gästlärare från och med nästa ter-
min. Hälften av kostnaden bjuder 
rumänska staten på och hälften fi-
nansieras av Lunds universitet, som 
är det enda lärosätet i skandinavien 
som erbjuder studier i rumänska. 

Ämnet rumänska i Lund har varit en fö
regångare när det gäller s.k. elearning. 
Bakom detta står universitetslektor Co
ralia Ditvall vid Rumänska sektionen på 
SOL. Hon är ensam lärare och ger kurser 
på alla nivåer upp till kandidatnivå och 
har idag mellan 100 och 120 studenter 
per termin. En förutsättning för att stu
denterna ska klara nätkurserna är att de 
förstår svenska, vilket fungerar bra även 
för de danska och norska studenterna. 
Den nye gästläraren är dock inte svensk
talande, men Coralia Ditvall menar att 
han blir ett värdefullt komplement, sär
skilt för dem som kommit lite längre i 
sina studier.

– Han kan ge muntlig språkfeedback 

i det skriftliga chattmomentet. Han kan 
även utvidga och bredda kunskaperna 
om landet och kulturen och hjälpa till 
att ordna studieresor och seminarier i 
Rumänien, säger Coralia Ditvall.

Undertecknandet av avtalet mellan 
Området för humaniora och teologi och 
Rumänska Institutet (RLI) bevittnades 
av den rumänska ambassadören Raduta 
Matache som besökte Lund i samband 
med detta. 

– Vi återupptar en tradition av gott 
samarbete mellan Rumänien och Lunds 
universitet, sa hon.

deKaNUs LyNN åKessoN och Eva Wi
berg som är prodekan och ansvarig för 
den språkliga sektionen på SOL, menade 
bägge att det är en stor förmån att få ut
vidga samarbetet och därmed öka kun
skapen om Rumänien.

– Med språket kommer kulturen och 
det är viktigt att vi får en mer nyanserad 
bild av Rumänien som idag är en modern 
europeisk stat med stort kulturintresse, 
sa Lynn Åkesson.

maria LiNdH

rumänska förstärks 
med gästlärare

Avtalet om en 
rumänsk gäst-
lärare spred 
glädje i höst-
solen. Från vän-
ster Eva Wi-
berg, prorektor 
Eva Åkesson, 
RLIs chef Cori-
na  Chertes, am-
bassadör Radu-
ta Matache och 
Lynn Åkesson. 

Klara, färdiga, gå 
för max iv
ForsKNiNg. en första grundplåt 
på en dryg miljard kronor kan 
nu tas i bruk för anläggandet av 
max iV. samtliga huvudvillkor 
för genomförande av den natio-
nella forskningsinfrastruktur-
satsningen är nu uppfyllda tack 
vare en sedan tidigare fastställd 
detaljplan och ett tillstånd från 
regeringen att underteckna ett 
25-årigt hyresavtal. det som 
återstår är upphandling av kom-
ponenterna till själva accelera-
torn.

Beslutet att släppa dessa första med-
el fattades sedan den största finansi-
ären, Vetenskapsrådet, Vr, godkänt 
den tekniska designen och genomför-
barheten för projektet. Till grund för 
beslutet låg en rapport gjord av inter-
nationella experter, där den detaljera-
de konstruktionsrapporten fick högsta 
betyg. Experterna skrev bland annat:

”Den omedelbart förestående star-
ten av MAX IV projektets byggnadsfas 
är inte bara en viktig milsten i svensk 
vetenskap. Tack vare konstruktionens 
innovativa karaktär kommer projek-
tet också lyfta hela ”state of the art” i 
detta fält i hela världen.”

Ett första spadtag planeras till bör-
jan av november och man ska även 
gräva ett testhål för att undersöka 
marken där MAX IV ska byggas. Till 
våren räknar man med att kunna bör-
ja med schaktningsarbetet för anlägg-
ningen som ska tas i bruk 2015. 

LUM återkommer i nästa nummer 
med ett reportage kring MAX IV och 
dess fortsatta utveckling.   
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Cecila Wadsö 
Lecaros, Mats 
Johansson och 
Marcus Leca-
ros håller en 
presentation 
om AWELU på 
SOL.

sPråKstöd. i januari 2011 lanseras 
den nya, webbaserade resursplatt-
formen aWeLu, academic Writ-
ing in english at Lund university. 
Tanken är att alla inom universite-
tet: studenter, lärare, forskare och 
administrativ personal ska kunna 
använda plattformen som ett själv-
hjälpsverktyg för att skriva bättre 
texter på engelska.

– Såväl forskaren som skriver en veten
skaplig artikel som studievägledaren 
som vill ha hjälp med att formulera ett 
mer formellt mejl till en engelskspråkig 
kollega ska ha nytta av plattformen. 
Det är förstås en stor utmaning att 
utforma ett sådant brett verktyg, inte 
minst att anpassa det till användarnas 
olika förkunskapskrav. I plattformen 
finns det därför information på olika 
nivåer, anpassade efter användarnas 
behov och förkunskaper, säger Fredrik 
Lindström, projektledare och dekan för 
Teologiska fakulteten.

aWeLU-ProjeKtet iNLeddes för snart två 
år sedan. Ett verktyg av detta slag har inte 
funnits tidigare, varken på Lunds univer
sitet eller på något annat universitetet i 
Sverige. De ökade kraven på språkkun
skaperna, i takt med att universitetet bli
vit alltmer internationellt och att allt fler 
forskningsresultat och studentuppsatser 
ska skrivas på engelska är bidragande fak
torer till att plattformen skapats. Platt
formen kan dessutom avlasta handledare, 
som ofta får agera språkgranskare.

– Eftersom plattformen vänder sig till 
en bred målgrupp har vi strävat efter att 
täcka olika områden som vi vet ofta är 
besvärliga, till exempel hur man hittar 
lämplig vokabulär för olika slags texter 
och hur man hanterar källor och ger re
ferenser på ett akademiskt korrekt sätt, 
säger Cecilia Wadsö Lecaros, en av pro
jektmedlemmarna.

Plattformen är däremot ingen över

sättnings eller rättskrivningshjälp. Det 
kommer inte att finnas någon fysisk per
son som svarar på språkfrågor. Plattfor
men är inte heller någon kurs i akade
miskt skrivande på engelska. 

AWELU har testats av tre studentgrup
per och av en referensgrupp bestående av 
representanter från samtliga fakulteter. 

– Skillnaderna mellan hur t.ex. huma
nister och teknologer använder det aka
demiska språket har blivit tydlig. Därför 
kommer varje fakultet att ha möjlighet att 

Ny webbplattform ger stöd 
för akademiskt skrivande på engelska

Den webbaserade plattformen erbjuder 
hjälp med hela skrivandeprocessen. Alla 
universitetsanställda och studenter kom-
mer att kunna logga in med sin LUCAT-
identitet respektive StiL-identitet.

Plattformen består av åtta avdelning-
ar om bl.a. grammatik och språkriktighet, 
akademisk hederlighet, referenshantering 
samt hur man skriver inom olika genrer 
och för specifika ändamål.

Översättningsservice (en grupp inom 
kommunikationsavdelningen) bidrar med 
en ordlista, anpassad för Lunds universitet, 
över begrepp inom högre utbildning och 
förvaltning samt mallar för olika typer av 
standarddokument.

I plattformen finns dessutom en egen-

      aWeLU
utvecklad sökfunktion som presente-
rar svar baserade på ett antal parallella 
sökstrategier (till exempel fulltextsökning, 
sökning baserad på texttyper och relatio-
ner mellan texter).

Verktygets språk är genomgående eng-
elska, men det finns jämförelser mellan 
svenska och engelska. Plattformen baseras 
på brittisk engelska, men det finns beskriv-
ningar av skillnaderna mellan brittisk och 
amerikansk engelska.

Projektet genomförs inom Området för 
humaniora och teologi med personal från 
ämnet engelska vid Språk- och Litteratur-
centrum och från HT-områdets IT-enhet.

Projektets hemsida: www.ht.lu.se/
o.o.i.s?id=21231&p=16 

lägga in sina egna riktlinjer för akademiskt 
skrivande på engelska. Dessa kan i sin tur 
se olika ut, säger Fredrik Lindström.

– Tanken är att plattformen ska kun
na användas både för att söka svar på spe
cifika språkfrågor, men också för att bara 
botanisera bland olika exempel. Det kan 
vara till hjälp när man inte riktigt vet vad 
man behöver hjälp med, men känner att 
språket behöver förbättras, säger Cecilia 
Wadsö Lecaros. 

LiNda ViBerg

t
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iNterNatioNaLiseriNg.  – Hjälp 
dessa människor som blivit beröva-
de allt, säger shahana urooj Kazmi, 
prorektor vid universitetet i Karachi. 
Hon är i Lund för att diskutera det 
nya erasmus mundus-utbytet som 
koordineras av Lunds universitet och 
där hennes eget lärosäte är partner. 
Hon tar chansen att samtidigt sprida 
kunskap om översvämningskatastro-
fen i Pakistan. universitetet i Karachi 
ligger i den värst drabbade regionen 
och både lärare och studenter har 
deltagit i hjälparbetet.

Katastrofen i Pakistan är inte över, den på
går. Nya översvämningar sker hela tiden. 

– I förrgår fick 100.000 människor 
evakueras när en sjö svämmade över på 
grund av vattenmassorna, berättar Sha
hana Urooj Kazmi när LUM träffar hen
ne i Gamla biskopshuset.

Här har representanter samlats till 
kick offmöte för de tolv asiatiska och 
åtta europeiska universitet som ”vunnit 
lott 11” för att använda EUterminologi. 

Asia Regional Lott 11 är ett nytt ut
bytesprogram inom Erasmus Mundus. 

Konsortiemedlemmarna får 2,5 miljo
ner euro att fördela på ett antal Europa
stipendier för inresande studenter, lära
re, forskare eller administratörer från de 
asiatiska partneruniversiteten.

De indiska och kinesiska universite
ten är gamla partners till Lunds univer
sitet. Här finns de kinesiska Fudan, Xia
men, Zhejiang, Peking och Tsinghua och 
de indiska Delhi, Jadavpur, Tata Insti
tute of Social Sciences och ITT Kanpur.  
Men nya bekantskaper för Lund är Ja
hangirnagar i Bangladesh, Tribhuvan i 
Kathmandu, Nepal och alltså pakistan
ska University of Karachi. Det vill säga 
–  en del kontakter har funnits tidigare. 
Shariff Kabir, rektor för universitetet Ja
hangirnagar i Bangladesh, är exempelvis 
väl bekant med Lund.

– Jag har samarbetat i tio år med Ebbe 
Nordlander, kemisk fysik. Mitt ämne är 
metallorganisk kemi, berättar Shariff 
Kabir.

Från Tribhuvan i Kathmandu kom
mer Krishna Belbase, chef för det nepa
lesiska universitetets Centrum för inter
nationella relationer. Universitetet har 
närmare 400.000 studenter, men de är 
fördelade på många olika lärosäten  och 
campus, förklarar Krishna Belbase.

Han, liksom Shariff Kabir från Bang
ladesh, är mest intresserad av utbyte 
inom teknikområdet. Fast också sam
hällsvetenskap och antropologi är intres
santa forskningsfält att samarbeta kring 
för vår del, tillägger Shariff Kabir.

Antalet stipendier är få – som mest 
kan det kanske bli sex stipendier till varje 
asiatiskt universitet samt ytterligare någ
ra till studenter som läser vid eller har sin 
examen från andra universitet i samar
betsländerna. Och ingen vet om EU ut
lyser ”lotten” en gång till.

– Vad händer med de stipendiater som 
påbörjat en flerårig utbildning i Europa, 
om det inte fylls på med pengar från EU, 
undrar Shahana Urooj Kazmi från Ka
rachi. 

– Det är inga problem. Vi har pengar 
för att täcka kostnaderna för de ca 105 sti
pendiater som utses i år, även om de får 
ett stipendium som är på tre år, säger Eli
sabeth Axell, koordinator och anställd 
vid LUs avdelning för internationella re

Universitetet i Karachi 
vädjar om hjälp till 
översvämningsoffer

Shariff Kabir, Shahana Urooj Kazmi och Krishna Belbase på besök i Lund. De kommer från asi-
atiska universitet inom det nya Asien-utbytesprogrammet som LU koordinerar. foto: britta 
collberg

Översvämningskatastrofen i Pakistan är långt 
ifrån över.
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utan framför allt att de lär sig hur euro
péerna arbetar. Vi lär oss av varandra. Ett 
utbyte kan inspirera lika mycket till soci
alt och kulturellt som akademiskt nytän
kande, tror Shahana Urooj Kazmi.

Själv är hon mikrobiolog och immu
nolog, forskningsområden som univer
sitetet i Karachi är framgångsrikt inom, 
säger hon. Och forskarna har fått omsät
ta sina kunskaper i praktiken den senas
te tiden. Åttio procent av de översväm
ningsdrabbade finns i den region där 
Karachi ligger. De flesta samlas i stora 
läger där bristen är stor på både mat och 
rent vatten. 

– Universitetet har startat en egen or
ganisation för katastrofhjälp, berättar 
Shahana Urooj Kazmi. Hon och hen
nes medarbetare och studenter har ex
empelvis slagit upp enkla fältlaboratorier 
för provtagning i lägren där sjukdomar 
sprids i en rasande fart; ögoninfektio
ner, hudåkommor, diarréer. De har ta
git fram enkla metoder för att rena vat
ten och delat ut matpaket till hemlösa. 

Om detta berättade Shahana Urooj 
Kazmi vid ett hastigt arrangerat offent

ligt seminarium kvällen före kickoffen. 
– Det behövs mer än 20 miljarder dol

lar för att återställa skadorna och hjälpa 
människor på fötter. Vi är ett jordbruks
land, enorma arealer ligger under förore
nat vatten och mycket boskap har dött. 
Allt står stilla, barn kan inte få utbild
ning för att skolorna fyllts av hemlösa, 
berättar Shahana Urooj Kazmi. 

Behoven är närmast oändliga. Men 
det är inte första gången ett land drab
bas så här. Katastrofer slår blint och utan 
förvarning.

– Det internationella samfundet bor
de ta ett ansvar, menar Shahana Urooj 
Kazmi. Det borde startas en Internatio
nal Disaster Management Bank, som 
snabbt kan träda in när sådana här sa
ker händer.

BriTTa COLLBerg

Mer info om universitetet i Karachi och hjälp-
arbetet: www.uok.edu.pk
Senast 15 oktober ska LUs institutioner an-
mäla intresse för att ta emot stipendiater. 
Anmälan görs till Henrik Hofvendahl eller 
Sofi Shen på LUs avdelning för internationel-
la relationer.

lationer. Helst vill vi ha ett långvarigt 
projekt. Men för att kunna utse nya sti
pendiater nästa år, måste vi göra en ny 
ansökan nästa vår.

Det kommer många frågor att reda 
ut under kick offmötet, inte minst från 
de universitet som är med i de här sam
manhangen för första gången. Från hös
ten 2011 införs studieavgifter i Sverige för 
utomeuropeiska studenter, vilket lär be
tyda ett stort bortfall just från utveck
lingsländer som Pakistan – härifrån har 
Sverige hittills tagit emot många tusen
tals studenter.

Sex till tio Erasmus Mundusstipen
dier är försumbart i jämförelse, men Sha
hana Urooj Kazmi ser ändå positivt på 
möjligheten. Stipendier kan bygga broar, 
ge ringar på vattnet och inspirera till för
djupade och utökade samarbeten.

– Bara mellan 10–15 procent av vår 
befolkning kan läsa och skriva. Men att 
ingå i nätverk som detta innebär ändå 
att exempelvis de doktorander och post
docs, som får chansen att resa ut och 
forska, inte bara kommer till avancerade 
forskningsmiljöer med topputrustning, 

UPPdragsUtBiLdNiNg. en tisdag i 
slutet av september fylldes univer-
sitetshusets atrium av en poster-
utställning om barns rättigheter 
och skolsituationen i olika delar av 
världen. det var startskottet för fas 
två av det internationella utbild-
ningsprogrammet ”Child rights, 
Classroom and school manage-
ment” som äger rum i sverige.  

Programmet har getts två gånger om året 
sedan 2003, men årets upplaga kan ses 
som en nystart, eftersom Lunds univer
sitet nyligen vann upphandlingen för en 
ny period med finansiären Sida.

– Vi har förnyat en hel del. Framförallt 
fokuserar vi ännu mer på uppföljning och 
att synliggöra resultat. Programmet ska 

bidra till hållbara förändringar i utveck
lingsländer och att viktiga nätverk mel
lan deltagare skapas. Den första uppfölj
ningen på detta program kommer att 
ske i Inre Mongoliet i Kina nästa som
mar. Nytt är också att deltagarnas pro
jektrapporter kommer att sammanställs 
i en bok som sedan kan spridas, berät
tar Emma Alfredsson, projektledare från 
LUCE, Lund University Commissioned 
Education.

Programmet, som genomförs med lä
rare från Rättsociologiska enheten, Av
delningen för pedagogik på Sociologis
ka institutionen och Socialhögskolan vid 
Lunds universitet samt Lärarhögskolan i 
Malmö, indelas numera i fem faser. Den 
första fasen är en förberedelsefas i hem

sida-utbildning om barns rättigheter 
ska få bättre uppföljning och synlighet

landet. Sedan väntar fyra veckors utbild
ning vid Lunds universitet, som admi
nistreras av LUCE. Här får deltagarna 
studera barns rättigheter och bland an
nat besöka svenska skolor. Den tredje fa
sen innefattar arbete med relevanta för
ändringsprojekt i hemlandet. De sista 
delarna består av uppföljning och rap
portskrivning. De 30 deltagarna kom
mer från Afrika, Asien och Sydamerika. 

– Barns rättigheter är viktiga för de 
allra flesta. Genom att förändra synen 
på barn och genom att förändra barnens 
skolsituation kan man åstadkomma för
ändringar i hela samhället, säger Emma 
Alfredsson.

LiNda ViBerg

Länk till programmets hemsida: www.educa-
tion.lu.se/o.o.i.s/2686



16                          LUM nr 8 | 2010

”Väldigt värdefullt”. ”Har gett mig 
ett nätverk som jag kan gå vidare 
med”. ”en fantastisk miljö att ar-
beta i”. ”en enorm tillgång!”

deltagarna i Pufendorfinstitutets 
första tema, epigenetik, är nöjda. 
Även om början var osäker och tre-
vande, så har slutresultatet i form av 
nya kunskaper och nya samarbets-
möjligheter varit väl värt besväret, 
menar de som Lum talat med.

Pufendorfinstitutet är Lunds universitets 
första ”institute for advanced studies”, 
där forskare från olika discipliner kan 
frikopplas från sina vardagsrutiner för 
att studera frågor av gemensamt intresse. 
Institutet startades förra sommaren och 
dess första tvärvetenskapliga tema, epige
netik (se faktaruta), avslutades i augusti.

Deltagarna i epigenetiktemat hand
plockades från olika discipliner. Det blev 
en jurist, en ekonomhistoriker, två huma
nister, en samhällsvetare och en psykolog 
samt sju medicinare inriktade mot dia
betesforskning, cancerforskning och ar
bets och miljömedicin. Man började med 
seminarier där de olika ämnena presente
rade sig för varandra, och där ickemed
icinarna fick en grundkurs i epigenetik.

– Trots att  jag hade vissa förkunska
per var det tufft i början. Man kände sig 
onekligen lite borttappad när diskussio
nerna kom in på molekylärbiologiska frå
gor på hög teknisk nivå. Men det var bara 
att bita ihop och jobba på! säger juristen 
Timo Minssen. 

Timo Minssens forskning handlar 

stUdiecirkeL 
på högsta nivå

Första året med Pufendorfinstitutet

Nöjda med arbetet i epigenetiktemat var i övre raden arbets- och miljömedicinaren Karin Bro-
berg och utvecklingspsykologen Elia Psouni, i nedre raden Pufendorfinstitutets ledare Sture For-
sén och statsvetaren Maria Hedlund.  foto forsén: gunnar menander. övriga: ingela björck
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om rättsliga frågor kring biofarmaceu
tiska uppfinningar. Han har redan publi
ceringar ute som berör nya epigenetiska 
insikter, och tycker sig ha haft stor nytta 
av sina nya kunskaper.

Utvecklingspsykologen Elia Psouni 
håller med.

– Visst var det en väldig utmaning, 
för det var inget lätt tema Pufendorfin
stitutet valt att starta med. Och vi kom 
in i det från olika traditioner, olika dis
cipliner och olika kunskapsnivåer, så det 
är inte konstigt om det blev lite gnissel i 
början. Men som första försök tycker jag 
det varit superbra, säger hon.

som UtveCKLiNgsPsyKoLog ser Elia 
Psouni att epigenetik – hur generna i vår 
arvsmassa blir aktiva eller inte aktiva – 
kan utgöra den biologiska grunden till 
olika utvecklingsproblem hos barn och 
ungdomar. Detta har också börjat kom
ma upp på de vetenskapliga kongresser
na inom hennes område.

– Genom Pufendorfsamarbetet har 
jag blivit insatt i centrala begrepp inom 
epigenetiken. Jag förstår termerna, vet 
vad som är tekniskt möjligt att göra och 
inte, förstår de statistiska problemen och 
så vidare. Faktum är att på de internatio
nella kongresser i psykologi jag besökt i 
somras var jag en nog av de få som häng
de med i de epigenetiska resonemangen, 
säger hon eftertänksamt.

Epigenetikdeltagarnas arbete pågick 
formellt i ett år från den 1 juli 2009, fast 
man tjuvstartade med ett antal semina
rier redan under vårterminen. Det ledde 
bl.a. till en stor internationell konferens 
i våras och till flera samarbeten mellan 
deltagarna. Timo Minssen skriver t.ex. 
just nu en artikel samman med statsveta
ren Maria Hedlund, cancerforskaren An
ders Castor och arbets och miljömedi
cinaren Karin Broberg. Karin Broberg 
har även börjat ett samarbete med psy
kiatern Magnus Lindvall kring metaller 
som kan störa nervsystemet, och planerar 
också andra projekt tillsammans med an
dra deltagare i epigenetikgruppen.

– För mig har Pufendorftiden va
rit väldigt givande just för att jag träffat 
människor utanför min vanliga krets. Jag 

fortsätta att förse sig med söt och flottig 
mat? Och får samhället ett större ansvar 
för en bra miljö i bostadsområden och 
skolor, nu när man gradvis kommer att 
veta allt mer om hur en dålig miljö ger 
epigenetiska skador?

– Här finns massor med trådar att dra 
i. Jag har redan diskussioner med Timo 
Minssen om vidare samarbeten, och 
kanske ska göra något med Elin Bome
nell om hur detta nya kunskapsfält ut

Pufendorfinstitutet – uppkallat efter 
Samuel von Pufendorf, en av LUs första 
professorer – invigdes i maj 2009 i det 
gamla Antikmuseet. Tanken var att skapa 
en mötesplats där forskare från vitt skilda 
ämnesområden ska kunna analysera eller 
samarbeta kring komplexa problemområ-
den eller breda teman.

Institutets första problemområde, Epi-
genetik, har omfattat 13 forskare som 
arbetat i drygt ett år. Temat Efter krisen 
(om finanskrisens följder) pågår nu, och 

har fått ett helt nytt nätverk att gå vidare 
med, säger hon.

Vetenskapshistorikern Elin Bomenell 
kallar i en krönika i LUM (nr 4/10) sitt 
Pufendorfår för ”en fantastiskt motive
rande belöning”. Men hon menar ock
så att samarbetet inom epigenetiktemat 
riskerade att förvandla vissa discipliner 
till hjälpvetenskaper. De Pufendorfkol
legor som LUM träffat förstår hennes 
synpunkter, men håller bara delvis med.

– Visst hade vi helt olika utgångs
punkter – själv hade jag till exempel ald
rig ens hört ordet epigenetik när jag blev 
tillfrågad om att vara med! Därför fick 
vi ickemedicinare ägna mycket tid åt att 
sätta oss in i området. Men jag har inte 
känt att vi på något sätt setts som ett B
lag, säger statsvetaren Maria Hedlund.

Att hon kom in i epigenetiktemat be
ror på att hon tidigare forskat om demo
kratifrågor i samband med komplexa 
frågor som genteknik. I så svåra ämnen 
riskerar de folkvalda att bli beroende av 
experterna, vilket kan göra att debatten 
leds in på enskilda detaljproblem snarare 
än på de övergripande demokratiska och 
politiska resonemangen.

ePigeNetiK KaN, likt genteknik, leda till 
många frågor. Frågan om ansvaret för 
sjukdom och hälsa till exempel: om man 
kan förstå exakt hur en dålig kost förstör 
hälsan, ökar det individens ansvar för att 
äta rätt? Eller blir det möjligt att köpa sig 
fri genom nya mediciner som upphäver 
de epigenetiska förändringarna, och sen 

temat Astrobiologi startar i dagarna. In-
stitutet stödjer också andra satsningar, 
som s.k. “advanced study groups”.  Bland 
dessa finns just nu en flervetenskaplig 
satsning kring ljus och dess påverkan på 
människor, samt en om antibiotikaresis-
tens.

nya teman eller studieområden beslu-
tas av Pufendorfinstitutets styrelse. För-
slagen ska omfatta forskare från minst 
tre av LUs fakulteter. nästa stoppdatum 
för nya förslag är den 1 februari 2011.

Pufendorfinstitutett

t

     epigenetik
Epigenetik handlar om hur arvsmassans 
struktur kan avgöra ”uttrycket” av en 
viss gen, dvs. om genen är aktiv eller inte. 
Även om samma DnA-sekvens finns i alla 
celler i vår kropp, så är det bara vissa av 
generna som är aktiva inom varje celltyp. 
Det är skillnader i genuttryck som gör t.ex. 
att en hjärncell skiljer sig från en hudcell.

Epigenetiken ses numera ofta som län-
ken mellan miljö och hälsa. Både psykoso-
ciala faktorer (stress, mobbning, bristan-
de omvårdnad etc) och kemiska faktorer 
(miljögifter, tobak, alkohol, ämnen i ma-
ten etc) tros kunna göra vissa gener an-
tingen aktiva eller inaktiva via epigenetis-
ka förändringar. Dessa förändringar kan 
gå att upphäva, och många nya läkeme-
del väntas därför rikta sig mot epigenetis-
ka processer som orsakar sjukdomar.

”Epi” är grekiska och kan översät-
tas med ”i tillägg till”, dvs. epigenetiken 
kompletterar den traditionella genetiken.

t
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vecklas, och kanske andra studier med 
etnologen Susanne Lundin..., säger Ma
ria Hedlund entusiastiskt.

Pufendorfs initiativtagare Sture For
sén menar för sin del att epigenetiktemat 
inte kan bedömas på samma sätt som in
stitutets andra teman. I denna första sats
ning handlade det inte om att forskare 
från olika vetenskaper skulle bedriva 
tvärvetenskap tillsammans, utan snara
re om en sorts studiecirkel på högsta nivå.

– Jag såg epigenetik som ett viktigt 
forskningsfält i vardande, där forskare 
från olika delar av universitetet borde bli 
insatta för att LU ska kunna hänga med 
i utvecklingen, förklarar han.

– Epigenetikgruppen handplockades 
också för att institutet skulle få en grupp 
att starta med, och hade aldrig något ge
mensamt projekt från början.

med de temaN som sedan tillkommit 
har det gått annorlunda till. Där har 
forskarna själva skapat en grupp och sla
git fast sin forskningsinriktning och sina 
mål redan från starten. Annat man lärt 
sig av epigenetikåret är att den tilldelade 
tiden inte bör vara för lång, för att alla ska 
orka hålla ångan uppe hela perioden. Ti
den för ett tema är därför nu åtta måna
der i stället för drygt ett år. En tredje lär
dom är att Pufendorfforskarna verkligen 
ska vara på plats i institutet.

– Vi har sett att det är viktigt att vara 
här för att dra nytta av gemenskapen. Så 
med Efter krisentemat och snart också 
Astrobiologitemat på plats har vi nu fått 
beställa nya skrivbord, säger Sture For
sén belåtet. 

Han understryker också att Pufen
dorfinstitutet inte bara vill arbeta med 
stora teman. Man har vid sidan av dessa 
haft mindre studiegrupper om multiresi
stenta bakterier, om sotpartiklar och om 
flervetenskaplig ljusforskning. 

Just ljusforskning är ett område där 
Energimyndigheten talat om att star
ta ett svenskt, tvärvetenskapligt forsk
ningsinstitut. Sture Forsén hoppas för
stås att detta i så fall placeras i Lund.

– I så fall har Pufendorfinstitutet lagt 
grunden till det genom den tvärveten
skapliga forskargrupp vi dragit samman.

iNgeLa BjörCK

      

Vad krävs för att liv ska uppstå? 
Finns det liv på andra planeter? 
Och vad skulle detta i så fall 
innebära för människans syn på 
sig själv? Pufendorfinstitutets 
tvärvetenskapliga satsning på ast-
robiologi riktar blicken mot såväl 
stjärnorna och livets byggstenar 
som vetenskapshistoria och etiska 
frågor.

För 15 år sedan kände mänskligheten 
enbart till nio planeter i hela univer
sum, det vill säga planeterna i vårt eget 
solsystem. Men nu håller världsbilden 
på att förändras. Sedan 1995 fram till 
dags dato har forskarna upptäckt över 
500 planeter, så kallade exoplaneter, 
som kretsar i sina banor runt cirka 400 
olika stjärnor.

Finns det Liv 
i ryMden?

I årtusenden har människan blick
at upp mot stjärnorna på himlavalvet 
och förundrat frågat sig om det finns 
liv där ute bland myriaderna av avlägs
na ljuspunkter. Är livet på vår egen pla
net en unik tillfällighet i den kosmiska 
utvecklingen eller inte? Enligt Dainis 
Dravins, professor vid Institutionen för 
astronomi och teoretisk fysik, är det nu 
faktiskt möjligt att på allvar söka svar 
på denna fråga.

Förklaringen till detta kan stavas i 
två ord, nämligen exoplaneter och ex
tremofiler. Dainis Dravins konstaterar 
att det som nu håller på att hända är att 
exoplaneterna kommer att kunna ut
forskas med ny teknik, som förmår att 
analysera kemiska förhållanden med 
hjälp av ljusets spektrallinjer, en form 
av extrem fjärranalys. Det går att få 

t

Idé- och lärdomshistorikern David Dunér och astronomen Dainis Dravins är två av initiativ-
tagarna till Pufendorfinstitutets gränsöverskridande djupdykning inom astrobiologin.
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hundra miljarder kända galaxer i univer
sum. Det är lätt att få mental svindel på 
utflykt i oändligheten.

Projektledare för astrobiologi
satsningen på Pufendorf är David Du
nér, idé och lärdomshistoriker. Han 
konstaterar att astrobiologi är ett väl
digt expansivt forskningsområde just 
nu. Det som gör Pufendorfinstitutets 
satsning unik jämfört med andra ast
robiologiska projekt i världen är enligt 
David Dunér det tvärvetenskapliga an
greppssättet. Förutom naturvetare del
tar både humanister och samhällsvetare 
i Lundasatsningen.

PUFeNdorFProjeKtet kommer att fo
kusera på tre olika områden: exoplaneter 
och deras miljöer, livets uppkomst samt 
astrobiologins historia och filosofi. Om 
liv skulle upptäckas utanför Jorden kan 
det bland annat väcka en rad etiska och 
filosofiska frågeställningar. Och religio
nens perspektiv skulle påverkas.

Frågan är vad Lundaforskarna ska 
lyckas åstadkomma på åtta månader som 
ingen lyckats med under flera tusen år – 
kan de finna svaret på huruvida vi är en
samma i universum eller inte?

– Vi hittar kanske inte liv ute i rym
den på så kort tid, men däremot kommer 
vi att kunna utveckla värdefulla framtida 
forskningssamarbeten och skapa möjlig

heter att ställa de rätta frågorna att gå vi
dare med, säger David Dunér.

TexT: LeNa BjörK BLixT

FOTO: guNNar meNaNder

FotNot. I vårt eget solsystem ingår nume-
ra åtta planeter, inte längre nio, sedan In-
ternationella astronomiska unionen år 2006 
omdefinierade Pluto till att istället vara en 
dvärgplanet.

     astrobiologi
Pufendorfinstitutets nya satsning på 
astrobiologi invigs den 12 oktober. 
Projektet innebär att åtta Lundafors-
kare under åtta månader ska arbe-
ta tillsammans kring frågeställningar 
rörande liv utanför vår egen planet. 
Dessa forskare är:
•  Dag Ahrén, mikrobiologi
•  Dainis Dravins, astronomi
•  David Dunér, idé- och lärdoms-

historia
•  Sofia Feltzing, astronomi
•  Gustav Holmberg, forsknings-

politik
•  Erik Persson, praktisk filosofi
•  Petter Persson, teoretisk kemi
•  Vivi Vajda, geologi

Utöver denna kärntrupp kommer 
ett tjugotal andra forskare vid Lunds 
universitet att delta på olika sätt i 
projektet.

reda på exempelvis hur mycket syre och 
metan som finns i atmosfären hos olika 
exoplaneter fjärran från Jorden. Syre och 
metan är exempel på ämnen som är bio
logiskt intressanta.

– Vi vet så fundamentalt lite om livet 
i universum och kan ha svårt att ställa 
de rätta frågorna, säger Dainis Dravins.

Hur vet man var man ska leta? Kan liv 
uppstå under helt andra förutsättningar 
än vad vi människor kan föreställa oss? 
Att rikta blickarna mot vår egen planet 
kan ge forskarna värdefulla insikter i jak
ten på liv i rymden. Extremofilerna har 
nämligen fått forskarvärlden att inse att 
livets gränser är mycket vidare än vad 
man tidigare trott.

extremoFiLer är NamNet på bakterier 
och andra enkla organismer som har hit
tats i extrema livsmiljöer på jordklotet, 
exempelvis flera hundra meter ner i berg
grunden. Dessa organismer får sin energi 
från Jordens inre och kan därför leva vi
dare även om solen skulle slockna. Kom
binationen exoplaneter och extremofiler 
öppnar dörrarna för nya möjliga göm
ställen och nya tankebanor i jakten på 
liv i universum.

De drygt 500 exoplaneter som hittills 
har hittats är med all sannolikhet dessut
om bara början. Om kanske tio år kom
mer nästa generations extremt stora tele
skop att tas i bruk, med spegeldiametrar 
på upp till 42 meter, att jämföras med de 
8–10 meter som är de största idag. Män
niskans möjlighet att blicka ut i rymden 
och finna ännu fler planeter kommer då 
att drastiskt öka.

oCh det FiNNs gott om utrymme att 
utforska. Samtliga av de hittills funna 
exoplaneterna ligger i vår egen del av 
Vintergatan, alltså den galax som vårt 
solsystem finns i. Med dagens teknik kan 
vi studera exoplaneter på ett avstånd upp 
till 100 ljusår från vår egen sol, det vill 
säga 100 års färd i ljusets hastighet. Det
ta kan jämföras med de cirka 30.000 ljus
år som är avståndet från vår sol till Vin
tergatans mitt. Och då ska man komma 
ihåg att Vintergatan bara är en av flera 

t

David Dunér, Vivi Vajda, Gustav Holmberg och Dainis Dravins ska alla delta i astrobiologitemat.
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porträtt | CHrISTEr ELDH

Han är officer och raggare. Krisforskare och humanisten som blev 
prefekt för samhällsvetenskapliga service management. Och just nu 
är han rektor för hela Campus Helsingborg. Christer eldh låter sig 
inte enkelt placeras i något särskilt fack. 

– men på lite olundensiskt vis kan jag säga att det roar mig att ha 
ledaruppdrag vid Lunds universitet, säger han med ett brett leende.

eLdig inhopparre

Christer eldh, krisforskare 
och tillfällig rektor för 
Campus Helsingborg. 
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Det är mycket energi kring den tillfälli
ge rektorn vid Campus. Han gör skäl för 
sitt efternamn, är en omedelbar reflek
tion vid första mötet. Det är inte så svårt 
att föreställa sig honom kringglidandes i 
en bred amerikanare – lite knepigare är 
det då att mana fram officersbilden. Han 
ser dock allvarligt på ledarrollen.

– Det är ett viktigt uppdrag att vara 
chef, och lättare om man inte kopplar det 
till jaget, utan till vad som är bäst för or
ganisationen. 

Han gillar de nya friheterna som au
tonomiutredningen förväntas resultera i 
– men han slår vakt om de värden som 
finns i det kollegiala ledarskapet. 

– Att vara chef kräver visserligen mer 
än de ämneskunskaper vi får som forska
re, men med kurser i ledarskap och an
nan kompetensutveckling går det bra att 
axla uppdraget, tycker han.

det var Några år sedaN ammanuens
tiden i Lund, eller som man skulle sagt 
idag, tiden som skuggdoktorand på Et
nologiska institutionen varifrån han re
kryterades till Linköping. Där fanns den 
forskningsinriktning som intresserade 
honom mest, teknik och sociala föränd
ringar, och där disputerade han också. 
Rätt snart fick han frågan om han vil
le komma till Helsingborg och det då 
bara två år gamla campuset. Vid det la
get var Christer Eldh forskare inom ris
ker, krishantering och säkerhetskulturer 
(med genus och mångfald som viktiga 
perspektiv) och tyckte att hans område 
passade bra i Helsingborg med utbild
ning för bl.a. tjänsteindustrin.

– Tjänsteföretag måste absolut mini
mera sina risker. Där finns inga avstäng
ningsknappar och reservaggregat utan 
det handlar om människor. 

Christer eLdh arBetade inledningsvis 
även som studievägledare och nära den 
dåvarande prefekten Magnus Jirström i 
det pionjärprojekt som innebar att byg

ga upp en ”universitetsfilial” till Lund i 
Helsingborg. 

Var inte det i sig en stor risk?
– Jovisst. Men man behöver inte se på 

risker som något som ska undvikas. Ris
ker är alltid möjligheter.

som ForsKare har Christer Eldh tittat 
mycket på risker och krishantering inom 
sjöfarten och menar att det finns mycket 
att lära sig av katastrofer som exempel
vis Estonia. 

– Men Campus Helsingborg är ett 
snabbt och säkert skepp, säger han.

Det är dock inte tillräckligt snabbt, 
tycker en del som menar att Campus väx
er för sakta. Idag, efter tio år, har man 
3.000 studenter och hundratalet lärare 
och administratörer. Den massan är för 
liten för att vara kritisk nog för forskning. 
Och den är också, som Christer Eldh sä
ger, för liten för att saker och ting ska 
uppstå och hända. 

– Det finns en hel del smådriftsnack
delar som att den administrativa över
byggnaden inte är tillräcklig. Studenter
na får till exempel inte den service med 
studenthälsa och liknande som de får i 
Lund.

– Men det är faktiskt så, säger Christer 
Eldh och ser bekymrad ut, att Helsing
borg också växer så mycket som Lunds 
universitet vill att det ska växa.

– Vi är en del av Lunds universitet och 
det är bra att vi inte är en i raden av små
högskolor. Men det finns en obenägen
het att lägga verksamhet här. En rädsla 
eller stolthet över den egna institutionen 
som gör att man inte vill släppa ifrån sig 

program och kurser. Vi hoppas verkligen 
på den nya lärarutbildningen nu – att den 
ska komma hit.

Annars ser Christer Eldh på Cam
pus som en plats där idéer från olika håll 
– inte minst Lunds universitet – fångas 
upp och kan omsättas. Han menar att 
man måste vara mer lyhörd för vad som 
är i vardande. Och han tycker att samar
betet med kommunen och näringslivet i 
regionen fungerar utmärkt och med öm
sesidig respekt. En fördel med att vara li
ten är att verksamheten är överskådlig.

– Till en början trodde jag att vi var 

lite driftigare här än på andra ställen – 
men det har nog att göra med att vi är 
en hanterbar enhet och förändringar blir 
därmed lättare att genomföra.

tio år är iNgeN åLder i universitetsvärl
den, men det finns ändå en del som re
dan måste förvaltas. Att prata förnyel
se är inte främmande för Christer Eldh 
– den aspekten måste alltid finnas med, 
menar han.

– Jag vill gärna ha hit innovationsfol
ket i Lund, säger han på väg ner i trap
porna från rektorsrummet till foajén där 
studenterna håller en arbetsmarknads
mässsa. Här är alltid saker på gång, kon
staterar han. Liv och rörelse!

TexT & FOTO: maria LiNdH

FotNot. Christer Eldh har tillfälligt efterträtt 
Lars Haikola som gått vidare till Högskolever-
ket och uppdraget som universitetskansler. 

För fakta om Campus Helsingborg se 
www.ch.lu.se

”det finns en obenägenhet att lägga 
verksamhet här. en rädsla eller stolthet över 
den egna institutionen som gör att man inte 
vill släppa ifrån sig program och kurser.”
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studenterna dricker kaffe och tar en macka, sitter vid datorn eller i en soffa. de 
lär sig på egen hand, med hjälp av mentorer och tillsammans med kursare–  var 
som helst och när som helst.

     – Lärandet är informellt och pågår överallt. ansikte mot ansikte, virtuellt 
eller på riktigt. därför behöver ni fler flexibla, halvoffentliga platser som stöd-
jer det här blandade sättet att lära, sa john Worthington, expert på kunskaps-
miljöer och i Lund för att inspirera i arbetet med universitetets nya campusplan.

sUdda Ut 
gränserna!
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sOL-centrum är den byggnad  vid Lu som bäst lever upp till john Worthingtons idéer om det öppna universitetet. foto: mikael risedal
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Universiteten har rötter i bland 
annat klosterväsendet och 
akademin präglades länge av 
relativ avskildhet. Men tider

na förändras. I dag handlar det om att 
riva barriärer. Universiteten ska bli min
dre av kloster, mer av kluster! Och den 
fysiska miljön spelar en viktig roll i pro
cessen. För Lunds del gäller att binda 
ihop stadskärnan med den glest befolka
de nordöstra delen av universitetets cam
pus, med LTH, Ideon och jätteanlägg
ningarna ESS och MAX IV. Samtidigt 
ska campus förtätas och bli samman
hängande, inspirerande och tillgängligt 
inte bara för dem som arbetar och stu
derar där.

UPPdraget Kräver att ni höjer blicken, 
menade John Worthington som föreläste 
för inbjudna från både fakulteterna och 
Lunds kommun vid kick offträffen in

recept för att skapa 
världens bästa campus 
á la john Worthington
ikoner. Identifiera universitetets värdefulla unika byggnader och plat-
ser, ikonerna, och slå vakt om dem.

Flexibla rum. Skapa fler halvoffentliga rum som lätt kan förändras 
av dem som vistas där och utnyttjas för många olika syften och verk-
samheter, t.ex. arbeta, äta, prata och slappa. Fler ”köksbord”! Upp-
muntra spontana aktiviteter genom att ha scheman med hål för det 
oplanerade. Tillåt ”drop in-use”, att utrymmena används som innova-
tionsverkstäder etc.

”On demand”. Se till att det finns fler lokaler som kan hyras bara när 
behov finns. Upplåt dem för både kommersiella, sociala och akade-
miska verksamheter. Bind inte upp er – testa med olika lösningar och 
verksamheter.

minska skillnaden mellan ute och inne. Underlätta för männis-
kor att upptäcka campus byggnader och platser, genom att göra det 
möjligt att komma in från flera olika håll och ta sig ut på andra. 

involvera människor från många olika grupper i sökandet efter lös-
ningar – testa er fram!

t

för höstens arbete med campusplanen (se 
artikel på nästa uppslag).

– Lund är bara ett kvarter i Öresunds
regionen. Ni behöver se staden i en stör
re kontext. Planen måste stå för ett nytt 
sätt att tänka och visa att ni använder 
den fysiska miljön för att förändra män
niskors beteende. 

det FiNNs BeLägg för att innovations
processer snabbats upp i kunskapsmiljö
er där man följt Worthings råd (se fakta
ruta). Men varje stad och miljö är speciell 
och resultatet beror också i hög grad på 
det folkliga engagemanget. 

– Ni måste arbeta brett och konkret, 
involvera många olika grupper och in
tressenter. Bjud in kommunen, studen
terna, kulturföreningar, företagarna! 
Vandra runt campus tillsammans och 
fundera över vad ni ser och vad ni vill ha. 
Olika åsikter kommer att brytas mot var

andra – var inte rädda för det. Det är så 
ni får fart på fantasin och kreativiteten.

Globaliseringen gör att fokus för
skjuts på många håll i världen, från det 
lokala till det regionala, från universitets
stad till del i en kunskapsregion, fortsat
te John Worthington. Gränser löses upp 
också mellan länder, som runt Öresund, 
och sådant som internet, snabbtåg och 
flyg minskat avstånden. 

Parallellt förändras universiteten. 
Gränser suddas ut mellan arbetsliv, 
forskning och utbildning, liksom mel
lan olika former av lärande. 

därFör är ett UNiversitetsCamPUs 

inte bara studieplatser, labb och föreläs
ningssalar utan i lika hög grad klubbar, 
caféer, idrottshallar. 

– Det gäller att understödja den enor
ma mångfalden av lärandestilar. Utnytt
ja attraktionskraften i mat, underhåll

john Worthington. foto: britta collberg
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hetsägaren Akademiska hus finansierar 
tillsammans campusutvecklingsprojek
tet, men samarbetar med andra intres
senter både utom och inom universite
tet, t.ex. fakulteter, studenter och Lunds 
kommun. 

Campusplanen ska matcha universi
tetets strategiska ambitioner att vara ett 
av Europas främsta universitet och vara 
en hjälp att utveckla framtidens läran
de, forsknings och innovationsmiljö
er.

– Vi måste kritiskt granska vår fysis
ka miljö och fråga oss vad som är unikt 
med Lunds universitet? Det är viktigt att 
vi inte bygger bort det som är det mest 
fantastiska med Lund, menade Åsa Ber
genudd.

BriTTa COLLBerg

– med nya campusplanen tar vi 
sikte på hur universitetet ska se 
ut 2025. den fysiska miljön är ett 
viktigt konkurrensmedel och vi vill 
blanda utbildning, forskning, entre-
prenörskap, bostäder och rekrea-
tion för att få ett levande campus.

Det sa Åsa Bergenudd, lokalförsörjnings
chef, vid kick offmötet inför nästa steg i 
arbetet med den nya planen. Under hös
ten ska två arkitektbyråer parallellt arbe
ta fram olika förslag. De utvärderas i ja
nuari och planen fastställs i mars–april.

– Utvecklingsarbetet ska pågå fortlö
pande. Siktet är inställt på 2025, men pla
nen ska vara ett levande dokument, sa 
Åsa Bergenudd.

Universitetet och mark och fastig

     Campusplanen
Två arkitektbyråer – White arkitekter  i 
Göteborg och Juul Frost arkitekter i Kö-
penhamn, har hösten på sig att utfor-
ma förslag till ny campusplan. I uppdra-
get ingår att:
• göra universitetet mer synligt i sta-

den och staden mer synlig inom 
campus,

• skapa öppna miljöer och hitta stans 
bästa samlingspunkter

• identifiera ett tydligt kunskapsstråk 
genom campus

• identifiera ”sockerskålar” utmed 
kunskapsstråket, dit människor dras 
för att det händer saker och chan-
sen är stor att man kanske springer 
på någon man känner

• skapa fler studieplatser
• skapa bostäder
• skapa rekreationsmiljöer
• skapa blandade miljöer för närings-

livssamverkan

ning och umgänge och koppla det till 
lärande, tyckte John Worthington.

Trenden mot ett mer flexibelt och 
studentfokuserat lärande kräver mixa
de halvpublika ”rum”. Det behövs fler 
”köksbord”, som Worthington uttryck
er det, där folk kan slå sig ner, börja pra
ta och lära sig på nya sätt, menade han. 
Liksom stora dataskärmar där studenter 
och andra lätt kan koppla upp sig och 
delta i möten och samtal med männis
kor på andra platser.

– Det ska vara lätt att ändra en lokal, 
att dela utrustning. Och det ska vara lätt 
för allmänhet, företagare etc. att komma 
in och känna sig hemma på campus. Då 
händer det saker!

hUr iNBjUdaNde är då dagens Lunds 
universitet en vardagskväll? John Wort
hington berättade att han tagit en kvälls
runda på egen hand. 

– Det mesta var tomt och nedsläckt. 
Jag tittade in på Akademiska förening
en, AF, och hittade knappt ut. 

tnya campusplanen 
siktar femton år framåt

Det är synd men går att ändra på, me
nade Worthington. Genom att öppna 
en byggnad från många olika håll, och 
minska skillnaden mellan ute och inne, 
väcks människors upptäckarglädje. Det 
bidrar till att öppna universitetet.

Den byggnad som kanske bäst lever 
upp till kraven är Språk och Litteratur
centrum, SOL.

För övrigt är stora delar av nordöstra 
campus glest befolkat och tämligen öde 
kvällstid och samma sak gäller för forsk
ningsbyn Ideon. Kanske kan man mins
ka barriären mellan staden och campus 
genom att bygga bostäder här för både 
forskare och studenter, menade några i 
publiken. Testa, var Worthingtons råd. 
Och det gäller inte bara bostäder utan 
det mesta.

– En campusplan ska inte ge lösning
arna utan vara ett ramverk för föränd
ring.

Men hur är det – kan och ska ett uni
versitet vara vidöppet, tillgängligt för 
alla? Att forska och studera kräver också 

lugn och ro. Vad händer om det blir bara 
”kluster”, nästan inget ”kloster”?

Avskildhet behövs, men det behöver 
inte stå i motsättning till ökad öppenhet, 
var John Worthingtons uppfattning. Det 
fanns det fler som tyckte.

– Vi behöver hela spektrat – från helt 
privata till helt öppna utrymmen. Vi be
höver plats – och tid – för att tänka i lugn 
och ro, liksom platser för samarbete, och 
även caféer och restauranger, sa Ingemar 
Carlstedt, styrelseordförande för Biome
dicinskt centrum, under den avslutande 
frågestunden.

BmC med Bara ett tiotal år på nacken 
är redan delvis omodernt, berättade han.

– När vi planerade BMC ville vi inte 
ha så många enskilda kontor – allt skulle 
ske i workshops och i laboratorier. Men 
vi ser nu att allt fler behöver sina egna 
forskarrum, inte minst de som delar sin 
tid mellan sjukvården och forskningen, 
sa Ingemar Carlstedt.

BriTTa COLLBerg

t
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Färgglada inglasade studierum, ett 
luftigare entréplan och en bygg-
nad som inbjuder till spontana och 
planerade möten. 

det är några av förändringarna 
som arkitekten mats White vill ge-
nomföra på e-huset vid LTH. Nu är 
de första skisserna presenterade för 
e-husets medarbetare.

Fokus ligger på att förbättra studenter
nas studiemiljö. Mats Whites uppdrag 
är att använda Ehuset som pilotprojekt 
för en större framtida förändring av på 
LTH. Arkitekten från Helsingborg ser 
LTH som ett naturligt nav i det områ
de som sträcker sig från Lundagård till 
forskningsanläggningen ESS och säger 
att tekniska högskolan har ett verkligt 
guldläge i det så kallade Kunskapsstrå
ket.

Ehuset ritades av arkitekten Klas An
selm och byggdes i mitten av 1960talet. 
Det är en 19.000 kvadratmeter stor tegel
byggnad, och känns enligt Mats White 
som en stad snarare än ett hus.

– När jag första gången gick runt i hu
set blev jag förvånad över att det var så 
folktomt. Men så gick jag ner i källaren 
och där fanns allt liv! Folk satt och fika
de och grejade med sina datorer. Det var 
som en helt annan värld, säger han.

i deNNa hUsKoLoss vill han samla ihop 
folk till att främst använda utrymmen 
på entréplan och de första våningarna. 
Men han har förståelse för att studenter
na själva gillar källaren och tänker sig att 
det fortfarande går att ha gasquesalar och 
liknande där nere.

– Genom att flytta biblioteket till nå
gon annan central plats kan vi skapa fler 
läsplatser. Entréhallen vill vi möblera och 
göra välkomnande också för de som inte 
arbetar eller studerar i Ehuset. En vision 
är att såga upp hål i entréutrymmet så att 
det blir dubbelt så högt i tak. Då får man 
ett samlande rum med en helt annan ka
raktär, säger han.

Han gillar de fina innergårdarna och 
har skissat på fler dörrar dit ut, så att det 
går att röra sig mellan innergårdarna.

E-huset pilotprojekt när studiemiljön förbättras
Enligt Karin Landström, lokalplane

rare på LU Byggnad, ligger utredningen 
just nu hos Akademiska Hus, som ska 
räkna på kostnaderna. Fortfarande finns 
inget beslut taget på att Ehuset ska göras 
om och i vilken omfattning det kan ske, 
men så fort ett sådant beslut tas går det 
att börja projektera och genomföra för
ändringarna under vårterminen.

aNders FriCK

Läs även gästkrönikan på sidan 33 där Oskar 
Arnström från Teknologkåren ger sina syn-
punkter på campusmiljön vid LTH.

Det var Teknologkårens projekt om läran-
demiljöer som initierade processen att för-
bättra studiemiljön på LTH. Analysen och 
förslaget från Mats White är framtaget av 
Helsingborgsbyrån Henrik Jais-nielsen & 
Mats White Arkitekter AB. Därefter har 
White Arkitekter AB i Malmö tagit fram 
förslag på inredning och belysning, base-
rat på Mats Whites planer.

Förbättrad 
studiemiljö

t

Mats White ska använda E-huset som pilotprojekt för en större framtida förändring av på LTH. Här skisser på ”hål” 
mellan entréplan och första våningen och möblering i entréhallen.
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marianne 
granfelt, 
förvalt-
ningschef, 
Lunds uni-
versitet:
– Jag ska del-
ta i två mö-
ten i Shanghai med universi-
tetsnätverket U21. Sedan ska 
jag hålla ett föredrag på världs-
utställningen under region 

LU intar kina!

vad ska du göra i Kina?

Skånes innovationsdag och 
delta i den svensk-kinesiska 
alumnträffen på Fudan-univer-
sitetet. Jag ska också till staden 
Hangzhou och Sweden-Chi-
na Forum som arrangeras där. 
Jag är vice ordförande i det nya 
gemensamma innovationscen-
tret som Lunds och Zhejiangs 
universitet startade i maj och 
vi kommer bland annat att ha 
vårt första styrelsemöte.

Per Warf-
vinge, 
vicerektor 
LTH:
– Vi är en de-
legation från 
LTH som utö-
ver aktivite-
terna i Shanghai kommer att 
besöka Hangzhou. Där ska vi 
förnya avtalet med Zhejiang-
universitetet för Kina-inrikt-

ningen på vårt ingenjörspro-
gram. Vi kommer också att 
föra samtal kring att fördjupa 
och utöka den gemensamma 
forskning som LTH och Zhe-
jiang bedriver inom laserfysik, 
förbränningsfysik och innova-
tionsteknik. Utöver Shanghai 
och Hangzhou ska vi besöka 
Xiamen och vårt partneruni-
versitet där och bygga vidare 
på det samarbetet som redan 

Lunds universitet är väl representerat när skåne visar upp sig 
under de sista dagarna av världsutställningen World expo 2010 

i shanghai. region skåne har hyrt den svenska paviljongens 
konferensanläggning under fyra dagar och mycket som 

händer har anknytning till Lund, både till kommunen och 
universitetet. 

21–24 oktober finns Region Skåne på plats på World Expo 
2010. Syftet är att på den kinesiska marknaden lyfta fram 

det bästa Skåne har att bjuda inom fyra utvalda områden. 
Från Lunds universitet deltar bland andra professor 

Charles Edquist, innovationscentret CIRCLE, univer
sitetets förvaltningschef Marianne Granfelt, nano

forskaren Lars Samuelson och professor Lena Neij, 
Internationella miljöinstitutet IIIEE.

SvenThore Holm kommer att föreläsa om 
innovationssystemet, och professor Colin 

Carlile berättar om ESS. Flera forsknings
baserade företag i MalmöLundregio

nen, inom både livsmedels och media 
och kommunikationsteknik, kommer 
också att finnas på plats.
 

BriTTa COLLBerg

Lunds universitet kommer 
att besöka World Expo i 
Shanghai i oktober. Här ses 
Koreas paviljong. foto: wei 
yao /imaginechina/scanpix
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resulterat i fyra sommarskolor.

allan malm, 
rektor 
ekonomi-
högskolan, 
eHL:
– Vi från EHL 
ska delta 
bland annat 
i tredagarsmötet i Hangzhou, 
där vi är en aktiv part i det nya 

under finalveckan av världsutställ-
ningen i shanghai lyfter Lunds 
universitet också fram samarbetet 
med staden Hangzhou och elituni-
versitetet Zhejiang. i tre dagar hålls 
träffar med forskare, företagare, 
politiker och studenter från sverige 
och Kina i staden som kineserna 
kallar ”paradiset på jorden” .

– Vi vill ha hit gräsrötterna – 
lundaforskare beredda att starta 
konkreta projekt med kinesiska 
kolleger och företag, säger gabriel 
somesfalean, koordinator.

Flera avtal och centrumbildningar banar 
väg för Lunds kommuns och Lunds uni
versitets samarbete inom forskning, stu
dentutbyte och innovation med Hangz
hou och Zhejianguniversitetet, som 
ligger bara fyrtio minuter från Shang
hai. En del är redan igång. LTHs ingen
jörsstudenter inom Kinainriktningen 
tillbringar minst en termin av sin ut
bildning på Zhejiang. Just nu är sexton 
lundateknologer där och läser språk samt 
teknikkurser med kinesiska kurskamra
ter. Forskningssamarbete pågår inom 
fotonik, medicin och förbränningsdiag
nostik. 

Zhejiang har liksom Lund en forsk
ningsby och städerna är vänorter. I maj 
invigdes också Zhejiangs och Lunds uni
versitets gemensamma centrum för inno

vation och entreprenörskap, med bland 
andra LUs förre förvaltningschef och 
”Kinapromotor” Peter Honeth, på plats. 
Lunds universitet har varit tidigt ute och 
uthålligt i kontakterna med Kina och det 
gynnar oss, menar Gabriel Somesfalean. 
Samtidigt är kineserna inte så lättimpo
nerade.

– Det kommer flera utländska delega
tioner dagligen till dessa kinesiska topp
puniversitet och det bildas ständigt nya 
samarbetscentra. Men kineserna är kon
kreta och fokuserade, de vill veta vilka 
mål man har med ett projekt och de vill 
se snabb handling, säger Gabriel Somes
falean.

haN deLar sedaN 2007 sin tid mellan 
forskning inom fotonik (miljömättek
nik) och koordinatorsjobbet. Det inne
bär att han tillbringar mesta tiden i Kina, 
och ungefär en tredjedel i Lund på LTH. 
Flera av hans kinesiska doktorander gör 
en del av sin forskarutbildning vid LTH 
eller fortsätter här som postdocs.

Det är viktigt att mötet i Hangzhou 
resulterar i konkreta projekt som är av 
stort intresse för båda parter, menar Gab
riel Somesfalean. Ett synligt bevis för 
att Lunds universitet menar allvar fick 
de kinesiska kollegerna då LTHs mo
bila laserradarlaboratorium anlände till 
Hangzhou förra hösten. Den gröna Vol
vobussen användes under ett halvår för 

att mäta luftföroreningar och för ekolo
giska studier i distriktet. Men det kräv
des många byråkratiska turer, med både 
utbildningsministeriet och kinesiska sä
kerhetspolisen inblandade, innan Volvo
bussen, ombyggd till avancerat laserla
boratorium, kunde sätta ner däcken på 
kinesisk jord.

– Timingen var tyvärr inte den bäs
ta – laserradarsystemet gör tredimen
sionella mätningar av luftföroreningar; 
precis det som Kina motsatte sig att ut
ländska parter ska göra i Kina under den 
då pågående klimatkonferensen i Kö
penhamn. Men genom intensivt svensk

LU intar kina! Intensiva oktoberdagar för lundaforskare i Hangzhou

gemensamma innovationscen-
tret mellan LU och Zhejiang-
universitetet.

– Vi fortsätter diskussioner-
na om samarbete. några sa-
ker är vi redan eniga om; vi ska 
starta en gemensam School of 
Management och vi i Lund ska 
hjälpa till att vid Zhejiang eta-
blera ett VentureLab av sam-
ma slag som vi har i Lund där 
30–40 unga entreprenörer får 

chans att utveckla sina affärs-
idéer.

 – Vår ambition är att det 
så småningom ska finnas ett 
VentureLab i varje världsdel – 
vi för diskussioner också med 
universitet i USA och Kanada. 
Och i entrén till varje Ventu-
reLab ska finnas en tavla med 
foto och scypeadress till varje 
ung entreprenör vid varje Ven-
tureLab. Från dag ett ska alla 

ha tillgång till ett globalt nät-
verk.

– Sedan kommer vi att dis-
kutera upplägget av ett kon-
kret samarbete kring en mas-
terutbildning i entreprenörskap 
– jag hoppas få med mig vår 
expert, professor Hans Land-
ström. Dessutom ska vi disku-
tera fortsatta forskningssam-
arbeten. 

t

LTHs mobila laserradarlaboratorium på plats i 
Hangzhou förra hösten.
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Tillsammans med sin kinesiska vänort 
Tangshan, lägger Malmö nu grunden för 
hållbar stadsutveckling. nu inleds Tang-
Ma, ett treårigt partnerskapsprojekt för 
konkret erfarenhetsutbyte inom två till-
lämpningsområden: Hållbar stadsbyggnad 
(SUD) och organiskt avfall som urban, för-
nybar energiresurs (OWrE).

 Forskare från alla fakulteter – med in-
tresse av att informera sig om projektet, el-
ler på något sätt delta under projektperio-
den – är varmt välkomna att ta kontakt med 
parterna i Malmö: Miljöförvaltningen, stads-

Forskare sökes för partnerprojekt med Kina 
om hållbar stadsutveckling

byggnadskontoret och VA SYD. En översikt-
lig projektbakgrund finns att läsa på www.
malmo.se/tangma, och där finns även ett 
diskussionsunderlag för nedladdning. 

 Under projektperioden, 2010-10-01 – 
2013-09-30, kommer nio projektsamman-
komster att äga rum fyllda med föredrag, 
seminarier, workshopar och studiebesök. 
Malmö och Tangshan turas om att vara 
värdar för sammankomsterna. Kontakt-
personer i Malmö är joakim.nordqvist@
malmo.se, lone.akesson@malmo.se och 
marie.castor@vasyd.se

 
 

Zhejiang-universitet i Hangzhou 
satsar 120 miljoner yuan (ungefär 
lika mycket i svenska kronor) un-
der fyra år på att öka det interna-
tionella student- och forskarutby-
tet. Zhejiang har 40.000 studenter 
varav 3.500 från andra länder. 

– De flesta är asiater och vi ser gärna 
att även fler européer och nordame
rikaner studerar hos oss, sa professor 
Wang Li, dekan för Zhejiangs Inter
nationella college när han i september 
besökte Lund.

Wang Li som också sitter i led
ningen för universitetets internatio

kinesiskt lag arbete har de kinesiska fors
karna fått värdefull träning och kommer 
nu att bygga upp ett eget system som blir 
unikt i Kina och kan användas tillsam
mans med partnern i Lund, berättar 
Gabriel Somesfalean.

att iNLeda samarBete med kolleger i 
Kina är inte helt lätt, men det gemen
samma innovationscentret kommer att 
fungera som en viktig stödplattform.

– Centret kommer att ha vissa resur
ser och bemanning för att stötta igång
sättandet av projekt med gemensamt in
tresse. LUs förvaltningschef Marianne 
Granfelt, som är vice ordförande i cen
trets styrelse, har tillstyrkt 200.000 kro
nor i bidrag och Zhejiang ställer upp med 
lika mycket, fortsätter Gabriel Somesfa
lean som själv också axlar jobbet som ex
ecutive director för det nya centret.

Just nu pågår dessutom en diskussion 
på nationell nivå, initierad av Utbild
ningsdepartementet, om att lokalisera 
en svensk ”plattform” i Kina.

– Där kan LU och den samarbetsin
frastruktur som vi bygger upp på Zhe
jianguniversitetet spela en viktig roll, sä
ger Gabriel Somesfalean.

hittiLLs FiNNs aLLtså forsknings och 
utbildningssamarbete huvudsakligen 
inom teknikområdet mellan Lunds uni
versitet och Zhejiang. Men man hoppas 
få in andra ämnen. Både Ekonomihög
skolans rektor Allan Malm och andra 
innovations och entreprenörsforska
re i Lund har varit aktiva inför bildan
det av det nya innovationscentret som är 
tvärdisciplinärt och täcker alla aspekter 
inom den så kallade kunskapstriangeln. 

Detta ”SwedenChina Collaboration 
Forum” den 21–23 oktober blir ett till
fälle för alla engagerade att träffas. Bland 
deltagarna kommer att finnas alumner 
från både Sverige och Kina liksom fors
kare från KTH som tillsammans med 
Zhejianguniversitetet driver ett forsk
ningscentrum inom fotonik – JORCEP. 
Lunds universitet diskuterar för övrigt 
medlemskap i JORCEP som också är 
med och arrangerar oktoberträffen.

BriTTa COLLBerg

Zhejiang-universitet satsar på 
fler utländska studenter

Professor Wang 
Li och Gabriel So-
mesfalean, koor-
dinator för LU vid 
Zhejianguniver-
sitetet, visas runt 
på universitets-
platsen av Gunnel 
Holm, kanslichef 
för Området hu-
maniora och teo-
logi. 

nella kontor, passade på att träffa både 
universitets och fakultetsledningar i 
Lund, liksom företrädare för flera äm
nen. Han besökte bland annat MAX
lab och Språk och litteraturcentrum 
och träffade studenter.

– De som läser kinesiska har mycket 
att välja på hos oss, även sommarkur
ser, berättade Wang Li vid ett infor
mationsmöte för lundastudenter. Men 
även på engelska finns ett ganska brett 
kursutbud på masternivå. På grundni
vå finns kurser på engelska i medicin 
och management. 

BriTTa COLLBerg

t
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Vi blir allt äldre och det är ett hot 
mot välfärden. svårast att klara 
framöver blir sjukvården. ska vi 
svenskar få bra vård, skola och 
omsorg på lika villkor, måste staten 
spara in på något eller öka sina 
inkomster.

– ett alternativ är att slopa bo-
stadssubventionerna. Vi har större 
bostäder än de flesta andra natio-
naliteter, för att boendet subven-
tioneras via skatten. men ett bättre 
alternativ är att snabbare och enk-
lare få ut ungdomar och invandrare 
i arbetslivet och att de äldre arbetar 
längre, säger Tommy Bengtsson, 
föreståndare för Centrum för eko-
nomisk demografi.

 

Det har gått fyra år sedan den tvärve
tenskapliga miljön i befolkningsforsk
ning (demografi) erövrade ett av de första 
Linnéstöden. Redan har många synergi
effekter uppnåtts i samspelet mellan oli
ka ämnen, berättar professor Tommy 
Bengtsson, när LUM träffar honom på 
Ekonomihögskolan.

iNte miNst har samarbetet mellan eko
nomhistoriker, nationalekonomer och 
socialmedicinare gett frukt. Återväx
ten är också god; en handfull av de fors
kare som var medsökande till Linnéstö
det 2006 har hunnit bli professorer och 
nya doktorsavhandlingar produceras i en 
jämn takt.

Ekonomisk demografi, ekonomisk 

samhällsforskning kopplad till befolk
ningsutvecklingen, spänner från makro 
till mikronivå, från övergripande sam
hällsanalys till studier på individplanet. 
Man studerar bland annat fruktsamhet 
och familjebildning, geografisk och soci
al rörlighet, hälsa och dödlighet.

Perspektiven är såväl historiska som 
internationella – den åldrande befolk
ningen är ett problem inte bara i hela 
den industrialiserade världen utan också 
för länder som Kina. Så vad göra? Tom
my Bengtsson och hans medarbetare har 
inte hela lösningen, men i en ny forsk
ningsrapport tar de ett analytiskt hel
hetsgrupp på fallet Sverige.

redaN är Nära eN FemtedeL av svensk
arna över 65 år och andelen stiger stadigt. 
Många är ”unga åldringar” – spänstiga, 
friska individer som lär leva länge till och 
kräva bra vård, inte först när de blir rik
tigt gamla eller allvarligt sjuka, utan hela 
tiden, för att höja sin livskvalitet i all
mänhet. 

Hur ska samhället ha råd att tillfred
ställa behoven? Ja, enligt forskarna finns 
ingen ”quick fix”.

åLdrande 
beFoLkning?

LinnéMiLjöerna ii

Under tio år, fram till 2016, får Cen-
trum för ekonomisk demografi närma-
re 70 miljoner kronor, varav 60 miljoner 
från Vetenskapsrådet i form av Linné-
stöd och cirka tio från Lunds universi-
tet. Forskarna har sedan starten dragit 
in ytterligare stora externa anslag både 
från Vetenskapsrådet och från andra fi-
nansiärer. 

Ekonomhistoriker, socialmedicinare, 
nationalekonomer, statistiker och fors-
kare i socialt arbete samarbetar inom 
Centrum för ekonomisk demografi.

Centret är involverat i en masterut-
bildning i ekonomisk demografi med 

Martin Dribe som ansvarig och driver 
en forskarskola under ledning av Kirk 
Scott. Just nu är man dessutom värd 
för en sameuropeisk forskarskola i de-
mografi som tidigare varit placerad vid 
Max Planck-institutet i demografi i Ro-
stock och vid INED i Paris. Centret har 
ett mycket omfattande internatio-
nellt samarbete, både inom under-
visning och forskning.

Ett 15-tal doktorander och ett 
20-tal forskare är knutna till cen-
tret. Första utvärderingarna gjor-
des 2008. Nästa sker i början av 
2012.

Centrum för ekonomisk demografi 

Vad göra åt en

t

Tommy Bengts-
son är förestån-
dare för Centrum 
för ekonomisk 
demografi.
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den tvärvetenskapliga demografi-
forskningen i Lund tar ett unikt 
grepp för att få kunskap om de 
faktorer som bidragit till sveriges 
låga fruktsamhet, vårt sätt att bil-
da familj och vår höga livslängd. 
de väger samman effekterna av 
arv med hälsa, miljö och andra 
faktorer under hela livscykeln för 
att bättre förstå de stora föränd-
ringar som skett under 1900-talet.

För att kunna genomföra de här studi
erna bygger forskarna vid Centrum för 
ekonomisk demografi upp ett komplett 
demografiskt register – från 1600talet 
och ända fram till idag. De länkar sam
man en historisk databas, som bygger på 
bland annat kyrkoböcker i fem skånska 
församlingar och en stad, med moder
na befolkningsdata. Digitaliseringen av 
uppgifterna tar tid, men ger fantastis
ka möjligheter och kommer att, tillsam
mans med bland annat biobanksdata, 
öppna upp helt nya forskningsfält.

– Vi har redan fått fram uppmärk
sammade resultat, som visar att till ex
empel sjukdom i späd ålder ger utslag 
på inkomster, social rörlighet och hälsa 
senare i livet, säger Tommy Bengtsson.

Forskarna vill gå vidare och utfors
ka hur det biologiska och sociala ar
vet samspelar med de tidiga levnads
förhållandena.

– Ökad kunskap om förhållande
na under hela livscykeln, om arvet och 
tidiga levnadsförhållanden ända fram 
till vuxenlivet, kan kanske hjälpa oss 
att förstå hur vi ska kompensera män
niskor som löper större risk att drabbas 
av vissa sjukdomar och att dö för tidigt, 
menar Tommy Bengtsson. 

Annan uppmärksammad forskning 
rör invandring och hur invandrare in
tegreras t.ex. ekonomiskt. Man stu
derar också giftermålsmönster – t.ex. 
hur partnerval påverkar karriärutveck

lingen senare i livet liksom koppling
en fruktsamhet och barnafödande i be
folkningen, social rörlighet etc. 

Forskarna inom Centrum för eko
nomisk demografi kommer från flera 
olika ämnen. Att samarbeta över äm
nesgränserna i en centrumbildning är 
utmanande och givande ur vetenskap
lig synvinkel, men innebär också en del 
praktiska problem.

– För att kunna rekrytera interna
tionella toppforskare måste vi kunna 
knyta dem till en institution, där de 
kan ha sin tillhörighet, undervisa etc. 
Men det är inte alltid det går att hitta 
lämpliga värdinstitutioner för just de 
forskare vi vill ha.

Ett annat problem är skillnader mel
lan fakulteterna när det gäller exem
pelvis ekonomihanteringen. Ekono
mer och medicinare gör på olika vis, 
vilket kan ställa till det vid Centrum 
för ekonomisk demografi som hante
rar stora anslag även från internatio
nella finansiärer.

– Den nya kostnadsmodellen vad 
gäller overhead och kraven på medfi
nansiering har inte heller gjort det lätt
tare, säger Tommy Bengtsson.

Samtidigt har Linnéstödet fått av
sedd vetenskaplig effekt – demogra
fiforskarna har kunnat planera lång
siktigt, satsa på unga förmågor och de 
disputerade har kunnat frigöras från 
undervisning och meritera sig forsk
ningsmässigt. Resurserna har också 
hjälpt till att stärka Lundaforskarnas 
internationella samarbete och Lund 
har stått värd för några större interna
tionella konferenser.

– Vi för också ut vår forskning till 
övriga samhället genom att delta i råd
slag och diskussioner – det kan handla 
om allt ifrån möten med den svenska 
försäkringskassan till EUmyndighe
ter i Bryssel, säger Tommy Bengtsson.

BriTTa COLLBerg

– Även om folk började föda fler barn 
i dag så skulle effekterna inte märkas sär
skilt mycket och inte göra en skillnad för
rän om cirka trettio år.

Ökad invandring brukar ibland lyf
tas fram som ett sätt att få bättre ålders
balans.

– Invandrarna är visserligen lite yng
re än oss infödda svenskar, men inte så 
mycket och även de åldras. Dessutom an
passar de ganska snabbt sina födelsetal 
till de svenska, dvs. föder färre barn, be
rättar Tommy Bengtsson. 

eNLigt demograFerNa är ökad tillväxt 
och högre skatter inte heller tillräckliga 
och bra lösningar.

– Sverige får ett sämre konkurrenslä
ge internationellt med högre skatter som 
leder till dyrare inhemsk arbetskraft och 
vi löser heller inte behovet av personal 
inom t.ex. vården.

Teoretiskt sett skulle sjukvården kun
na utformas ungefär som det svenska 
pensionssystemet – dvs. att ”den får ut 
mest som sätter in mest”. Men inte hel
ler den modellen tilltalar demografifors
karna.

– Att göra skillnad på människors till
gång på sjukvård rimmar illa med den 
svenska välfärds och solidaritetstanken, 
menar Tommy Bengtsson.

Det var annorlunda med pensionerna, 
fortsätter han.

– Vi var tvungna att ändra ATPsyste
met för pengarna hade inte räckt annars. 
Och så länge vi har en grundpension som 
det går att leva på, kan vi godta vissa ni
våskillnader och att till exempel de som 
jobbar längre får högre pension. De äld
re som arbetar längre bidrar ju därmed 
faktiskt till finansieringen av vård och 
omsorg för oss alla, både äldre och yng
re. Problemet är snarast att vi måste göra 
det praktiskt möjligt att arbeta efter 67, 
för dem som kan och vill. Det kräver mer 
flexibla arbetsplatser och nya regelverk.

BriTTa COLLBerg

*T Bengtsson (Ed.), Population Ageing – A 
Threat to the Welfare State? The Case of 
Sweden, Springer. 2010.

Unikt demografisk register 
ger uppmärksammade resultat
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När man går runt på campus vid Lunds Tek
niska Högskola får man inte känslan av 
att man är på ett campus vid den teknis
ka fakultet som tillhör ett av Sveriges mest 

framstående universitet. Det är synd, eftersom jag i öv
rigt känner stolthet över att studera på LTH. 

Visst kan det kännas stilrent med dessa mäkti
ga byggnader i tegel, men så här har det sett ut sedan 
60talet när dessa hus var moderna. Det är dags för en 
riktig ansiktslyftning för hela området. Och det finns 
en stor potential med alla fina grönområden, där det 
är trevligt att sitta ute och studera när vädret tillåter.  
Men det är inte fasaderna utan den invändiga miljön 
som är det största problemet…

maN Får eN KäNsLa av att det är trångt och instängt.
Det är dålig belysning på de ställen där det trots allt 

finns plats att studera.
Många föreläsningssalar har bänkar och stolar som 

inger en känsla av att man befinner sig 40 år tillbaka 
i tiden, och de är inte heller så bekväma som de borde 
vara (dock kan ju detta ses som positivt så att man inte 
sitter och somnar p.g.a. den låga syrenivån).

Jag tycker om de svarta tavlorna eftersom det syns 
mycket bättre vad som står på dessa, men en projektor 
i varje sal skulle inte skada.

När jag härom året var på ett lunchföredrag med ett 
företag med en representant som tidigare studerat tek
nisk fysik på LTH, sa han igenkännande att ”så här såg 
det ut även på min tid”.  

eN attraKtiv stUdiemiLjö bör ha närhet till caféer, 
och just det tycker jag att vi har tack vare studenten
gagemang. Sedan är det viktigt att det är relativt luf
tigt och det får gärna finnas fönster så att man kan vila 
blicken på något annat ett tag när man sitter och fun
derar. Att utifrån kunna se att något händer är ock
så viktigt. Belysning och god luftkonditionering är ett 

måste för att man skall orka plugga en hel dag. Till
gång till datorer och internetuppkoppling är ett måste, 
trådlöst nätverk överallt på campus ska vara en själv
klarhet.

Det finns studieplatser runt om på campus, dock 
alldeles för få, speciellt när tentamensperioderna när
mar sig. Dessutom fyller ekonomstudenterna upp en 
hel del av våra platser när de har sina tentamina. Min 
förhoppning 
är att om/när 
Ekonomihög
skolans fjärde 
hus byggs, så 
kommer det 
att lätta nå
got på tryck
et. Men det 
kommer ändå inte att täcka behovet av studieplatser 
vid Lunds universitets största fakultet.  

gLädjaNde är att undersökningen ”Hur mår tekno
logen?” som Teknologkåren vid LTH tog fram, starta
de Lärandemiljöprojektet. Detta har nu gett utdelning 
i form av att LTH har avsatt pengar för att fräscha upp 
studiemiljön i Ehuset. Det har tagits fram planer på 
hur man skall kunna skapa en praktisk, möjlig och in
spirerande studiemiljö. Detta är ett pilotprojekt och 
själv hoppas jag att det kommer belysa de problem vi 
har med studiemiljön genom att fungera som en före
bild så att det avsätts mer för att utveckla miljön i de 
andra husen runt om på campus. Om LUs styrelse gör 
slag i saken återstår att se…

OsKar arNsTröm

VICE KårOrDFÖrAnDE VID TEKnOLOGKårEn, TLTH

MED SÄrSKILT AnSVAr FÖr STUDIESOCIALA FråGOr

Läs även intervjun med Mats White på sidan 25 om hans pla-
ner för E-huset.

det är dags för en ansiktslyftning av LTHs campus, skriver Oskar 
arnström, vice kårordförande för teknologkåren vid LTH. men de 
största problemen finns inomhus och riktigt kritiskt är det med 
tillgången till studieplatser.

dags för en ansiktslyftning 
av hela LTH-miljön

”många föreläsningssalar har 
bänkar och stolar som inger 
en känsla av att man befinner 
sig 40 år tillbaka i tiden.”
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HBT-frågor. Kemiska institutionen 
arrangerar en hbt-dag den 21 okto-
ber, med föredrag och paneldebatt. 
Syftet är att ifrågasätta ingrodda 
frågeställningar om sexualitet och 
heteronormen – föreställningar 
som riskerar att leda till diskrimine-
ring i mötet med såväl kollegor som 
studenter och gästforskare.

Jeanette Larsson från länskriminalav-
delningen i Malmö kommer att hålla fö-
redrag om etik, moral, civilkurage och 
mod, baserat på hennes mångåriga er-
farenheter av bemötande och språkbruk 
inom poliskåren. Jonas Hansson, student 
vid LTH, ger ett utbildningspass med 
värderingsövningar och kunskap kring 
hbt-frågor, heteronorm och öppenhet.

Sverigedemokrater 
och humanister
De förenklade fiendebilder som framförs 
i samhällsdebatten skapar en bild av det 
svenska som utesluter religiös och kul-
turell mångfald. Sverigedemokraternas 
främlingsfientliga drag har fått mycket 
uppmärksamhet, men organisationen 
Humanisterna sammanför på ett liknan-
de sätt alla religiösa till ett hot mot det 
moderna samhället, menar etikforska-
ren Elisabeth Gerle i boken Farlig för-
enkling – religion och politik utifrån 
Sverigedemokraterna och Humanis-
terna (nya Doxa).

ojämnt utbyte
Att modern teknik verkar effektiv beror 
på att man inte ser det ojämna utbytet 
bakom den, menar humanekologen Alf 
Hornborg i Myten om maskinen. Es-
säer om makt, modernitet och miljö 
(Daidalos).

Världens ekonomi
Professorn i ekonomisk historia Lennart 
Schön börjar på 1800-talet i Vår världs 
ekonomiska historia: Den industriel-
la tiden (SnS Förlag). Han beskriver de 
tre industriella revolutionerna: den första 
på 1800-talet, den andra som tog fart 
efter andra världskriget, och den tredje 
som gett oss IT, internet, nanoteknik och 
bioteknik. Han diskuterar också de sam-
hällsförändringar som gått parallellt med 
den tekniska utvecklingen.

Läsprocessen 
kartlagd
Hur navigerar en läsare i en tryckt text, 
och hur läser han eller hon en text på nä-
tet? Kognitionsvetaren Jana Holsanova 
presenterar resultat från enkäter, inter-
vjuer och ögonrörelsemätningar i Huma-
nistlaboratoriet i Myter och sanningar 
om läsning (norstedts). Här finns också 
konkreta tips för en läsarvänlig utform-
ning av tryckta och digitala dokument.

Boken Kemister ordnar HBT-dag 
– Efter att ha fokuserat på jämställd-

hetsfrågor mellan kvinnor och män i 
många år anser vi på KILU att det är 
dags att även lyfta frågor som rör sexuell 
läggning, säger Olov Sterner, prefekt vid 
Kemiska institutionen. 

Ambitionen med temadagen är enligt 
Sterner dels att öka medarbetarnas kun-
skap och förståelse, dels att belysa de pro-
blem som homosexuella, bisexuella och 
transsexuella står inför i det dagliga ar-
betet på institutionen.

– KILU ska bedriva världsledande 
forskning och undervisning i kemi, och 
det klarar vi bara om samtliga medarbe-
tare känner sig fullt accepterade och upp-
skattade för sin kompetens, säger Olov 
Sterner.

LEna BjörK BLixT

MadeLeine durBeej-HjaLT, medicinsk forskning
BengT SiVBerg, vårdvetenskap
Pia C. MaLy Sundgren, diagnostisk radiologi speciellt neuroimaging
Hanne TönneSen, klinisk alkoholforskning
Lena aMBjörn, arabiska
ingar BrinCk, teoretisk filosofi
LarS edgren, historia
THoMaS kaiSerfeLd, idé- och lärdomshistoria
CariTa ParadiS, engelska
Hanne SanderS, historia
HanS BengTSSon, psykologi
anneTTe HiLL, medie- och kommunikationsvetenskap
kerSTin SVenSSon, socialt arbete
Sandra PoTT, matematik
Håkan WaLLander, markbiologi med inriktning mot miljövetenskap
oLa f. WendT, oorganisk kemi
PaTriC jannaSCH, polymerteknologi
fredrik kaHL, matematik
SVen Lidin, oorganisk kemi med inriktning mot fasta material

LarS WadSö, byggnadsmaterial

installationsprogram: www.lu.se/forskning/professorsinstallationer

Professorsinstallation 
Fredagen den 15 oktober kl 16.00 installeras följande
professorer i aulan i Universitetshuset:
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PoPULärveteNsKaP. Lunds pensi
onärsuniversitet (LPU) fyllde 20 år 
i september. Det firades med en fö
reläsning av professorn i litteratur
vetenskap, Johan Stenström, som 
skrivit boken ”Bellman levde på 
1800talet”. Föreläsningen ackom
panjerades av Bellmans sånger som 
framfördes av sångaren Daniel Åberg 
och barockgitarristen Doyho Sol.

Sedan starten för 20 år sedan har 
antalet medlemmar vuxit till 475. 
Och intresset växer:

– Det brukar komma 100–150 per
soner på våra föreläsningar, vilket är 
bra med tanke på att utbudet i Lund i 
stort. Våra utflykter och studiebesök 
är också populära, säger Hans Mo

PoLitiK. Valperioder är hektiska för 
statsvetare. Medias behov av deras ex
pertis tycks omättligt. Detta tog stats
vetaren Mikael Sundström fasta på och 
tillsammans med studentorganisationer
na UPF och LUPEF bjöd studenter, fors
kare och journalister till en gemensam 
valvaka. På programmet stod korta före
läsningar och analyser, paneldebatt samt 
ett inspel av ståupparen Lena Frisk, allt 

gustaf Wingren firas 
med symposium
teoLogi. Teologiprofessorn gus-
taf Wingren skulle ha fyllt 100 år 
i år. det firar centrum för teologi 
och religionsvetenskap, CTr, 
med ett symposium till hans 
minne den 9–10 november. 

Huvudtalare är Bengt Kristensson 
Uggla, som skrivit en uppmärksam-
mad bok om Gustaf Wingren. Bland 
övriga talare märks bland andra Helle 
Klein, tidigare politisk chefredaktör på 
Aftonbladet, tidigare ärkebiskopen KG 
Hammar och Stockholms stifts förra 
biskop, Caroline Krook.

Gustaf Wingren är ett av Lunds uni-
versitets största internationella namn. 
Hans litterära verk är översatta till 
många språk och används ännu som 
kurslitteratur världen över. 

– Förhållandet mellan vad som är 
mänskligt och vad som är kristet var 
en kärnfråga för Gustaf Wingren. Den 
kristna tron och evangeliet om att Gud 
blivit människa var för honom inget 
plåster utan själva såret i livet. Han var 
öppen mot samhället och diskuterade 
samspelet mellan kyrka, kultur och aka-
demi, en diskussion som är precis lika 
aktuell idag, säger Fredrik Lindström, 
dekanus för teologiska fakulteten.

LiNda ViBerg
Länk till programmet för symposiet: 
www.teol.lu.se/wingren/index.html

Populärt med opolitisk valvaka
medan valet kunde följas på en storbild
skärm.

– Det visade sig finnas ett enormt in
tresse för en opolitisk valvaka, säger Mi
kael Sundström. Cirka 300 politiskt in
tresserade studenter fanns på plats under 
kvällen. Ett femtontal journalister kom 
till själva vakan, men antalet intervjuer 
var många gånger fler. 

TexT & FOTO: uLriKa OredssON

Pensionärsuniversitet fyllde 20 år
dig, ordförande för pensionärsuni
versitetet och f.d. akademisekretera
re vid LU.

Lunds pensionärsuniversitet är en 
del av Folkuniversitet och anordnar 
förutom föreläsningar studiecirklar, 
studiebesök och utflykter. Föreläs
ningarna är en välblandad kompott 
med ämnen som rör såväl naturve
tenskap och medicin som samhällve
tenskap och humaniora. Föreläsarna 
kommer ofta från Lunds universitet.

I studiecirklarna kan de vetgiri
ga seniorerna lära sig mer om språk, 
musik och datorkunskap.

– Ökad datorkunskap är ju något 
som många pensionärer eftersträvar, 
säger Hans Modig.

Det var fullsatt på Eden under den opolitiska valvakan. 

Lund rankas 
näst bäst i Norden 
raNKiNg. Lunds universitet hamnar 
på plats 89 och rankas därmed som 
näst bästa universitet i norden i Times 
Higher Educations nya ranking. Karolin-
ska Institutet rankas som bästa nordiska 
universitet på plats 43. Övriga svenska 
universitet hamnar på plats 129 (Stock-
holm), 147 (Uppsala) och 199 (Sveriges 
Lantbruksuniversitet, SLU). På de fem 
första platserna finns Harvard, Califor-
nia Institute of Technology, Massachu-
setts Institute of Technology, Stanford, 
Princeton, samtliga från USA.
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på gång

16 sePtemBer–29 oKtoBer Nordiskt 
arkeologihistoriskt symposium. ”att åter-
upptäcka det glömda” – Aktuell forskning 
om forntidens förflutna i norden. AF-borgen i 
Lund. Info: www.lu.se/danmarksstudier

17 sePtemBer–27 NovemBer Med 
anledning av Frans G. Bengtsson-sällskapets 
25-årsjubileum visas en utställning om för-
fattaren på Universitetsbiblioteket. Under ut-
ställningstiden pågår en föreläsningsserie där 
bl.a. professorerna Svante nordin, Lars Lönn-
roth och bokförläggare Jonas Ellerström med-
verkar. Universitetsbiblioteket, Helgonaback-
en, Lund. Info: www.ut.lu.se

9 oKtoBer malmö academy of music 
Wind ensemble. Musikhögskolans blåsare, 
under ledning av Håkan Hardenberger, presen-
terar verk av C Debussy, I Stravinskij, T Takemit-
su, O Messiaen och M Lindberg. Solister: Alicia 
Tserkovnaia, flöjt & Julia Sigova, piano. Konser-
ten ingår i Musikhögskolans och Musik i Syds 
festival för nutida musik Connect. Kl 15.00 ro-
senbergsalen, Ystadvägen 25, Malmö.

10 oKtoBer Konserter i skovgaardsa-
len: Jan Stigmer, violin och Sergej Osadchuk, 
piano. Sonater av ravel och Beethoven samt 
Martinsson ”To the Point”. Konserten ingår i 
festivalen Connect, och biennalen Music and 
Art Around. Kl 14.00 Skovgaardsalen, Malmö 
konstmuseum.

10 oKtoBer utställning. Beyond Bor-
ders – mexican Publik art. Vernissage. In-
vigningstal kl 15.00. Skissernas museum, Finn-
gatan 2, Lund.

11 oKtoBer Föreläsning med anled-
ning av UB:s utställning om Frans G. Bengts-
son. Professor em Lars Lönnroth: ”röde Orm 
och vikingarna”. Kl 17.00 Tegnérsalen, Uni-
versitetsbiblioteket.

12 oKtoBer Test och personprofil vid 
anställning och urval. Anmäl dig till Karriär-
service  Arbetslivscenters seminarium: career@
stu.lu.se. Kl 14.45 Tornrummet, Gamla Kirur-
gen, Lund.

12 oKtoBer Filosoficirkeln. Professor 
Bengt Olle Bengtsson ”minnet– en nödvän-
dighet för liv”.  Kl 19.30 Palaestra, Lund.

13 oKtoBer samday – arbets-
marknadsdag för systemvetare/
iT&Finance. Kom och träffa arbetsgivare och 
skapa dina kontakter. Lyssna på intressanta fö-
redrag. Kontaktsamtal & intervjuer. För att an-
mäla dig till kontaktsamtal gå in och registrera 
ditt CV på: http://cv.lu.se. Karriärservice Ar-
betslivscenter deltar också. Kl 10.00 på Eko-
nomicentrum byggnad 1 och 3, Tycho Brahes 
väg 1, Lund.

13 oKtoBer Onsdagsafton på skis-
sernas museum. Petronella Zetterlund: 
”Konsten och Octavio Paz”. Kl 19.00 på 
Skissernas museum. Info: www.skissernasmu-
seum.se

14 oKtoBer molecular Cell Biolo-
gy seminar. nils Arneborg, University of Co-
penhagen: ”genomic characterization and 
physiology of yeast – experimental ap-
proaches”. Lene Jespersen, University of Co-
penhagen: ”Probiotic yeast”. Host: Jure 
Piskur. Lecture hall, Biology building A, Sölve-
gatan 36, Lund, at 15.15.

15 oKtoBer seminariet för tidigmo-
derna studier vid Lunds universitet. An-
dreas Önnefors: ”Kulturell överföring ge-
nom översättning – svensk-tyska exempel 
från 1700-talet”. Kl 15.15 Kulturanatomen, 
Biskopsgatan 7, Lund.

19 oKtoBer anställningsintervjun– 
Träna och förbered dig! Anmäl dig till Kar-
riärservice Arbetslivscenters seminarium: ca-
reer@stu.lu.se. Kl 8.15 Tornrummet , Gamla 
Kirurgen, Sandgatan 3, Lund.

19 oKtoBer  Kurs – digitala bilder i 
sjukvården. I höst arrangeras åter ”Från mo-
tiv till bildarkiv – matnyttigt om digitala bilder 
i sjukvården”. En fyradagarskurs som vänder 
sig till personer som i sin vardag arbetar med 
medicinska digitala bilder. Kl 9.00, Skånes uni-
versitetssjukhus i Lund. Info: www.med.lu.se/
plain/klinvetlund/utbildning/uppdragsutbild-
ningar

19 oKtoBer sustainable Technology 
Transfer Conference. Five universities, based 
on three different continents, collaborates to 
organize a conference on Sustainable Techno-
logy Transfer. Info: www.jur.lu.se/Quickplace/
sustainable_technology_transfer/Main.nsf/h_
Toc/7379cbe8c5f8b327c12576fc004f3b38/?O
penDocument

19 oKtoBer Föreläsning i pensio-
närsuniversitetet. rolf Wenander: ”Famil-
jen Bernadotte från Pau till nu”. Kl 14.00 
i Pingstkyrkans stora samlingssal, St Söderga-
tan 25, Lund.

19 oKtoBer anställningsintervjun– 
Träna och förbered dig! Anmäl dig till Kar-
riärservice Arbetslivscenters seminarium: ca-
reer@stu.lu.se. Kl 14.15 Tornrummet , Gamla 
Kirurgen, Sandgatan 3, Lund.

19 oKtoBer Filosoficirkeln. Professor 
Christina Sjöblad: ”minnets vägar i dagbok 
och självbiografi”. Kl 19.30 i Palaestra, Lund.

20 oKtoBer Onsdagsafton på skis-
sernas. Filmvisning, rivera in america. En 
dokumentär om den mexikanske muralisten 
Diego riveras arbeten i USA på 1930-talet. Kl 
19.00 Skissernas museum, Lund.

20 oKtoBer LiL ordnar sitt 2:a sym-
posium i samarbete med swedenBiO.  Te-
mat för mötet är ”Proteins as drugs – from 

9 oktober

Latinamerikas 
självständighet firas
I år firas 200-jubileet av Latinamerikas 
självständighet på många håll i världen. 
Så även vid Lunds universitet. Lördagen 
den 9 oktober uppmärksammas jubileet 
med paneldebatt och en lång rad kultu-
rella evenemang. I paneldebatten kom-
mer socialdemokraten Luciano Astudillo, 
professorn i genusvetenskap Diana Mu-
linari, latinamerikaforskaren Susan Paul-
son, författaren rené Vasquez Díaz samt 
forskaren i socialt arbete Enrique Pérez 
Arias att ge sina perspektiv på utveckling-
en i Latinamerika. 

Tio ambassadörer från Latinamerika 
och Spanien deltar i festligheterna och 
ett trettiotal konstnärer och författare 
bjuder på utställningar, musik, dans och 
poesiläsning. Ambassadörerna får en för-
handsvisning av en stor utställning som 
invigs dagen efter på Skissernas muse-
um. Utställningen heter Beyond Borders 
– Mexican Public Arts. Välkommen till en 
djupdykning i latinamerikansk kultur och 
politik!

Se programmet för den 9 oktober på 
www.lu.se/latinamerika

Se också programmet för Skissernas 
Latinamerikanska höst på www.adk.lu.se

26 oktober 

hans Blix årets 
anna Lindh-föreläsare
För sjätte året i rad håller raoul Wallen-
berg-institutet en föreläsning till förre ut-
rikesministern Anna Lindhs ära. Den 26 
oktober kl 17.15 kommer Hans Blix och 
håller en föreläsning med titeln ”Towards 
a more peaceful world”. 

Hans Blix är framför allt känd för sitt 
arbete för att inom Fns regi utreda Iraks 
eventuella innehav av kärnvapen. Under 
åren 2000-2003 utfördes 700 inspek-
tioner på sammanlagt 500 olika ställen i 
Irak. Ingenstans hittades spår av förbjud-
na vapen. Trots detta invaderades landet 
av USA. 

Föreläsningar till förra utrikesministern 
Anna Lindhs minne har hållits vid raoul 
Wallenberg-institutet sedan år 2005 då 
förre statsministern Gro Harlem Brundt-
land bjöds in. Andra föreläsare har varit 
förre Fn-chefen Kofi Annan, EU-kommis-
sionären Lord Chris Patten och den iran-
ska människorättskämpen Shirin Ebadi.
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discovery to innovation”. Info: www.swe-
denbio.com/LiL2010

20 oKtoBer Training day inför jia-
mässan. ”Training Day” erbjuder dig en hel-
dag med praktisk övning och förberedelse 
inför arbetslivet. Vässa ditt CV och få tränings-
intervjuer med några av JiA:s utställare, delta i 
spännande work shops. Kl 10.00 på Juridicum, 
Lilla Gråbrödersgatan 4, Lund.

20 oKtoBer Föreläsning med anled-
ning av UB:s utställning om Frans G. Bengts-
son. Skådespelaren Birgitta Smiding: ”Om 
musikalen röde Orm”. Kl 17.00, Tegnérsa-
len, UB, Lund.

21 oKtoBer juristernas arbets-
marknadsdag, jia. Träffa din framtida ar-
betsgivare i stora salen, AF-borgen. Anmäl dig 
och ditt CV för kontaktsamtal. ”Heta stolen”– 
här kan du få svar på dina frågor av juristbyrå-
er och olika myndigheter. Spännande föredrag 
att lyssna på. Kl 9.30 AF-borgen, Sandgatan 
2, Lund.

21 oKtoBer molecular Cell Biology 
seminar – amphiphlic peptides. Per Wess-
man, Department of Microbiology, SLU, Upp-
sala: ”amphiphilic peptides”. Host: Susanne 
Widell. Kl 15.15 lecture hall, Biology building, 
Sölvegatan 35, Lund.

24 oKtoBer Konsert med musikhög-
skolans lärare i cembalo, anders dam-
man, som presenterar sina bearbetningar 
av Beatles-låtar. Kl 15.00 i Universitetsaulan, 
Lund.

25 oKtoBer urus seminarium. ”Om 
uroxar, jakt och utdöende”. Kl 13.00 på 
Lunds universitets historiska museum, Krafts 
torg 1, Lund.

26 oKtoBer Filosoficirkeln. Journalis-
ten och författaren Maja Hageman: ”att min-
nas det som aldrig funnits”. Kl 19.30 i Pa-
laestra, Lund.

27 oKtoBer Onsdagsafton på skis-
sernas: Filmvisning, Orozco – man of Fire. 
Ett fängslande porträtt av den mexikanske mu-
ralmålaren José Clemente Oroxco dramatiska 
liv. Kl 19.00 på Skissernas museum, Lund.

27 oKtoBer Föreläsning med anled-
ning av UB:s utställning om Frans G. Bengts-
son. Lektor em Anders Ollfors: ”Frans g. 
Bengtsson och antiken”. Kl 17.00 Tegnérsa-
len, Universitetsbibilioteket, Lund.

1 NovemBer CV-granskning drop-in. 
Du får träffa någon av våra karriärvägledare 
Pernilla Möller och Christer Ekdahl på Karriär-
service Arbetslivscenter. Kl 12.00–15.00 Gam-
la kirurgen, Sandgatan 3, Lund.

1 NovemBer seminariet för tidig-
moderna studier vid Lunds universitet. 
”Christinas krämpor: om regentskap, of-
fentlighet och privatliv”, Eva nylander, Uni-
versitetsbiblioteket i Lund, Håkan Håkansson, 
Universitetsbiblioteket i Lund samt Johnny 

Strand, The Linnean Correspondence. Kl 15.15 
Kulturanatomen, Biskopsgatan 7, Lund.

1 NovemBer Föreläsning med anled-
ning av UB:s utställning om Frans G. Bengts-
son. Biblioteksföreståndare Sune Jakobsson: 
”Frans g. Bengtssons bibliotek i gull-
spång”. Kl 17.00 Tegnérsalen, universitetsbib-
lioteket, Lund.

2–3 NovemBer Forskningens dag 
2010: depression & mani. Forskare pre-
senterar nya forskningsresultat inom områ-
det. Den 2 november i Malmö Jubileumsaulan, 
Skånes universitetssjukhus i Malmö och den 3 
november i aulan, Skånes universitetssjukhus i 
Lund. Info: www.med.lu.se/

2 NovemBer Föreläsning i pensio-
närsuniversitetet. Kristian Gerner: ”ryss-
land– historia och framtid”. Kl 14.00 Pingst-
kyrkans stora samlingssal, St Södergatan 25, 
Lund.

2 NovemBer Föredrag. Mats roslund: 
”en tysk, en ryss och en finne – gäster och 
diaspora i den medeltida staden”. Kl 15.30 
i stora salen, Archaeologicum, Sandgatan 1, 
Lund.

2 NovemBer Filosoficirkeln. Professor 
Karin Aronsson: ”Barn och minne”.  Kl 19.30 
i Palaestra, Lund.

4 NovemBer molecular Cell Biology 
seminar – Chemical probes of secondary 
metabolism. Justin nodwell McMaster Uni-
versity, Hamilton, Canada: ”Chemical pro-
bes of secondary metabolism”. Host: Klas 
Flärdh.  Lecture hall, Biology building, Sölvega-
tan 25, Lund, 15.15.

4 NovemBer det mediehistoriska se-
minariet vid Lunds universitet. ”medier 
och krig”, Magnus rodell, idéhistoria, Söder-
törn, och Erik Hedling, filmvetenskap, Lunds 
universitet. Kl 17.15 fakultetsklubben, SOL-hu-
set, Lund.

4–5 NovemBer Enheten för medici-
nens historia vid Lunds universitet anordnar ett 
tvärvetenskapligt och internationellt symposi-
um under titeln ”medicine under ideologi-
cal pressure – swedish-german contacts 
in medicine during 1933–1945”. Medicin-
historiker, idéhistoriker och historiker från Sve-
rige och Tyskland deltar. På Skånes universitets 
sjukhus, Blocket, i Lund. Info: www.med.lu.se/
klinvetlund/medicinens_historia

8 NovemBer Conference ”industrial 
Biotechnology– a platform for sustaina-
ble growth i sweden”.  Plats: Stadshallen i 
Lund. Info: www.greenchem.lu.se

9 NovemBer Test och personprofil 
vid anställning och urval. Anmäl dig till Kar-
riärservice Arbetslivscenters seminarium: care-
er@stu.lu.se. Kl 8.15 i Tornrummet, Gamla ki-
rurgen, Sandgatan 3, Lund.

9 NovemBer Filosoficirkeln. Dokto-
randen Ola Wikander: ”Hur de levande språ-

ken minns sitt eget ursprung”. Kl 19.30 på 
Palaestra, Lund.

10–11 NovemBer arkad– Teknolo-
gernas arbetsmarknadsdagar. Träffa din 
framtida arbetsgivare på mässan. Båda dagar-
na hålls också föreläsningar av framgångsrika 
företagare och andra inspiratörer. Inför mäss-
san finns möjlighet att boka kontaktsamtal 
med ett företag för en mer personlig kontakt. 
Kl 10.00–16.00 på Studiecentrum och Matte-
annexet, John Ericssons väg 4, Lund.

10 NovemBer Att skriva bra CV och an-
sökningsbrev. Anmäl dig till Karriärservice Ar-
betslivscenters seminarium: career@stu.lu.se. 
Kl 15.15 i Tornrummet, Gamla kirurgen, Sand-
gatan 3, Lund.

11 NovemBer seminariedag om ge-
mensamhetsanläggningar och samfällig-
hetsföreningar. Arrangörer är Avdelningen 
för fastighetsvetenskap, Lunds universitet. Kl 
9.00 på Kulturen i Lund.

11 NovemBer molecular Cell Biolo-
gy seminar – use of intracellular sensors 
and bioimaging for cell biological studies. 
Alexander Schultz, University of Copenhagen: 
”Use of intracellular sensors and bioimaging 
for cell biological studies”. Host:Allan rasmus-
son. Lecture hall, Biology building, Sölvegatan 
35, Lund, 15.15.

11 NovemBer Professor Karel marsál 
valedictory symposium. ”The unborn pa-
tient”. Kl 12.00, Palaestra, Lund.

8 oktober 
mikael Londos i pedagogik: ”Spelet på fäl-
tet: relationen mellan ämnet idrott och hälsa 
i gymnasieskolan och på fritiden”. Kl 13.15 i 
sal D138, nordenskiöldsgatan 10, Lärarutbild-
ningen, Malmö högskola. 

Håkan Karlsson i ekologi-inriktning 
zooekologi: ”There and back again – noctur-
nal migratory behaviour of birds during spring 
and autumn”. Kl 9.30 i Ekologihuset, Blå hal-
len, Sölvegatan 37, Lund. 

johanna Welch i biomedicin med in-
riktning cell- och molekylärbiologi: ”On 
the role of polyamines and microvesicles in tu-
mour development. regulation by hypoxia 
and implications for therapeutic intervention 
of cancer”. Kl 9.00 GK-salen, BMC, Sölvega-
tan 19, Lund. 

sanam monavari i kemiteknik: ”Deve-
lopment of the steam pretreatment process for 
production of ethanol from lignocellulosic bio-
mass”. Kl 13.15 i hörsal B, Kemicentrum, Lund.

dispUtationer
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 9 oktober 
mary ingemansson i litteraturvetenskap: 
”Det kunde lika gärna ha hänt idag”. Maj By-
locks drakskeppstriologi och historiemedve-
tande hos barn i mellanåldrarna”. Kl 10.15 i 
Edens hörsal, Paradisgatan 5 H, Lund.

14 oktober 
Nadia skorupa Parachin i teknisk mikro-
biologi: ”Biocatalyst engineering. Metabo-
lic engineering, kinetic modeling and metage-
nomics applied to industrial biotechnology”. 
Kl 10.00 i hörsal B, Kemicentrum, Lund.

15 oktober 
alexandru dobrin i fysik: ”r-hadron sear-
ches and charged pion spectar at high trans-
verse momentum in proton-proton collisions 
at the LHC using the ALICE detector”. Kl 10.15 
Fysiska institutionen, hörsal, B, Sölvegatan 14 
A, Lund. 

Henrik Brissman i idé- och lärdomshis-
toria: ”Mellan nation och omvärld. Debatt i 
Sverige om vetenskapens organisering och fi-
nansiering samt dess internationella och natio-
nella aspekter under 1900-talets första hälft”. 
Kl 10.15 i sal 201, Institutionen för kulturve-
tenskaper, Lund. 

jens Karlsson i kinesiska: ”Temporal ad-
verbs in modern standard chinese – a decom-
positional inquiry”. Kl 10.15 i Kulturens audito-
rium, Tegnérsplatsen 4, Lund. 

robert Häggblad i kemiteknik: ”Selecti-
ve oxidation over mixed metal oxide catalysts”. 
Kl 13.15 i hörsal B, Kemicentrum, Lund. 

jonas ströjby i matematisk statistik: 
”On inference in partially observed markov 
models using sequential Monte Carlo met-
hods”. Kl 10.15 i sal MH:C, Matematikcen-
trum, Lund. 

Yakir gagnon i biologi – inriktning in-
tegrativ zoologi: ”Multifocal spherical fish 
lenses”. Kl 14.00 Ekologihuset, Lund. 

jonas Helgertz i ekonomisk historia: 
”Immigrant careers – why country of origin 
matters”. Kl 14.15, Ekonomihögskolan, Lund.

16 oktober 
stefan ekman i engelska med litteratur-
vetenskaplig inriktning: ”Writing worlds, 
reading landscapes: an exploration of settings 
in fantasy”. Kl 10.15 i sal A129, Språk- och lit-
teraturcentrum, Helgonabacken 12, Lund.

22 oktober 
marja Åkerström i medie- och kommuni-
kationsvetenskaper: ”Den kosmetiska de-
mokratin. En studie av den politiska diskursiva 
praktiken i Sjöbo och Ystad”. Kl 10.15 SOL-
centrums hörsal, Helgonabacken 12, Lund. 

stig Linde i socialt arbete: ”Församling-
en i granskningssamhället”. Kl 10.15 Edens 
hörsal, Lund.

29 oktober 
magnus Linnarsson i historia: ”Postgång 
på växlande villkor. Det svenska postväsendets 
organisation under stormaktstiden”. Kl 10.15 i 
MA624, Södertörns högskola, Huddinge.

disputationer som ägt rum:
devin Blair Terhune i psykologi: ”Dis-
sociation and heterogeneity in high hypno-
tic suggestibility”. Weina Ji i fysik: ”Prospec-
ts of observing the decay Bc-J/psi + pi and the 
alignment performance in the ATLAS experi-
ment”. 

sofia gerward i epidemiologi: ”Coro-
nary heart disease incidence and short-term 
case fatality in relation to socio-economic 
circumstances – epidemiological and clinical 
aspetcs”. 

maria Christiansson i klinisk medicin 
med inriktning medicinsk strålningsfysik: 
”Low dose retrospective radiation dosime-
try using optically stimulated luminescence in 
household salt”. 

Vittorio manente i förbränningsmo-
torer: ”Gasoline partially premixed combutsi-
on – an advanced internal combustion engine 
concept aimed to high efficiency, low emis-
sions and low acoustic noise in the whole road 
range”. 

sara Kjellberg i biblioteks- och infor-
mationsvetenskap: ”Forskarbloggar – ve-
tenskaplig kommunikation och kunskaps-
produktion i bloggosfären”. Kl 13.15 i sal 
314, hus Josephson, Biskopsgatan 5, Lund. 

anna Lindhé i engelska med littera-
turvetenskaplig inriktning: ”Appropria-
tions of Shakespear´s King Lear in three mo-
dern north american novels. 

Åsa Berggren i arkeologi: ”Med kär-
ret som källa. Om begreppen offer och ritual 
inom arkeologin”.  

jean-marc Lassance i ekologi, inrikt-
ning ekologisk ekologi och ekotoxikolo-
gi: ”Insights into the evolution of moth phe-
romone communication: Lessons from the 
european corn borer”. 

magnus Bohman i ekonomisk histo-
ria: ”Bonden, bygden och bördigheten. Pro-
duktionsmönster och utvecklingsvägar i Skå-
ne ca 1700-1870”. 

rosa garcia sanchez i teknisk mikro-
biologi: ”Engineering saccharomyces cere-
visiae for mixed-sugar fermentation”.  Sara 
Bargi i fysik: ”Vortices and persistent cur-
rents in rotaing bose gases – a diagonaliza-
tion approach”. 

anders Carlsson i immunteknologi: 
”Molecular serum portraits – a step towards 
personalized medicine”. 

Olga Vikhareva i medicin med in-
riktning obstetrik och gynekologi: ”Ul-
trasound studies of caesarean hysterotomy 
scars”. 

eva anderberg i obstetrik och gyne-
kologi: ”General oral glucose tolerance test 
during pregnancy, an opportunity for impro-
ved pregnancy outcome and improved fu-
ture health”. 

Karina Vidovic i experimentell hema-
tologi: ”Wilms´tomour gene 1 protein (wt1) 
– an effector in leukemogenesis?). 

matthias götberg i klinisk medicin 
med inriktning kardiologi: ”Hypothermia 
as an adjunctive theraphy in acute myocardi-
al infarction and cardiogenic shock”. 

Fredrik jörgen i kirurgi: ”risk factors 
of tumour recurrence and reduced survival 
in rectal cancer”. 

eman soubani i ekologi – inriktning 
växtekologi och systematik: ”Systema-
tics, phylogeography and multiple origins of 
morphs on two species complexes belong-
ing to cistaceae, Helianthemum oelandicum 
and H. nummularium”. 

anna isaksson i sociologi: ”Att utma-
na förändringens gränser. En studie om för-
ändringsarbete, partnerskap och kön med 
Equal-programmet som exempel”. 

anne-Li Hallin i psykologi: ”Adoles-
cents born extremely preterm. Congitive, 
behavioural and relational outcomes”.

Upptäck Backagården! 
Ett modernt Konferenscenter 

i en fantastisk skogsmiljö!
Även Fester, Evenemang och Vandrarhem

Ring oss idag! 0413-746 00
B a c k a g å r d e n  K u r s  &  K o n f e r e n s  C e n t e r  A B   -  Te l e f o n :  0 4 1 3 - 7 4 6 0 0  -  Te l e f a x :  0 4 1 3 - 7 4 6 9 5
S t e n s k o g e n  7 3 5  -  2 4 3 9 1  H Ö Ö R  -  H e m s i d a :  w w w. b a c k a g a r d e n . s e  -  E p o s t :  i n f o @ b a c k a g a r d e n . s e
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hänt!tjänster
Forskarassistent i industriell automa-
tion med inriktning mot risk- och sår-
barhetshantering för tekniska infra-
strukturer. ref nr PA 2010/1827, ans 12 
okt. Info 046-2229287.

studiestöd för utbildning på fors-
karnivå vid området för humaniora 
och teologi. ref nr PA 1880, 1980, ans 
13 okt. Info 046-2228315.

doktorand i teoretisk kemi. ref 
nr nPA 2010/280, ans 14 okt. Info 046-
2224502.

universitetslektor i experimentell 
tungjonsfysik. ref nr PA2010/1568, ans 
15 okt. Info 046-2227707.

doktorand i teoretisk kemi. ref 
nr nPA 2010/204, ans 15 okt. Info 046-
2220381.

universitetslektor i antikens 
kultur och samhällsliv. ref nr PA 
2010/1874, ans 18 okt. Info 046-
2229475.

universitetslektor i fysikalisk kemi 
med inriktning mot kolloidal biolo-
gi. ref nr PA 2010/1614, ans 18 okt. Info 
046-2224032.

Två anställningar som universi-
tetslektor i historia. ref nr 1875, ans 
20 okt. Info 046-2227957.

universitetslektor i journalistik 
och mediehistoria. ref nr 1873, ans 22 
okt. Info 046-2229909.

en tvåårig anställning som post-
doktorsforskare i idé- och lärdoms-
historia. ref nr PA 2010/1876, ans 15 
nov. Info 046-2224508.

Professor i klimatologi med in-
riktning mot regional klimatmodel-
lering. ref nr PA 2010/925, ans 15 nov. 
Info 046-2229379.

gratis hörselprov
Möjlighet finns nu att under vecka 
45, måndag till och med torsdag, 
få sin hörsel testad kostnadsfritt. 
Såväl LU-anställda som studenter 
är välkomna. Hörselprovet utförs av 
studenter vid audiologiutbildning-
en under handledning av erfarna 
audionomer. Hörselprovet utförs i 
lokaler på Universitetssjukhuset.

För tidbokning ring 046-177154 
eller 046-177839
 

ordFöraNde-ja. Förre EU-kommissio-
när margot Wallström (s) har tackat ja till 
posten som Lunds universitets styrelseord-
förande. Dock inte förrän februari 2012, då 
hennes uppdrag som ansvarig för Fns arbe-
te mot sexuellt vård mot kvinnor i konflik-
ter, är slut. 

viCe PresideNt. anders jarlert, profes-
sor i kyrkohistoria vid CTr, har i Amsterdam 
utsetts till vice president i CIHEC (Commissi-
on Internationale d’Histoire et des Études du 
Christianisme).
 
gULdmedaLj. Vid XXXIX nordic Congress 
of Ophthalmology i reykjavik tilldelades pro-
fessor anders Heijl vid  ögonkliniken, på 
SUS  Acta Ophthalmologica Honorary Prize 
and Gold Medal. 

FerNströmPris. 
marju Orho-melan-
der, professor i ge-
netisk epidemiologi i 
Malmö, har utsetts till 
Lunds universitets egen 
Fernströmpristagare. 
Hon får priset för sina 
fynd av olika genetiska varianter som på-
verkar blodfetterna och därmed kan ge en 
ökad risk för hjärtkärlsjukdomar.  

WestrUPPris. Arkeolog anders Hög-
berg har tilldelats Westrupska priset för sin 

avhandling ”Lithics in the Scandinavian Late 
Bronze Age”. Sociotechnical change and 
persistence. Priset överlämnas vid Kungliga 
Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lunds 
årsmöte den 28 september 2010.

Utredare. Förre LU-rektorn, professor 
göran Bexell, har utsetts till ordförande i 
en utredningsgrupp som ska se över Göte-
borgs universitets hela organisation. Han har 
nyligen utrett Karolinska Institutet, KI. 

eso-Ledamot. sylvia schwaag serger 
från Forskningspolitiska institutet har av An-
ders Borg utsetts till ledamot i ESO – Expert-
gruppen för studier i offentlig ekonomi. ESO 
arbetar med analysunderlag inför framtida 
finanspolitiska och samhällsekonomiska ut-
maningar
 
iNdisK gästProFessUr. Professor Lipi 
ghosh, Calcutta University, blir den första 
innehavaren av den nya indiska gästprofes-
sur som inrättats av ICCr – Indian Council 
for Cultural relations – och Lunds universi-
tet i samarbete. Professor Gosh som är verk-
sam vid avdelningen för Syd- och sydösta-
sienstudier vid Calcutta University, kommer 
till Lund i november. Hon kommer att ha sin 
arbetsplats på Centrum för genusvetenskap, 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, och stan-
nar läsåret ut.
ICCr har medverkat till cirka sextio gästpro-
fessurer i Indian studies vid universitet över 
hela världen och har ambitionen att upprät-
ta ytterligare trettio. I norden finns endast 
två – det nya gästprofessuren i Lund och en 
vid Handelshögskolan i Köpenhamn.

Genmodifierade grödor debatterades livligt på 
såväl newsmill som live på AF-borgen när De-
batt i Lund gick av stapeln för andra gången. 

Hotar gentekniken hela vår existens el-
ler är den lösningen på framtidens svältkata-
strofer? Såväl publiken i AF som debattinläg-
gen på newsmill visade att frågan fortfarande 
är mycket polariserad. I panelen satt sociolo-
gen och experten på indiskt jordbruk staffan 
Lindberg, vetenskapsjournalisten Peter syl-
wan, den ekologiske odlaren Lasse Hellan-
der och ekotoxikologen Tina d´Hertefeldt. 
Moderator var precis som förra gången an-
dreas ekström från Sydsvenskan.

nästa tillfälle att möta debattglada forska-
re och andra eldsjälar inom ramen för Debatt i 
Lund ges den 10 november.

gengrödor diskuterades på debatt i Lund

Peter Sylwan, Staffan Lindberg, Andreas Ek-
ström och Lasse Hellander under Debatt i 
Lund. foto: ulrika oredsson



haLLå ELISABET JOHnSOn...

Posttidning B
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

... projektledare för konferensen innovation in mind, succén från 
i fjor som återkommer i en något mindre, men välmatad ver-
sion, den 11–12 november. Tjuvstart blir det redan dagen innan 
med Q-day och debatt i Lund. Flera hundra deltagare förväntas 
”skanna horisonten” inom forskning och innovation. rubriken 
är: ”see the new connections – expand your way of thinking! ” 

vad händer runt hörnet 
inom forskning och innovation?
– Mycket! Och snabbt. Vi tittar särskilt på miljöteknik, 
medicin, livsmedel och – inte minst – informationsteknik 
där utvecklingen accelererar med en oerhörd fart.

Vad tänker du på särskilt?
– Nya energiformer, nya material, nya individanpassa

de mediciner, livsmedel med nya hälsofrämjande egenska
per… Alltihop innovationer som har bäring på samhäl
let. De som leder företag eller beslutar om infrastruktur, 
skola, sjukvård och andra offentliga satsningar behöver 
känna till vad som händer. Utan koll riskerar de att bli 
omsprungna och fastna i problemlösningar som andra re
dan övergett.

det är inte så lätt att hänga med?
– Nej, man kan nästan få lite panik när man inser hur 

många och genomgripande förändringar som är på gång 
inom och mellan de områden som vi fångar in på konferen
sen. De mest spännande och banbrytande innovationerna 
är ofta frukten av samarbeten mellan helt olika forsknings
inriktningar, t.ex. avancerad medicin, teknik och filosofi. 

men den vilsne ska alltså få hjälp under innovation in 
mind?

– Ja, vi kommer att erbjuda en slags guidad tur genom 
det allra senaste. Det är väl investerad tid. De flesta kan ett 
område väl – sitt eget. Men för att få en uppfattning om 
utvecklingen behöver man orientera sig också inom andra 
områden. 

Varför står universitetet värd?
– För att universitetet ligger i fronten, med sin spetsforsk

ning och sina globala nätverk. Många av våra talare är också 
internationella företagare, forskare och entreprenörer. Uni
versitetet är en guldgruva, det är här mycket av det nya sker, 
men alldeles för många människor saknar en koppling hit. 
Vi vill stimulera till en ökad dialog och nya kontakter för 
människor utanför akademin. 

Konferensen riktar sig till samhällsutvecklare i vid me-
ning, människor verksamma inom innovationssystem, 
näringsliv, forskning och politik…

– Ja, av praktiska skäl, men också för att de har ett särskilt 
ansvar. Vi är en region som vill ligga i framkanten, tillhöra 
de ledande i Europa. För att få fart på nytänkandet inom 
industrier och organisationer behövs mer och färskare kun
skaper och en överblick. Då blir man en bättre beställare – 
och slipper exempelvis att hamna med gårdagens lösningar. 
Man blir också bättre på att kombinera kunskap och resul
tat från olika områden – och det är den typen av informe
rad kreativitet som får snurr på hela innovationssystemet.

ska innovation in mind ordnas framöver?
– Ja, vi ska återkomma varje år – det är rektor Per Eriks

sons ambition.
BriTTa COLLBerg

Innovation in Mind arrangeras av Lunds universitet tillsammans 
med Region Skåne i sambete med VINNOVA, Lunds kommun och 
partners. Mer info: www.innovationinmind.se




