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På med bygghjälm, reflexväst och 
kraftiga skor. Sen öppnar Göran 
Johansson, som tillhör byggled
ningen, portarna till det som ska 
bli LUX. Idag ett skelett fyllt av 
ledningar, rör och sprayade bygg
instruktioner. I augusti 2014 ett 
hus befolkat av humanister och 
teologer.

LUX består av tre byggnader – gamla Zoo-
fysiologen och Zoologen samt en nybyggd 
del som håller ihop hela LUX. Vi börjar vår 
rundvandring i den norra delen av bygget – 
Zoofysiologen. Byggnaden är från mitten av 
60-talet och här kommer arkeologerna och 
historikerna att husera. 

– I mitten av 60-talet byggde man fortfa-
rande med ordentligt trä. Fönstren här är av 
långsamväxande norrlandsfur och kan därför 
behållas. På 70-talet användes ofta snabb-
växande fur men de fönstren är i många fall 
utbytta, berättar Göran Johansson.

vi fortsätter in i det södra huset av LUX, 
gamla Zoologen. Här lägger man ännu 
mer krut på att bevara det gamla. I det-
ta 1910-talshus, dit CTr och filosoferna 
ska flytta, behåller man många dörrar och 
socklar. Även de fina fönstren bevaras men 
kommer att kompletteras med en energiru-
ta på insidan Den gamla vackra hissen i Zoo-
logen, som faktiskt sägs vara Lunds äldsta 
hiss, kommer också att finnas kvar men allt 

Gammalt och nytt 
mixas i LUX

  3

Idag är LUX en byggarbetsplats med lösa 
sladdar, brädor, isolering  och klottrade in-
struktioner på väggarna. Överst till höger 
syns den gamla smidda trappan i Zoologen 
som måste tas bort för att klara tillgänglig-
heten mellan husen. Nederst till höger syns 
HT-biblioteken med utsikt över Sölvegatan.

t



4                          LUM nr 8 | 20134                LUM nr 8 | 2013

maskinellt blir nytt i den. Dessutom ska den 
tillgänglighetsanpassas. 

– Det är en stor utmaning att bevara det 
gamla intrycket av byggnaderna, när man 
samtidigt måste göra LUX till ett modernt 
hus med de krav på tillgänglighet, elektro-
nik, akustik och ventilation som krävs för att 
vara en funktionell arbetsplats. Till exempel 
så jobbar man med vad man kallar flytande 
innertak som gör att man kan bevara käns-
lan av takhöjden i salarna. 

den gamLa trappan med smidda trapp-
räcken i Zoologen är ett exempel på något 
som kommer att offras på grund av tillgäng-
ligheten mellan husen.

– Det är hemskt. Men det smidda trapp-
räcket kommer att arkiveras och användas i 
ett annat bygge där det passar in. Förr släng-
de man bara bort sådant, säger Göran Jo-
hansson.

när LUM besöker LUX jobbar ungefär 
130 byggjobbare där. Det muras, borras 
och läggs ner rör. Snart ska alla fönster och 
ytterväggar vara på plats och då kan man 
börja torka ut huset. Fortfarande saknas in-
nertak, på många ställen också innerväg-
gar. Överallt hänger ledningar, ligger rör och 

maskiner. På väggarna finns orangespraya-
de ”taggar” som berättar hur elektriciteten 
ska dras i väggarna. Det ligger tjocka bibbor 
av ritningar överallt. Sammanlagt finns det 
4.000 ritningar som är producerade av pro-
jektörerna. Alla olika yrkeskategorier som 
rörläggare, målare, smeder, isolerare, hål-
tagare, brandtätare, golvläggare, elektriker, 
snickare med flera, måste vara väldigt klara 
över vad de ska göra och i vilken ordning. 
Som besökare är det omöjligt att inte impo-
neras av den planering som krävs för den här 
typen av byggen. 

efter att ha gått igenom källaren och 
fått se de gigantiska ventilationstrummor – 
husets lunga – som döljs under golvet i LUX 
avslutas vår tur i den nybyggda delen. Här 
kommer kulturvetarna, biblioteket, caféet 
och receptionen vara. receptionen är öp-
pen, ljus och det är vackert med den gamla 
varmt röda tegelväggen mitt i det nya.

I mars 2012 togs det första spadtaget 
och i augusti 2014 kommer huset att befol-
kas av lärare, forskare och administrativ per-
sonal och i september börjar studenterna.

text: giseLa Lindberg
foto: susanne ewert

Lux

vad? Ett  nytt humanist- och 
 teologihus som tillsammans med 
systerbyggnaden Språk- och 
 litteraturcentrum (SOL) bildar ett 
koncentrerat HT-campus.

var? Hörnet Sölvegatan/ 
Helgonavägen.

viLka? Institutionen för arkeo-
logi och antikens historia, Filo-
sofiska institutionen, Historiska 
institutionen, Institutionen för 
Kulturvetenskaper, Centrum för 
teologi och religionsvetenskap 
(CTR), samt Kansli HT flyttar dit.

när? Institutionerna flyttar 
 under sommaren 2014. Under-
visningen börjar höstterminen 
2014.

byggherre: Akademiska hus.

arkitekt: Jais arkitekter 
– Mats White och Jakob Peetre.

Det som sägs vara Lunds äldsta hiss kommer 
fortsätta vara i bruk.

Ljusgården i mitten av LUX med möjlighet att gå ut.

t
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redaktion

Historiska stuvar om efter inbrott
Ett antal ovärderliga arkeologiska föremål stals från Historiska museet i 

oktober. För att försvåra för framtida tjuvar stuvas innehållet i museet om, en för-
ändring som man velat göra under många år, men inte fått stöd för. 

Triss i arkitekter
I vissa familjer tycks yrken gå i arv. LUM träffar Britt Pedersen, dottern Åsa 

Haremst och dotterdottern Tilde Haremst – tre generationer arkitekter. Alla har 
de verkat i A-huset på LTH som forskare, lärare och studenter Den yngsta, Tilde, 
studerar fortfarande där.

Framåt för äldreforskning
I takt med att andelen äldre ökar i det svenska samhället har även forsk-

ningen om äldre vuxit. I detta nummer av LUM möter vi tre äldreforskare med olika 
inriktning.  

Resultatinriktad samordnare
Möt Bo-Anders Jönsson, professor och prodekan för utbildningsfrågor vid 

 naturvetenskapliga fakulteten. Han är en resultatinriktad samordnare som gillar att 
hjälpa andra människor framåt, och som trivs bäst i snickarbyxor

Doktorander har det bättre
nästan tre fjärdedelar av doktoranderna är nöjda med sina forskarstudier, 

mot drygt hälften för sex år sedan, enligt en ny rapport. Förändringen är störst inom 
humaniora och teologi. Men det finns fortfarande en hel del att förbättra.

smakprov.

12

14

24

32
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aktuellt.

inbrott. i slutet av oktober drab-
bades historiska museet av ett 
inbrott. ett antal ovärderliga arkeo-
logiska föremål stals och det var 
ett hårt slag mot museet och dess 
personal.

– men samtidigt ger det oss möj-
ligheten att göra de förändringar 
som vi velat göra under många år 
men inte fått stöd för, säger per 
karsten, chef för museet.

En stor förändring blir att flytta upp de per-
manenta samlingarna från första våningen 
till andra. nu leder huvudingången rakt in till 
de värdefulla föremålen. Och tjuvarna tog 
fönstervägen dit, vid tretiden den olycksali-
ga oktobermorgonen. Trots att larmet fung-
erade som det skulle och polisen var på plats 
relativt snabbt kom de undan. 

Det stulna anses ovärderligt – men det 
kunde varit värre. De mest värdefulla fynden 
från Uppåkra-samlingen är utlånade just nu, 
och förutom guld till en uppskattad vikt av 
ett kvarts kilo, var det många kopior bland 
stöldgodset.

– Lite dubbelironi är att mycket av det 
stulna som är från järnåldern i sin tur var 
nedsmält stöldgods från romarriket…, be-
rättar Per Karsten.

Om museichefen nu inte alltid fått ige-
nom sina utvecklings- och säkerhetsförslag, 
så kände han fullt stöd från sitt universitet i 
samband med inbrottet. 

– Säkerhetschefen kom så fort han kun-
de trots att det var mitt i natten. Han tog se-
dan hand om alla utåtriktade kontakter så 
att jag kunde koncentrera mig på att säkra 
eventuella spår. Det är ju sånt som vi arke-
ologer är bra på. Min närmaste chef, vice-
rektor Sven Strömquist, hörde av sig och vi 
samlade all personal på morgonen och er-
bjöds stöd från Företagshälsan. 

Per Karsten menar att museets säker-
hetsutrustning inte följt med den snabba 
utveckling museet genomgått. Trycket är 
så mycket större eftersom besöken från så-
väl forskare och studenter som allmänheten 
har ökat väsentligt. Det är så klart positivt, 
tycker man, men det finns en intressekon-
flikt mellan tillgänglighet å ena sidan och 
säkerhet och slitage å andra sidan.

– Själva museibyggnaden är ju dessut-
om kulturhistorisk, en gammal biskopsbo-
stad från 1845 som man ju inte enkelt kan 
göra Fort Knox av, säger Per Karsten.

men mycket kan, ska och görs nu. För-
utom att trygga guldet på första våningen 
genom att flytta det till Skattkammaren, ett 
rum med samma höga säkerhet som Guld-
rummet på Historiska museet i Stockholm, 
så vill man göra om stora delar av botten-
våningen till ett ljust och öppet samlings- 
och entrérum. Gärna med butiks- och café-
möjlighet. Entrén vill man också förse med 
en klimatanläggning som neutraliserar de 
kraftiga temperatursvängningar från ute till 
inne, som skadar många av föremålen idag. 
Basutställningar flyttas till andra våningen 

och separatutställningar kommer företrä-
desvis att visas i bottenplanet.

– Det passar i övrigt också bra att de nya 
utställningarna blir de som möter besökarna 
först, menar Per Karsten.

De akuta säkerhetsåtgärderna är redan 
vidtagna och man räknar med att resten av 
säkerhetsprocessen kommer att ta minst yt-
terligare tre månader. Per Karsten planerar 
även en utställning kring hur inbrottet har 
gått till baserat på den incidentsrapport han 
nu skriver. Det är många som hör av sig till 
museet och är ledsna för det som har skett 
och undrar hur det har gått till.

maria Lindh

Per  Karsten 
är chef för 
 Historiska 
museet som 
nyligen 
drabbats 
av inbrott. 
foto: gunnar 
menander

historiska museet

Historiska museet grundades 1805  
och är en del av Lunds universitet. 
Det är Sveriges näst största arkeolo-
giska museum. Museets samlingar 
inrymmer bl.a. fynd från utgrävning-
arna av järnåldersstaden Uppåkra 
och otaliga föremål från Skånes sten-, 
brons- och järnålder. 

Efterlängtad ommöblering 
efter inbrott på Historiska museet
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skissernas får 9 miljoner 
till digitaliseringsprojekt
donation. Skissernas museum har 
fått 7,5 miljoner kronor från Riksban-
kens Jubileumsfond och 1,5 miljoner 
kronor från Crafoordska stiftelsen för 
att digitalisera museets samlingar.

Projektet, som beräknas ta två år, 
ska öka tillgängligheten till Skissernas 
museums unika samlingar av skisser 
och modeller till offentlig konst från 
hela världen. Dagligen tar museet 
emot förfrågningar från forskare, stu-
denter, institutioner och allmänheten. 
Behovet av en komplett och fung-
erande databas är stort och kravet på 
att kunna ta del av materialet digitalt 
ökar, inte minst från forskare och 
institutioner utomlands.

uppskjutning 
av gaia försenas 
astronomi. Den europeiska 
forskningssatelliten Gaia, som LUM 
skrev om i förra numret, kommer att 
skjutas upp senare än vad som tidigare 
meddelats. På grund av ett tekniskt 
problem måste nu en utrustningsde-
talj bytas ut på satelliten. Uppskjut-
ningen kan därför tidigast ske någon 
gång under perioden 17 december till 
5 januari. Exakt datum har ännu inte 
bestämts.

tvärvetenskap. kunnigare kunder, 
nya betalningslösningar på nätet 
och i butik samt ökade transparens-
krav; detta är några av handelns 
utmaningar och hjärtefrågor som 
ska studeras vid ett nytt tvärve-
tenskapligt centrum för handels-
forskning vid Lunds universitet. 
centrumet finansieras av handelns 
utvecklingsråd.  

De butiker som vi handlar i dagligen utgör 
en av Sveriges största arbetsgivare. De är 
både en viktig del av näringslivet och av vårt 
vardagsliv. Samtidigt skapar snabba föränd-
ringar i omvärlden ständigt nya utmaningar 
för både företag, anställda och kunder inom 
handeln. Centrum för handelsforskning vid 
Lunds universitet är ett excellenscenter och 
ska bli en forskningsplattform av interna-
tionell toppklass. Centrumet ska bidra till 
att utveckla och förbättra kunskapsöverfö-

LU startar centrum 
för handelsforskning

ringen mellan akademi och handelns före-
tag och anställda.

Centrumet kommer att vara tvärveten-
skapligt och fokusera på forskning kring 
varuflödet och kundmötet – två avgörande 
delar för en fungerande och effektiv handel. 
Forskarna kommer från olika discipliner vid 
Ekonomihögskolan, LTH samt Samhällsve-
tenskapliga fakulteten vid Campus Helsing-
borg. Ulf Johansson, professor i företags-
ekonomi, blir föreståndare och leder det nya 
centrumet tillsammans med professorerna 
Cecilia Fredriksson och Annika Olsson samt 
koordinatorn docent Jens Hultman. 

– Vi vill skapa en bättre bild av hur tren-
der som e-handel och kunnigare kunder på-
verkar handeln. Hur kan butiksanställda bäst 
skapa värde i kundmötet? Hur anammar kun-
der nya betalningssätt? frågar sig Ulf Johans-
son. Svaren har konsekvenser från kundmöte 
till logistik, till exempel hur man ska utbilda 
personal eller skylta varor i butiken. Skissernas museum.

Handelns utvecklingsråd donerar pengar till nytt centrum för handelsforskning. 
foto: shutterstock
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stifteLsefrågan. frågan om att in-
rätta den nya stiftelseformen hög-
skolestiftelse har skjutits på framti-
den. nu vill universitetsstyrelsen se 
en brett förankrad utredning som 
tittar på flera olika alternativ för att 
öka lärosätenas handlingsfrihet.

– Det bästa är om man tillsätter en parla-
mentarisk utredning och gör detta i sedvan-
lig ordning. Det är ingen ko på isen och det 
är viktigt att det finns en demokratisk för-
ankring, likaså att man tittar på flera olika 
alternativ och har en flexibilitet för att lösa 
det som är problematiskt, säger styrelseord-
förande Margot Wallström.

kritiken mot försLaget om att inrät-
ta högskolestiftelser har varit massiv och i 
slutet av oktober, innan remisstiden hunnit 
gå ut, meddelade utbildningsminister Jan 
Björklund (fp) att regeringen nu skjuter upp 
frågan i upp till ett år. Orsaken är den om-
fattande kritik som kommit fram i remiss-
svaren, där i princip alla lärosäten kritiserat 
förslaget för att vara undermåligt och inte 
tillräckligt utrett. 

– Det tycker vi är bra. Det stämmer över-
ens med det vi framförde i vårt remissvar, 
säger rektor Per Eriksson.

Även andra remissinstanser, som Ekono-
mistyrningsverket, har framfört kritik mot 
förslaget.

I det remissvar som universitetsstyrelsen 
skickat in konstateras att lagförslaget är så 
dåligt utrett att konsekvenserna inte går att 
bedöma. Det främsta skälet till ett nej ba-
serar sig på juridiska bedömningar. Per Er-
iksson säger att det är tveksamt om ens de 

mest grundläggande kraven för en stiftelse 
uppfylls, nämligen kravet på varaktighet. Vi-
dare råder oklarheter om hur studentinfly-
tandet ska säkras, och hur anställningsfor-
merna påverkas.

– Det är ett oerhört bristfälligt underlag, 
säger Margot Wallström som menar att ett 
av syftena med remissen var att visa på för-
delarna med en stiftelseform, men att detta 
inte utretts överhuvudtaget. Det finns inga 
kostnadskonsekvensberäkningar eller ana-
lyser.

– Dessutom har förslaget kritiserats hårt 
av vår egen stiftelseexpert professor Kata-
rina Olsson, konstaterar Margot Wallström.

Jan Björklund har sagt att han fortfaran-
de tror på stiftelseidén, även om det finns 
en del som kräver vidare utredning, och att 
han vill gå vidare med tanken på att öka 
självständigheten för universiteten.

per eriksson och resten av universitets-
styrelsen är positiv till regeringens strävan 
att öka handlingsfriheten, men om man ska 
genomföra en så stor förändring krävs en 
politisk samsyn för att säkra långsiktighe-
ten, med tydliga spelregler. Driftsformen 
får inte äventyras av regeringsskiften. Sty-
relsen efterlyser också en parlamentarisk ut-
redning med syfte att öka lärosätenas hand-
lingsfrihet.

– I en sådan utredning kan man när-
mare pröva hur långt man kan nå i ökad 
handlingsfrihet inom den statliga ramen 
och genom en stiftelsebildning samt göra 
en konsekvensanalys av dessa två alterna-
tiv. Ytterligare ett alternativ för en sådan ut-
redning att studera är en kombination där 
utbildning och forskning bedrivs inom sta-

tens ram, men att universitetsstyrelsen ock-
så ges möjlighet att vara styrelse för en stif-
telse där man skulle kunna äga fastigheter, 
bedriva innovationsverksamhet, upprätta 
internationella avtal med mera. Lite av det-
ta har vi redan i dag i Lund och konstruktio-
nen gör oss ”beredd till bådadera”, säger 
Per Eriksson.

Jonas andersson

Lu:s svar på remissen 
om stifteLseförsLaget

Lunds universitet och andra remiss-
instanser har svarat på en departe-
mentspromemoria om att inrätta 
en ny stiftelseform kallad högskole-
stiftelse. Syftet med förslaget är att 
öka universitetens handlingsfrihet 
genom att låta vissa lärosäten bli 
högskolestiftelser.

Universitetsstyrelsen har i sitt 
svar framfört en rad argument som 
talar emot förslaget som det är 
utformat i dag. I korthet handlar 
detta bland annat om:
•	 Bristen	på	stiftelsekapital
•	 En	anslagsgaranti	på	sex	år	är	för	

kort
•	 Den	nya	stiftelseformen	riskerar	

att urvattna stiftelsebegreppet 
och utformningen liknar mer en 
myndighet än en privaträttslig 
form

•	 Hur	studenternas	rättsäkerhet	
ska säkras går inte utläsa

•	 Hur	anställningsvillkoren	ska	se	
ut går inte att utläsa

•	 Förslaget	är	inte	brett	politiskt	
förankrat

LU kritiskt till regeringens förslag om högskolestiftelser

– Stiftelseförslaget är baserat 
på oerhört bristfälligt underlag
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företagsekonomi. – det är viktigt 
att studenterna har insikt i håll-
barhetsfrågor för att kunna vårda 
ett företags varumärke och delta 
i utvecklingen av nya miljövänliga 
produkter.

det menade kerstin Lindell, vd 
för bona ab – vid den årliga ämnes-
konferensen i företagsekonomi, 
fekis 2013, som hölls i Lund härom 
veckan.

Signalen från industrin var tydlig – mer håll-
barhet i ekonomiutbildningen. 

Under konferensen efterfrågade flera 
namnkunniga företagsledare och politiker 
större kunskaper om hållbarhet och ansvars-
tagande hos morgondagens ekonomer.

Peter norman, finansmarknadsminister 

och tidigare VD för Sjunde AP-fonden var 
en av dem.

– Vad gör ett företag lönsamt? Bättre 
pris och kvalitet än konkurrenterna. Jo, visst. 
Men det finns fler faktorer. Du kanske inte 
får ett framgångsrikt företag om du inte har 
koll på hållbarhetsfrågorna. Det är viktigt 
att få in dem i grundutbildningen, sa han.

peter norman påpekade också att håll-
barhet inte bara handlar om möjligheter 
utan också om att hantera risker.

– Det finns skräckexempel på hur banker i 
USA blivit stämda på skyhöga belopp i hem-
landet efter att ha lånat ut pengar till väg-
projekt i u-länder där lokala entreprenörer 
sedan skövlar byar för att realisera projektet. 
när man ger en kredit har man ett ansvar för 
hur de pengarna används.

Paneldiskussion med (från vänster)  Peter Norman, finansmarknadsminister, Kerstin Lindell, 
VD på Bona AB, Anders Dahlvig, f.d. koncernchef IKEA, och Anders Svensson, VD för ICA Sverige. 

Anders Svensson, VD för ICA Sverige och 
själv civilekonom från Lund ville se fler goda 
exempel och mer hållbarhetscase i utbild-
ningen.

 – Ju närmare vi kommer kunden desto 
mer märker vi att vår förmåga att ta ansvar 
och tänka långsiktigt blir viktigare för att le-
gitimera vår verksamhet och göra lönsam-
ma affärer, sade han.

Anders Dahlvig, tidigare koncernchef för 
IKEA med styrelseuppdrag för bl.a. H&M, 
Oriflame och King Fisher, menade att grund-
utbildningen behöver synliggöra kopplingen 
mellan hållbarhet och ekonomiska resultat.  

Allan Malm, professor i strategi, och tidi-
gare rektor vid Ekonomihögskolan är ordfö-
rande i Föreningen Företagsekonomi i Sveri-
ge som arrangerar konferensen, FEKIS.  Han 
kände stort ansvar för konferensens tema  
”Företagsekonomi för en hållbar värld”,

 – Det är i stor utsträckning våra studen-
ter, i egenskap av framtida chefer på olika 
nivåer i företag och förvaltning, som kom-
mer att få göra jobbet och ta ansvaret för 
en omställning. Då blir det angeläget för oss 
att få ett fokus på hållbarhet i våra utbild-
ningar, sa han.

text: henrik kiLLander
foto: gunnar menander

Industrin efterlyser
hållbarhetstänk 
hos nya ekonomer

Den årliga ämnes konferensen i företagseko-
nomi, FEKIS 2013, hölls i Lund härom veckan.
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aktuellt.

på ny post. innovation och samver-
kan är huvuduppgiften för Lth:s 
nyaste vicerektor. annika olsson 
har redan sysslat mycket med dessa 
frågor. bland annat organiserade 
hon Lth:s innovationsportal och så 
har hon lett Lunds del av vinnova-
programmet piep, product innova-
tion engineering program, i sam-
arbete med bland andra kth.

Just forskningsportalerna blir 
också ett av hennes ansvarsområ-
den. de ska både bli fler och utveck-
las från ganska inåtvända nätverk 
till mer utåtriktade.

Annika Olsson efterträder Gunilla Jönson 
som professor och ämnesföreträdare för 
Förpackningslogistik och vicerektor Ulla 
Holst på halvtid.  

Som vicerektor ägnar Annika Olsson 
halva sin arbetstid åt innovation och sam-
verkan i högskoleledningen. Hon låter 
därför yngre krafter ta vid i kursen ”För-

packningsteknik och utveckling” som hon 
utvecklat under tretton år i samarbete med 
flera utbildningsprogram och flera företag. 
I stället vill hon nu prioritera forskningen.

– Målet för min nya verksamhet sätts del-
vis av den strategiska planen, påpekar hon. 
Mätbara mål är att till exempel öka antalet 
adjungerade professorer och industridokto-
rander, uppdragsforskningen och samver-
kan som exempelvis examensarbeten. Det 
handlar mycket om kommunikation med fö-
retagen, att ge dem lite av den långsiktig-
het som de själva har svårt att få tid med. 
Man ska inte heller glömma att samverka 
med den offentliga sektorn och non-profit-
organisationer.

det gäLLer att skapa trippel helix-orga-
nisationer i stil med det nya molninstitutet 
Mapci, mötesplatser mellan forskare och fö-
retag och deras framtida arbetskraft, stu-
denterna.

– Vi måste lyssna av våra avnämare, me-
nar hon. I våra näringslivsråd och politiker-

råd  delar vi med oss och får ny input vad gäl-
ler behov i både utbildning och forskning.

rektor Anders Axelsson hade tidigare 
ansvaret för innovationsfrågorna själv, men 
har upptäckt att tiden inte räcker till. Anni-
ka Olsson ersätter honom i vissa kluster och 
styrelser och i övrigt arbetar de tillsammans.

forskningsportaLerna är ett slags ”LTH 
på tvären” och tvärvetenskap är viktigt, me-
nar Annika Olsson. Portalerna har skapats 
för att forskare från olika institutioner ska 
veta vilka kolleger som arbetar med näralig-
gande frågor. Men i och med att portalerna 
finns på webben blir de också ett externt 
gränssnitt, en väg in för omvärlden till LTH:s 
forskare. I år har det startats ett projekt för 
att ge portalerna en likvärdig webbteknik 
och nya redskap. nya portaler blir snart 
Transportportalen och Materialportalen.

Annika Olsson har mycket erfarenhet 
från näringslivet och jobbade i femton år i 
olika roller på Alfa Laval och Tetra Pak med 
globalt ansvar. 

–  Jag har aldrig ångrat att jag gick tillba-
ka till akademin trots att jag 1986 som nyba-
kad kemiingenjör sa ”aldrig mer LTH”. Det 
var en del lyfta ögonbryn i näringslivet åt 
mitt beslut men LU är en extremt kompetent 
arbetsplats där jag är imponerad av bred-
den och uppskattar friheten även om jag 
nu arbetar minst lika hårt som i näringslivet.

maken, torben, träffade Annika Olsson 
redan under studietiden på LTH och de har 
följts åt sedan dess. En period på 90-talet 
verkade han i USA och Annika Olsson följ-
de med till Cleveland och läste in en inter-
nationell MBA.  

På fritiden ägnar sig Annika Olsson myck-
et åt motion, dansaerobics och pilates, och 
ännu hellre går hon i naturen. Familjen Ols-
son stöder en helg i månaden en kille med 
Downs syndrom och är aktiv i en förening 
för unga vuxna handikappade i Lund.

Som vicerektor träffas hon säkrast på 
måndagar i LTH:s kansli. 

text och foto: 

mats nygren

Samverkan i fokus 
för LTHs nya vicerektor

Annika Olsson är professor i förpackningslogistik och ny vicerektor på LTH.
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rektorsvaL. rektor per eriksson har 
beslutat sig för att inte ställa upp 
för omval. hans förordnande går ut 
31 december 2014 och nu har arbe-
tet med att rekrytera en ersättare 
börjat. styrelseordförande margot 
wallström ser fram emot en öppen 
och inkluderande rekryteringspro-
cess.

Formellt är det regeringen som utser rektor, 
men arbetet sker under ledning av universi-
tetsstyrelsen i nära samarbete med univer-
sitetskollegiet. Prorektor utses av universi-
tetsstyrelsen.

– Arbetet har påbörjats och vid styrelse-
sammanträdet 13 december kommer vi att 
fastställa hur processen ska gå till och hur 
tidplanen ser ut, säger styrelsens ordföran-
de Margot Wallström.

Dags att rekrytera ny rektor
Hon poängterar vikten av in-

kludering och öppenhet under 
rekryteringsprocessen. Styrel-
sen har i uppdrag att först ta 
fram en kravprofil och där efter 
hitta lämpliga kandidater. 

Men universitetskollegiet, 
som består av 48 ledamöter 
som representerar lärare, 
studenter och övrig perso-
nal, kommer också att spe-
la en viktig roll. Vid mötet i 
december kommer universi-
tetsstyrelsen att bestämma 
hur processen ska utfor-
mas. Det är också styrel-
sen som slutligen fattar 
beslut om den kandidat 
man vill föreslå regering-
en.

internationaLisering. Lunds univer-
sitet delar varje år ut medel för att 
stimulera internationaliseringen av 
forskning och utbildning – nästa år 
handlar det om nio miljoner kronor. 
nu har utbildningsnämnden ändrat 
urvalsindikatorerna. det gynnar 
universitetets särskilda verksamhe-
ter, usv, som får närmare 300.000 
kronor mer än tidigare.

Inom USV finns populära internationella 
masterutbildningar och många internatio-
nella forskare, t.ex. vid Centrum för Mellan-
östernstudier, CIrCLE, Internationella mil-
jöinstitutet och LUCSUS, Lunds universitets 
centrum för hållbarhetsstudier. 

Det är på internationaliseringskommit-
téns förslag som urvalsindikatorerna ändrats. 

Tidigare vägde antalet utresande utby-
tesstudenter tyngst, nu räknar man in också 

Exakt hur arbetet kommer 
att gå till är alltså inte klart, 
men processen kommer inte 

att se likadan ut som förra 
gången exempelvis när 
det gäller röstningsför-
farandet, tror universi-
tetskollegiets ordföran-

de Olle Söderman.
En mycket grov tidplan 

ger att rekryteringsarbetet 
pågår fram till efter somma-

ren. Den 19 september fat-
tar styrelsen beslut om för-
slag till ny rektor. Under tiden 
därefter pågår rekryteringen 
av prorektor, som universitets-

styrelsen fattar beslut om 7 no-
vember.

Jonas andersson 

antalet internationella avgiftsstudenter och 
så kallade freemovers, dvs. internationella 
studenter som kommer till Lunds universi-
tet utanför utbytesavtal. Och istället för att 
beräkna personalens mobilitet, räknar man 
nu andelen utländsk personal. 

USV får alltså med det nya sättet att mäta 
internationalisering sammanlagt nästan en 
halv miljon kronor i stimulansmedel, ett 
tillskott på närmare 300.000 kronor. Eko-
nomihögskolan får närmare 100.000 kro-
nor mindre i stimulansmedel än tidigare och 
LTH 300.000 kronor mindre.

– EHL och LTH förlorar mest men vi står 
båda bakom förändringen. Den här sats-
ningen behövs för att stimulera internatio-
naliseringsarbetet, säger Kristina Eneroth, 
vicerektor och ordförande i Internationa-
liseringskommittén och även prorektor på 
Ekonomihögskolan.

britta coLLberg

Internationaliseringspengar omfördelas

Studenter vid Internationella Miljöinstitutet. 
foto: mikael risedal

ill: petter 
lönegård
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Arkitekter 
i tre generationer
Det är ingen brist på arkitekter i den här familjen. Britt, Åsa och Tilde 
är själva arkitekter, de är döttrar till arkitekter, och två av dem gifte sig 
också med arkitekter. Gissa vad man pratar om när släkten träffas!

Triss i arkitekter – Tilde Haremst tillsammans med mamma Åsa Haremst och mormor Britt Pedersen.

12                          LUM nr 8 | 2013



LUM nr 8 | 2013     13

L
UM möter mormor Britt Pedersen, 
dottern Åsa Haremst och dotter-
dottern Tilde Haremst – tre genera-
tioner kvinnliga arkitekter. Vi träf-

fas förstås på A-huset på LTH där de verkat 
som forskare, lärare och studenter och där 
den yngsta, Tilde, fortfarande studerar.

– Jag kom hit 1964 och blev assistent vid 
Institutionen för byggnadsfunktionslära när 
arkitektutbildningen i Lund startade, berät-
tar mormor Britt Pedersen, 84 år. 

Hon har under sin karriär undervisat och 
forskat på Arkitektskolan, LTH, men också 
hunnit arbeta på Lunds stadsarkitektkontor.

Hennes far var arkitekten Gustav Win-
berg, som på sin tid ritade mycket åt indu-
strin. Britt gick i hans fotspår och tog sin ar-
kitektexamen 1954 vid KTH. när hon kom 
till Lund tio år senare fanns det ett starkt in-
tresse för det helt nya ämnet byggnadsfunk-
tionslära som dessutom leddes av Lunds för-
sta kvinnliga professor, Carin Boalt.

– Man ville komma igång med miljonpro-
grammet och behövde stöd för att bygga 
bra bostäder. Vi arbetade med de praktiska 
frågorna: hur skulle ett kök eller ett kon-
tor se ut för att fungera bra? Vi ville också 
etablera en grundsyn, att människan alltid 
måste stå i centrum för att god arkitektur 
ska kunna skapas, säger Britt Pedersen, och 
konstaterar att fullskalelaboratoriet finns 
kvar men inte själva institutionen.

britts dotter åsa haremst, 54 år, bör-
jade läsa arkitektur i Lund i slutet av 70-ta-
let. Hon visste tidigt att hon ville arbeta hos 
just White Arkitekter och så blev det också. 
Företaget ägs av medarbetarna och har en 
yrkesetik som hon uppskattar. 

– Vi arbetar ofta i team som också inne-
håller andra kompetenser. Själv arbetar jag 
med helheten där färgsättning och inred-
ning är en stor del, berättar Åsa som nyligen 
ansvarade för den nya inredningen i E-huset 
på LTH. Andra intressanta projekt hon varit 
engagerad i är Umeås nya kulturhus och ett 
stort kontorskomplex i Budapest.

Tredje generationen Tilde Haremst, 22 
år, började på Arkitektskolan direkt efter 
studenten och är nu inne på fjärde året. 
Hon har alltid varit duktig på bild och form, 
men inte alltid vetat att hon ville bli arkitekt.

– Men så insåg jag att det inte var lönt att 
spjärna emot ödet. Och arkitektyrket känns 
helt rätt för mig, säger hon. 

Fördelen med många arkitekter i familjen 
är att det finns gott om mentorer, fortsätter 
Tilde. Och hennes mor håller med – de kan 
stötta varandra och förstår varandras pro-
blem och eventuella stress.

att pLugga tiLL arkitekt har också blivit 
ganska stressigt, berättar Tilde.

– Vi jobbar hårt för att få ihop bra port-
följer. Under våra olika projekt arbetar vi 
nästan dygnet runt, och ibland förväntar 
sig också lärarna det av oss.

Det är att gå lite får långt, tycker både 

hon själv, hennes mor och mormor. Arki-
tekter är annars rätt bra på att pressa sig på 
egen hand – de har höga krav på sig själva 
och nattjobb är inget ovanligt.

– Arbetet är tufft men man får mycket 
tillbaka, som t.ex. när man arbetar tillsam-
mans med brukarna, de som ska bo eller ar-
beta i byggnaderna, säger Åsa. Det är det 
hon gillar mest i jobbet och just nu arbetar 
hon på det sättet med Kristallen, Lunds nya 
kommunhus.

Arkitektyrket har blivit mer jämställt 
med åren. när Britt började sina studier på 
1950-talet antogs bara fyra kvinnor i en års-
kurs med 60 elever, medan det i dag utex-
amineras ungefär lika många kvinnor som 

män. Stjärnarkitekterna är dock fortfarande 
mest män, konstaterar de.

Britt Pedersen började sin karriär i USA 
på 50-talet och jobbade på internationellt 
präglade arkitektkontor i både Massachu-
setts och Los Angeles innan hon lockades till 
Lund. Dotterdottern Tilde drömmer också 
om att arbeta utomlands, men inte längre 
bort än Köpenhamn. 

– Arkitekter är mer respekterade där och 
arkitektur ses som en konstform, menar 
hon, och mamma och mormor håller med. 
Sverige har en mer teknisk ingenjörskultur 
och här finns inte traditionen att arkitekten 
är byggledare och håller i projektet hela vä-
gen till fullbordan.

– Om arkitekten fick styra skulle husen bli 
vackrare – och kanske skulle projekten inte 
fördyras lika mycket som idag, säger Åsa.

Det är en konjunkturkänslig bransch, 
men det utbildas inte för många arkitekter 
idag tycker de tre kvinnorna. 

– I utbildningen är det just nu mycket fo-
kus på just förtätning av stadskärnor. Miljö-
tänkandet är starkt och snart får det bara 
byggas nollenergihus, säger Tilde.

när allt fler flyttar in till städerna ökar 
kraven – då behövs arkitekterna. Kanske blir 
det fler generationer i familjen som fortsät-
ter det här spännande arbetet. 

text: mats nygren
foto: gunnar menander

”Fördelen med många arkitekter i familjen 
är att det finns gott om mentorer.”

Tilde Haremst.Åsa Haremst. Britt Pedersen.
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Vid sekelskiftet 1900 var mindre än en tiondel av Sveriges befolkning över 
65 år. Nu däremot är nästan var femte svensk över pensionsåldern. Denna 
 förändrade befolkningspyramid påverkar samhället på många sätt, och 
 uppmärksammas också allt mer även inom forskarvärlden. 

I detta nummer av LUM möter vi omsorgsforskaren som fick privata skäl 
att närma sig omsorgens vardag, äldreforskaren som är glad åt det växande 
intresset för området, och etnologen som gjort en djupdykning i en grupp 
80–90åringars vardag. Temat kommer att fortsätta i nästa nummer. 

Äldreforskning 
i medvind
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hon gjorde den osynliga kvinnliga 
arbetskraften synlig, och fick sina 
teser bekräftade om att effektivi-
tetstanken inom vården varken blir 
bra eller billig – när hennes egen 
make blev sjuk. 

Man skulle kunna säga att rosmari Eliasson-
Lappalainen är den svenska äldreomsorgs-
forskningens moder. när hon i början av 
80-talet fick arbete på Socialtjänstens forsk-
nings- och utvecklingsbyrå – FoU-byrån – 
var forskning om äldre ett oplöjt fält. 

– Det hade börjat gå upp för politiker att 
äldreomsorgen var en snabbt växande ut-
gift för samhället och därför ville man fors-
ka om den, säger rosmari Eliasson-Lappa-
lainen. Hon är idag professor emerita och 
tar emot i sin vindsvåning i centrala Lund.  

Innan hon tog jobbet på FoU-byrån hade 
hon forskat om ungdomssexualitet, psykia-
tri och socialt utsatta familjer. Äldreomsorg 
visste hon inget om. 

– Jag lockades av att det var ett okänt fält 
samt av att arbetet med äldre helt och hållet 
sköttes av osynlig kvinnlig arbetskraft, säger 
hon och berättar att hon nästan omedelbart 
kom på kant med sina chefer som ogillade 
inriktningen i hennes forskning.

De tyckte inte om att hon förutom fokus 
på de äldre även ville intervjua vårdbiträde-
na och hemsamariterna om deras arbete. 

– Att piska en matta är väl ingen konst, 
det behöver man väl inte forska om me-
nade cheferna, berättar rosmari Eliasson-
Lappalainen. 

Som tur var stod hon på sig. Forsknings-
programmet ”Äldreomsorgens vardag och 
villkor” som hon drog igång på 80-talet är 
fortfarande i full kraft och har resulterat i 
mängder av avhandlingar och rapporter. På 
frågan om huruvida forskningen om äldre-
omsorg har lett till förändringar inom vår-
den av äldre blir hon tveksam.

– Det är ett ekonomiskt effektivitetstänk 

som styr äldreomsorgen. new Public Mana-
gement är en ledstjärna, trots att det inte 
finns forskningsbelägg för att den ideolo-
gin och sådana styrprinciper fungerar i män-
niskovårdande verksamheter, säger rosmari 
Eliasson-Lappalainen. Tvärtom visar forsk-
ningen att den inte fungerar. 

men även om forskningen inte har lyck-
ats stoppa effektiviseringshetsen inom äld-
reomsorgen så är hon stolt över andra saker 
som äldreforskningen åstadkommit.

– Vårdbiträdena har rätat på ryggen när 
vi visat på all den kompetens som de måste 
besitta för att kunna utföra sitt jobb, säger 
rosmari Eliasson-Lappalainen. Jag är stolt 
över att vi inte har gått maktens ärenden 

och forskat om effektivisering av äldrevår-
den utan fortsatt söka kunskap om äldre-
omsorgens vardag och villkor. 

Hon pekar på att det idag finns tenden-
ser till en revolt mot new Public Manage-
ment inom vården.

– Läkarna har börjat protestera och det 
kan förhoppningsvis spilla över på andra 
fält, säger hon. 

I början av 90-talet fick hon en professur i 
Lund och kom tillbaka till sitt Alma mater ef-
ter att i tjugo år ha bedrivit forskning utanför 
akademin. I Lund träffade hon Pauli, sitt livs 
kärlek, som hon fick nästan fem år tillsam-
mans med innan han dog i cancer år 1998. 

Under makens sista år i livet kastades 
rosmari Eliasson-Lappalainen in i en verklig-

Rosmari Elias-
son-Lappalai-
nen är en 
pionjär inom 
äldreomsorgs-
forskning. 
foto: gunnar 
menander

”Jag är stolt över att vi inte har gått maktens 
ärenden och forskat om effektivisering 
av äldrevården utan fortsatt söka kunskap 
om äldreomsorgens vardag och villkor.”

– Ekonomiskt effektivitetstänk
passar inte inom äldrevården

tema äLdreforskning

t
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– det har aldrig varit roligare att 
vara äldreforskare än nu. intres-
set för vår verksamhet är så stort 
idag!

Det säger Susanne Iwarsson, som leder 
CASE (se rutan) och forskargruppen ”Ak-
tivt och hälsosamt åldrande”. Hon är pro-
fessor i gerontologi, läran om det friska 
åldrandet. 

Gerontologin och dess kusin geriatri-
ken – läran om åldrandets sjukdomar – 
har inte brukat ha särskilt hög status. Att 
många forskare i gerontologi haft en teo-
retisk inriktning har bidragit till detta, ef-
tersom resultaten inte alltid kunnat om-
sättas i praktiska åtgärder.

– Och det är ju praktiska, tillämpbara 
resultat som samhället efterfrågat. Men 

nu är vi många gerontologer med en bak-
grund som till exempel arbetsterapeuter, 
sjuksköterskor, socionomer och sjukgym-
naster, vilket har stärkt den tillämpade 
forskningen på området, säger Susanne 
Iwarsson.

Äldreforskningen har tidigare mest 
handlat om vård och omsorg. nu däre-
mot, när allt fler uppnår en hög ålder, 
handlar den också om äldres vardag, akti-
viteter, arbetsliv och delaktighet i samhäl-
let. Behovet av sådan forskning har också 
på senare år uppmärksammats allt mer av 
politikerna, med ökade anslag både från 
EU och från den svenska regeringen.

faktum är att sverige enligt både Fn 
och EU är det bästa landet av alla att åld-
ras i. Det kan verka märkligt med tanke på 

het som låg nära det som varit hennes forsk-
ningsfält under många år, omsorgens vardag. 

Då, på slutet av 90-talet, var sjukhusper-
sonalen i Lund helt bortkommen och kun-
de i princip inte erbjuda något annat än det 
ångestdämpande medlet Sobril. 

– De var så fruktansvärt handfallna, säger 
rosmari Eliasson-Lappalainen. Palliativ vård 
står inte högt i kurs inom sjukvården trots 
att redan Hippokrates sa att en av läkekon-
stens viktigaste uppgifter är att kunna ge 
lindring och tröst. 

rosmari eLiasson-LappaLainen och 
hennes man tyckte att de lika gärna kun-
de lämna närheten till specialistvården och 
universitetssjukhuset i Lund för att låta Pauli 
möta döden i sommarstugan som låg i Häss-
leholms kommun.

Av en slump kom de i kontakt med KVH 
– kvalificerad vård i hemmet – ett arbetssätt 
som då inte fanns på många ställen men 
som idag har blivit allt vanligare.

– Hos KVH-teamet fanns inte ett spår av 
new Public Management. Personalen tog 
sig all tid som patienten behövde och kun-
de infinna sig på en halvtimme när det blev 
akut, berättar hon.  

Tretton år efter Paulis död skrev rosma-
ri Eliasson-Lappalainen en artikel i Social-
vetenskaplig tidskrift som baserade sig på 
den egna erfarenheten. Hon anser att mötet 
med KVH-teamet och deras arbetssätt blev 
en bekräftelse på det som hon och många 
andra forskare kommit fram till i forskning-
en om äldreomsorg. 

– Deras arbetssätt visade med all tydlig-
het hur bra det kan bli när man låter kom-
petent personal vårda efter eget omdöme. 
Utan att mäta allt i tid och pengar lyckades 
de att skapa en god omsorg som dessutom 
antagligen blev mycket mer kostnadseffek-
tiv än om jag och Pauli hade åkt fram och 
tillbaka till sjukhuset för att söka akutvård.

uLrika oredsson

fotnot. New Public Management – ett be-
grepp som används för att karaktärisera de 
två senaste decenniernas förändringar i of-
fentlig sektor. Managementmodellen känne-
tecknas av metoder och idéer som lånats in 
från näringslivet. 

Aktiva seniorer 
ämne för ny forskning

Idag förblir många aktiva långt upp i åren. foto: shutterstock

t
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Lu har flera forskningsnätverk som 
är inriktade på äldre och åldrande. 
här beskrivs de tre största gruppe-
ringarna, gås, case och epihealth.

gås står för Gott åldrande i Skåne och är en 
både bred och långvarig studie. GÅS star-
tade redan 2001 och inbjöd då nära 3.000 
personer mellan 60 och 93 år i fem skånska 
kommuner. Deltagarna blir läkarundersökta 
och får frågor om sin livsstil, sin funktions-
förmåga, sina sociala förhållanden med 
mera. Den första undersökningen har se-
dan följts upp med jämna mellanrum.

Studien har två huvuddelar: en som gäl-
ler deltagarnas hälsa, och en som gäller 
vårdsystemet. I den första delen vill man 

bl.a. ta fram ny kunskap om normalt åld-
rande, om läkemedelsanvändning och mul-
tisjuklighet. Den andra delen handlar om 
hur vård och omsorg organiseras. Utnyttjas 
vårdinsatserna på bästa sätt, är fördelning-
en mellan kommunal och akut vård rimlig, 
och hur stor är de anhörigas börda?  

case står för Centre for Ageing and 
Supportive Environments och är ett så 
kallat Forte-centrum inriktat på bra mil-
jöer för en åldrande befolkning. Studierna 
inom CASE gäller både boendet (i egna bo-
städer eller äldreboenden), utemiljön och 
frågor om tillgänglighet och handikappan-
passning. I CASE deltar forskare från både 
Medicinska fakulteten, LTH och Samhälls-
vetenskapliga fakulteten.

epiheaLth är ett forskningssamarbete 
mellan Uppsala universitet och Lunds uni-
versitet. Syftet är att samla in hälsorelate-
rad information om 300.000 medelålders 
och äldre personer i Malmö- och Uppsala-
trakten, och med dess hjälp stärka kampen 
mot de stora folksjukdomarna. 

Vid de två testcentra som Epihealth har i 
Malmö och Uppsala får deltagarna fylla i en 
enkät om sin livsstil och sjukdomshistoria. 
De får också lämna ett blodprov, som ger 
bl.a. genetisk information, och genomgå 
en grundlig hälsoundersökning. Alla dessa 
data ska sedan ställas i relation till uppkom-
sten av bl.a. hjärt-kärlsjukdomar, benskör-
het, depressioner, diabetes och ledbesvär.

ingeLa bJörck

mediarapporterna om äldre som vanvårdats 
eller inte fått äldreboende fast de är både 
gamla och sjuka. Men det finns en bister 
förklaring: att äldre har det mycket sämre 
på andra håll, både inom och utom Europa.

– Vi behöver inte gå långt bort. Det räck-
er med att se hur det ser ut på andra sidan 
Östersjön, säger Susanne Iwarsson. Hon har 
i många år bedrivit forskning i riga och har 
därför en god inblick i de äldres situation i 
Lettland.

att det är värre utomLands är förstås 
ingen ursäkt för Sveriges del. Susanne Iwars-
son vill att äldreforskningen ska bidra till att 
ge bättre möjligheter till ett aktivt och häl-
sosamt åldrande här i landet. Och forskar-
na måste fokusera inte bara på dem som är 
äldre idag, utan också på nästa generation.

– Det vi lär oss av dagens äldre är ju inte 
självklart tillämpbart på dem som blir senio-
rer om tio eller tjugo år. De kan ha helt an-
dra önskemål när det gäller boende, förflytt-

ningar, aktiviteter och annat i livet, menar 
Susanne Iwarsson.

Hon ser många viktiga forskningsfrågor 
på området aktivt och hälsosamt åldrande. 
De gäller bland annat arbetslivet, äldres del-
aktighet i samhället, teknikutvecklingen, att 
åldras med funktionshinder, och åldersdis-
kriminering. Den senare finns i olika former, 
från uttalad diskriminering i form av ute-
stängande åldersgränser till den outtalade 
diskrimineringen när äldre personer non-
chaleras och ses över axeln.

– Att behandla människor sämre på 
grund av deras kön, etnicitet eller sexu-
ella läggning är inte längre godtaget i 
samhället. nästa stora diskriminerings-
debatt gäller de äldre, och har redan 
börjat, säger Susanne Iwarsson.

– Dagens 65-åringar har många friska 
och aktiva år kvar att leva. De kommer inte 
att acceptera att bli borträknade på grund 
av sin ålder!

ingeLa bJörck

flera nätverk för forskning om äldre och åldrande

”Dagens 65åringar har många friska och aktiva 
år kvar att leva. De kommer inte att acceptera att 
bli borträknade på grund av sin ålder!”

Susanne Iwarsson 
tycker att det 
aldrig har varit 
roligare att vara 
äldreforskare än nu. 
foto: kennet ruona

tema äLdreforskning
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när etnologen åsa alftberg var i 
20-årsåldern började hennes mor-
mor gå nedför trapporna bakläng-
es, eftersom höften gjorde mindre 
ont då. den minnesbilden har 
stannat kvar hos henne, och legat i 
bakgrunden till en avhandling om 
hur äldre personer upplever sina liv.

I avhandlingen intervjuade Åsa Alftberg tolv 
80–90-åringar som – faktiskt i likhet med 
merparten i sin åldersgrupp – fortfarande 
bodde kvar hemma. Alla hade olika kräm-
por och kroniska sjukdomar, men såg ändå 
sig själva som friska.

– Bara detta var en tankeställare, som vi-

sade att funktion för dem var viktigare än 
diagnos. Fast de gamla inte var friska i medi-
cinsk mening, så kände de sig friska efter-
som de kunde klara sig själva, säger hon. 

en annan sak som Åsa Alftberg noterade 
var att 80+-arna ofta placerade åldrandets 
problem utanför den egna kroppen. Det var 
inte benen som svek, utan trappan som var 
dumt konstruerad. Synen var inte så dålig, 
men telefonkatalogen hade för liten stil. Ar-
marna var inte för svaga utan mjölkpaketen 
för tunga, och så vidare.

– nästa steg var att hitta praktiska lös-
ningar till de olika problemen: ommöblering 
för att slippa gå så mycket i trapporna, för-

storingsglas för telefonkatalogen, dragväs-
ka för att handla mat... 

Åsa Alftberg påpekar därför – i motsats 
mot den gängse uppfattningen – att äldre 
oftast inte alls är rigida utan tvärtom flexi-
bla. De tvingas ju ständigt anpassa sig till 
kroppens förändringar och hitta nya sätt att 
klara vardagen.

Hennes intervjupersoner var också väl 
medvetna om att de förväntades sköta sin 
hälsa.  

– De löste korsord ”för att hålla hjärnan 
igång” och promenerade ”för att det var 
nyttigt”. Det var alltså plikten som framhölls 
snarare än nöjet, kanske för att visa att man 
även på ålderns höst var en duktig och sköt-
sam medborgare, säger hon.

I skötsamheten ingick att hålla hemmet 
snyggt och rent. De gamla städade själva så 
mycket de kunde, och bad sedan anhöriga 
kontrollera om det dög.

– Smuts är alltid något negativt, men är 
nog extra hotande för äldre människor. Ett 
smutsigt hem skulle bli ett tecken på förfall 
och visa att man inte längre kan klara sig 
själv, menar Åsa Alftberg.  

forskningen har gett henne en mer ny-
anserad bild av åldrandet, tycker hon. Det 
bör inte romantiseras, men heller inte skild-
ras som ett elände. 

– Mina intervjupersoner sa ibland att 
”det är inte så roligt att bli äldre”. Men sam-
tidigt hade de en förmåga att uppskatta till-
varon och tillvarata positiva ögonblick och 
detaljer som man förr inte hunnit uppmärk-
samma. 

Åsa Alftbergs avhandling las fram för ett 
år sedan. nu arbetar hon med en studie av 
äldre personers bruk av läkemedel och hur 
de fogar in sin medicinering i vardagen.

text: ingeLa bJörck
foto: gunnar menander

Äldre upplever sig som friska 
så länge de klarar sig hemma

Etnologen Åsa 
Alftberg forskar 
om hur äldre upp-
lever sina liv.

tema äLdreforskning
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Bullret ökar och hotar hälsa, miljö och även sam
hällsekonomi. Politikerna har inte vaknat och 
starka ekonomiska intressen bromsar åtgärder. 
Utvecklingen tycks omöjlig att stoppa, men pa
rallellt spirar en ökad medvetenhet om buller 
och ljud, menar Frans Mossberg, föreståndare 
för Ljudmiljöcentrum. Här listar han de fem vik
tigaste bullerkällorna i dagens samhälle.

trafik- och transportbuLLer. Trafikflödet ökar 
och bullret är en stressfaktor som kan bidra till hjärt-
kärlsjukdomar, högt blodtryck, stroke och diabetes. 

WHO har räknat ut att en miljon friska levnadsår går förlora-
de varje år i Europa på grund av trafikbuller. 

nöJesbuLLer. Buller orsakat av motorsporter 
av  olika slag ökar i både städer och på landsbygd: 
motor cyklar, motorbåtar etc. Den här typen av 

punktvis buller orsakas till 99 procent av män, som tycks an-
vända bullret som ett slags revirmarkering.

arbetsbuLLer. Finns inom industrin, lantbruket, 
vården och i kontorslandskapet. Svårt att helt und-
vika, men går att minska drastiskt om man blir mer 

medveten om bullrets destruktiva effekter som sjukdom, 
sömnbrist, trötthet som i sin tur resulterar i stora kostnader 
för samhället. Man måste vara beredd att lägga pengar på 
att åtgärda bullret.

musikbuLLer. Nya vanor innebär nya risker. Allt 
fler inte minst unga, lyssnar på musik i hörlurar från 
smartphones etc. Bara i Europa beräknas mer än tio 

miljoner människor lyssna på musik på riskfyllt höga volymer 
länge varje dag. En ny rapport förutspår enorma framtida 
kostnader för samhället i form av hörselskador. 

buLLer i LokaLer. Dålig akustik är en plåga för 
hörselskadade, men även de med normal hörsel på-
verkas. I äldre historiskt värdefulla lokaler inte minst 

här vid Lunds universitet, är akustiken ofta så dålig att myck-
et av det som sägs t.ex. vid disputationer och föredrag går 
förlorat. Ljudmiljöcentrum har sökt medel för att inventera 
LUs lokaler och hitta sätt att förbättra akustiken. Ljudmiljön 
är en resurs som rätt hanterad kan främja välbefinnande, vila 
och rekreation för människan.

text & foto: britta coLLberg 
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listan.

Frans Mossberg listar de 
fem viktigaste bullerkällor-
na i dagens samhälle.
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sociala innovationer kan bli ett nytt 
strategiskt innovationsområde, ett 
så kallat sio, som vinnova finansie-
rar. 

det arbetar man för på Lunds 
universitets centrum för sociala 
innovationer, Lusic, som fått upp-
draget att utveckla en svensk infra-
struktur för social innovation. 

Lusic koordinerar uppdraget i samarbete 
med Malmö högskolas institution för urba-
na studier och Centrum för socialt entrepre-
nörskap på Stockholms universitet. 

– Vi är ute efter utvecklingsidéer från 
hela landet och håller workshops som alla 
som är intresserade är välkomna till, säger 
projektledare André Bogsjö på Lusic.

en sociaL innovation föds ur ett samhäl-
leligt behov. Behovet kan uppstå var som 

helst – inom miljöområdet, (se artikeln in-
till om Oksana Monts hållbara konsumtion) 
kultursektorn, sociala frågor som exempel-
vis hemlöshet eller varför inte inom högsko-
levärlden (se artikel om Åsa Burman på si-
dan 22) .

Sociala innovationer
kan bli nästa storsatsning

Idén kan uppstå såväl inom akademien 
som utanför men ofta behövs både en prak-
tiker och en forskare för att genomföra inn-
ovationen. På den övertygelsen vilar Lusic, 
som föddes för ett drygt år sedan i sam-
band med en stor workshop som samlade 
ett femtiotal personer. Det var entusiastis-
ka samhällsentreprenörer som ville komma i 
kontakt med forskare för att förverkliga sina 
idéer, och Lusics uppgift är att hjälpa till med 
den kopplingen.

andré bogsJö berättar att det till exem-
pel kan handla om invandrare som hittat vä-
gar till arbetsmarknaden och som vill hjäl-
pa andra som står utanför med nya typer 
av affärsverksamheter. Det kan också vara 
forskare och studenter som brinner för sam-
hälleliga behov – som exempelvis att lösa 
hemlöshetsproblematiken. 

För André Bogsjö och hans kollegor 

André Bogsjö är projektledare på Lusic.

Tidigare i höst arrangerade Lusic en sociala entreprenörskapskonferens, där bl.a. äldrepedagog Jessica Hall (till höger) deltog. 
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handlar det om att hitta såväl praktiker-
na ute i samhället som forskarna inom 
universiteten och inte minst att hjälpa 
till att analysera behovet för den upp-
komna idén. 

– Om vi kommer fram till att beho-
vet finns så kan vi inte bara hjälpa till att 
hitta fler mänskliga resurser, lokaler, be-
fintliga liknande idéer utan även med att 
identifiera den finansiering som krävs för 
att förverkliga idén, säger André Bogsjö.

uppdraget från vinnova, att ta 
fram en strategisk forsknings- och inno-
vationsagenda, går ut på att kartlägga 
de satsningar inom sociala innovatio-
ner som pågår i landet, att definiera be-
hov och intresse för fortsatt utveckling 
samt att ta fram en handlingsplan för 
hur man kan stödja dem som har utveck-
lingsidéer.

Att hitta praktikerna handlar för An-
dré Bogsjös del inte bara om att arrange-
ra workshops och konferenser utan även 
om att ge sig ut i samhället och prata 
med folk. Han har fem kollegor på Lusic 
varav en är italienska, en amerikan och 
en australiensare samt två volontärer – 
bägge från Albanien. 

LUM är med den första timmen på 
den sociala entreprenörskapskonferen-
sen som startade i Lund och fortsatte 
på Österlen tidigare i höst. Här träffar vi 
bland andra äldrepedagog Jessica Hall 
från Malmö som driver eget i tryggare 
äldreboende och som hoppas hitta boll-
plank under konferensen. 

– Jag vill förändra attityderna kring 
åldrandet och äldres boende, säger hon. 

under hösten har man även hållit en 
konferens i Stockholm för praktiker och i 
januari/februari förväntas skissen till den 
sociala innovationsagendan vara klar.

– Och med den som underlag gör vi 
en ny ansökan till Vinnova om att göra 
sociala innovationer till ett nytt strate-
giskt innovationsområde. Den ansökan 
ska vara klar i april 2014!

text: maria Lindh
foto: gunnar menander

 

en forskningsförmedling, gärna 
placerad under nordiska ministerrå-
det, som kunde leta upp och på ett 
lättbegripligt sätt förmedla viktig 
forskning om hållbar konsumtion. 
en forskarpanel som ställer sam-
man kunskapen på området på 
samma sätt som fns klimatpanel 
ipcc gjort på klimatets område, och 
ett diskussionsforum för kontakter 
mellan forskare och konsument-
organisationer.

Det är några förslag i en rapport skriven 
av professorn i hållbar konsumtion Oksa-
na Mont och hennes medarbetare. Hon ser 
ett stort behov av mellanhänder som kan 
föra ut resultaten av samhällsvetenskaplig 
forskning.

– när det gäller hållbar utveckling tar po-
litikerna ofta hjälp av ekonomisk, naturve-
tenskaplig och teknisk forskning. Den sam-
hällsvetenskapliga forskningen används 
mer sällan, eftersom den är svårare att sam-
manfatta i punkter och siffror, säger hon.

poLitikerna måste ta täten i övergång-
en till ett hållbart samhälle – man kan inte 
vänta sig att enskilda konsumenter ska kla-
ra saken på egen hand. Det är kärnan i den 
rapport hennes grupp skrivit åt nordiska 
Ministerrådet (se artikel på nästa sida), som 
bemöter tio vanliga myter om hållbar kon-
sumtion.

För att politikerna ska nås av budskapet 
har man ansträngt sig extra mycket för att 
sprida det på ett begripligt sätt. Webbsän-
da seminarier har ordnats för nordiska be-
slutsfattare, tjänstemän och organisationer 
och för ett motsvarande internationellt nät-

verk. I en särskild blogg har forskargruppen 
berättat om och fått synpunkter på det på-
gående arbetet. Den färdiga rapporten har 
också försetts med en separat lättläst sam-
manfattning.

– Våra intervjuer med tjänstemän som 
arbetar med konsumtionsfrågor visade att 
de efterfrågar sådana sammanfattningar. 
De inser att samhällsvetenskaplig forskning 
är viktig för att förstå t.ex. konsumentbete-
ende, men tycker den är svårare att ta till sig 
än forskningen från områden som ekonomi, 
naturvetenskap och teknik, säger  Oksana 
Mont.

det hon viLL få igång bland beslutsfattar-
na är inte bara en diskussion om konsum-
tionsmönster. Mönstren handlar om vad vi 
köper – ekologiska eller oekologiska varor, 
närodlat eller inte osv. Men konsumtions-
nivån – hur mycket vi köper – är minst lika 

tema sociaLa innovationer

Samhällsvetenskaplig 
forskning måste tolkas 
för att nå beslutsfattare

Professorn i hållbar konsumtion Oksana 
Mont. foto: gunnar menander

Tidigare i höst arrangerade Lusic en sociala entreprenörskapskonferens, där bl.a. äldrepedagog Jessica Hall (till höger) deltog. 
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åsa burman kämpade liksom 
många humanister ganska ensam 
med sin avhandling i filosofi. nu 
hjälper hon andra doktorander att 
bli klara i tid – och att må bättre på 
vägen dit. 

– men jag hade aldrig förverk-
ligat den här idén utan mina erfa-
renheter som konsult i näringslivet 
och av praktiskt avhandlingsskri-
vande i berkeley, säger hon.

Åsa Burmans utbildningsföretag heter Fi-
nish On Time och är ett exempel på social 
innovation. Hon driver företaget på del-
tid tillsammans med psykologen Johanna 
Clausen Ekefjärd. Båda jobbar också vid 
Lunds universitet – Åsa som vikarierande 
lektor vid avdelningen för mänskliga rättig-
heter på Historiska institutionen, Johanna 
som forskare vid Medicinska fakulteten.

Många doktorander har svårt att bli kla-
ra inom utsatt tid, genomströmningen är 
relativt sett låg inom humaniora, samhälls-
vetenskap och teknik. Doktoranderna är 
också ofta stressade vilket leder till sjuk-
skrivningar, särskilt bland kvinnliga huma-
nister.

finish on time erbjuder en terminslång 
kurs som ska råda bot på det här. Johan-
na Clausen Ekefjärd lär ut stresshantering 
medan Åsa Burman bidrar med bl.a. erfa-
renhet från näringslivet och Berkeley. 

Efter doktorsexamen i Lund 2007 ar-

en omställning till ett hållbart 
samhälle kräver politiska åtgär-
der – att tro något annat är att 
tro på myter. det är huvudbud-
skapet i den rapport till nordiska 
rådet som oksana mont ansva-
rat för.

I rapporten vederlägger Oksana Mont 
och hennes kollegor tio myter. Här är 
några av dessa vanliga myter:

”grön konsumtion är lösningen”. 
Det stämmer inte helt, menar forskar-
na: ”gröna” varor är visserligen bättre än 
andra, men även de har en påverkan på 
miljön och resurserna. Så länge konsum-
tionen bara ökar motverkas dessutom 
de ekologiska produkternas effekter av 
den totala produktionsökningen.

”konsumenterna ska leda vägen 
mot hållbarhet”. Men konsumenter-
nas valmöjligheter begränsas av både 
utbudet på marknaden, infrastrukturen 
och de normer som gäller i samhället. 
Därför bör politikerna ta ledningen. Det 
är politikernas sak att genom lagstift-
ning, infrastruktur, pris- och utbildnings-
politik göra hållbarhet till en huvudväg 
och inte bara ett av många val.

”många små insatser ger ett stort 
resultat”. Enligt forskarna kan små för-
ändringar visserligen ha betydelse, men 
de behöver stödjas av stora förändring-
ar som ligger utom den enskilda konsu-
mentens makt. Mycket mer måste göras 
av näringslivet, politikerna och de finan-
siella institutionerna för att förbereda 
övergången till ett hållbart samhälle där 
kommande generationer kan ha det bra.

”en hållbar livsstil för oss tillbaka 
till grottstadiet”. nej, snarare tvärtom, 
menar forskarna: det är om vi inte lyckas 
nå ett hållbart samhälle som vi riskerar 
svåra sociala och ekonomiska problem 
i framtiden. Dessutom går hållbarhet 
mycket väl att kombinera med god häl-
sa, hög livskvalitet och en tillräcklig (om 
inte överflödande) konsumtion.

”konsumtionspolitik är alltför 
kontroversiell”. Det stämmer att kon-
sumtion uppfattas som en del av privat-
sfären, men det finns många exempel på 
lagstiftning som en gång var kontrover-
siell men idag känns självklar. Bland dem 
är t.ex. bilbälteskrav, rökförbud och för-
bud mot ineffektiva glödlampor. 

ingeLa bJörck

 viktig att diskutera, menar Oksana Mont. 
Här kommer beslutsfattarna ibland 

med dubbla budskap. Å ena sidan fram-
hålls behovet av hållbar utveckling, å an-
dra sidan kan medborgarna uppmanas 
att fortsätta konsumera för att hålla eko-
nomins hjul rullande.

– Det är olyckligt att politiken är så 
fixerad vid BnP-utvecklingen. Alla vet ju 
att BnP inte mäter ett samhälles välmå-
ende utan bara dess ekonomiska aktivi-
tet. Det är som att ta tiden på en orien-
terare men inte bry sig om ifall han eller 
hon springer åt fel håll! säger Oksana 
Mont.

Hon efterlyser därför politiker som 
förespråkar andra visioner än ekonomisk 

tillväxt. Ska samhället bli hållbart måste 
vi överge den nuvarande överflödskon-
sumtionen, men kan i stället nå andra 
mål som balans, fred, stabilitet och ett 
bättre välbefinnande. Om politiker och 
beslutsfattare kunde fokusera på hållba-
ra livsstilar och vägen dit, så skulle man 
slippa den nuvarande fixeringen vid kon-
sumtionsnivåerna.

– Det finns många verktyg inom infra-
struktur, lagstiftning, prissättning med 
mera som kan styra åt rätt håll. Vad som 
krävs är framför allt politiskt ledarskap, 
menar hon. ingeLa bJörck

fotnot: Forskargruppens blogg har 
adressen www.sustainabilitymyths.
blogspot.se

Hon hjälper 
doktorander 

att skriva 
klart i tid

vanliga myter om hållbar utveckling

t
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betade hon ett par år som management-
konsult på ett globalt strategiföretag i Kö-
penhamn.

– Jag lärde mig hur man leder projekt, 
bryter ner uppdraget i delar och sätter upp 
mål. 

”Det här skulle jag ha kunnat när jag dok-
torerade” tänkte hon då, då hade det gått 
lättare. Modellerna från näringslivet kan 
dock inte kopieras rakt av; forskningen skil-
jer sig för mycket från andra processer, den 
är mer kreativ och handlar om att söka ny 
kunskap, insåg hon efterhand. Men på Uni-
versity of California i Berkeley, där hon vis-
tats i flera längre perioder, förstod hon hur 
man kunde anpassa näringslivets projekt-
tänk till akademin.

i usa är det vanLigt med stöd till dok-
torander i praktiska strategier och tekniker 
för hur man skriver en avhandling och Åsa 
Burman arbetade tillsammans med en äldre 
pensionerad lärare, som under mer än tret-
tio år hjälpt doktorander i forskarprocessen. 

– Det vanliga är att man lägger all kraft 
på vad forskningen ska handla om. Den här 
Berkeley-läraren flyttade fokus till hur man 
doktorerar och själva resan till målet, den 
färdiga avhandlingen. Det kunde handla om 
hur man planerar sin dag, strukturerar arbe-
tet och sätter delmål för att nå ända fram – 
lite som i näringslivets projektupplägg. Det 
blev en aha-upplevelse för mig, en nyckel till 
att lyckas i forskarstudierna.

På Berkeley var det också självklart att 

pärm jagar bort 
hjärnspöken
kursen finish on time är 
inspirerad av tekniker för prak-
tiskt avhandlingsskrivande 
från university of california, 
berkeley, från klassisk projekt-
ledning och samt från kognitiv 
beteendeterapi, kbt. den 
erbjuder flera tekniker för att 
komma vidare. ett exempel är 
att fokusera på slutprodukten, 
genom en vanlig pärm som 
representerar den färdiga 
avhandlingen. 

Varje doktorand får göra en kva-
lificerad gissning hur omfattande 
deras avhandling kommer att bli och 
sedan sätta in motsvarande antal 
tomma sidor i sin pärm. Efterhand 
ersätts de tomma sidorna med rik-
tiga avhandlingssidor som doktoran-
den skriver under kursens gång.

– Pärmen blir en fysisk represen-
tation av avhandlingen och bara 
genom att flytta ut ibland vaga 
projekt i verkligheten tycks många 
hjärnspöken som förlamar arbetet 
försvinna.

Doktoranderna arbetar med sina 
pärmar under hela kursen och även 
tillsammans med sina handledare. 

– De byter perspektiv och jobbar 
automatiskt mer med helheten och 
de olika delarna i avhandlingen. 
Istället för att bara läsa mer och 
mer som är allmänt intressant får de 
hjälp att värdera hur något passar in 
i just deras avhandling, förklarar Åsa 
Burman. 

Pärmen är bara en teknik av 
många. Man arbetar också mycket 
med stresshantering. Utvärdering-
arna är positiva. Doktorandgruppen 
har varit ett viktigt stöd och en klar 
majoritet av deltagarna kände min-
dre stress och mer arbetsglädje och 
de blev också mer produktiva.   

britta coLLberg 

filosofer var intressanta för näringslivet och 
många gick till höga poster.

– Det var förmågan att tänka logiskt och 
bena upp komplexa problem som var efter-
traktad. För mig blev det en inspiration och 
det var därför ett mindre steg för mig att ef-
ter examen jobba som konsult i näringslivet.

när åsa burman efter några år återvände 
till Lunds universitet ville hon gärna dela med 
sig av sina erfarenheter och hjälpa doktoran-
der. Hittills har Finish On Time utbildat drygt 
femtio doktorander, huvudsakligen inom 
humaniora, där ensamarbete är vanligast.

– Kursen bryter ensamheten, doktoran-
derna får ett forum. De får hemuppgifter 
som de ska lösa tillsammans och ändrar sitt 
sätt att arbeta, säger Åsa Burman.

Kursen innebär mer styrning och fokus. 
Frågan är om det inte riskerar att hämma 
kreativiteten. nej, tydligare ramar gör det 
ofta enklare att vara kreativ och bli klar, tror 
Åsa Burman.

Men är det inte akademins eget ansvar 
att skapa goda villkor för doktoranderna – 
den här kursen ges ju på konsultbasis utan-
för universitetet?

– Universitetet har många duktiga och 
engagerade handledare – flera inom huma-
niora har gått vår kurs och metoden sprider 
sig. Det är vi glada för. Målet är att förbätt-
ra arbetsmiljön, frigöra innovationskraft och 
få effekter på en övergripande nivå, säger 
Åsa Burman. 

britta coLLberg

tema sociaLa innovationer

Åsa Burman dri-
ver företaget 
Finish On Time, 
som går ut på 
att ge dokto-
rander reskap 
som hjälper 
dem att skri-
va klart sin av-
handling i tid. 
foto: gunnar 
menander
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– Jag gillar praktisk 
problemlösning

Prodekan som gillar praktiskt 
inriktad problemlösning. Bo-
Anders Jönsson drar sig inte för 
att riva ner en vägg eller helre-
novera ett badrum. Han gör allt 
själv och sätter en viss stolthet i 
att inte behöva släppa in hant-
verkare i huset.

Han gillar att hjälpa 
andra människor 
framåt. Han är resul
tatinriktad och strävar 
efter bättre samord
ning i verksamheten. 
På fritiden är han en 
hemmafixare som 
trivs bäst i snickar
byxor. 

Möt BoAnders 
Jönsson, professor 
och prodekan för 
utbildningsfrågor vid 
Naturvetenskapliga 
fakulteten. 
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F
ör en kort tid sedan var han på 
klass träff i sin gamla barndoms-
stad Malmö. Klasskamraterna från 
årskurs 1–9 hade han inte träffat 

sedan 1973.
– Har du blivit professor än? frågade en 

av klasskamraterna, som mindes Bo-Anders 
Jönssons spirande fysikintresse i högstadiet.

det var knappast någon utstakad väg 
som ledde honom in i den akademiska värl-
den. Bo-Anders Jönsson växte upp i Lorens-
borgs fotbollspräglade kvarter intill Malmö 
Stadion på 1960- och 70-talet. Få i hans 
klass läste vidare efter gymnasiet. Själv drevs 
han framåt av en gnista som hade tänts av 
högstadieläraren i fysik. Det där dimkam-
marförsöket med joniserande strålning 
hade gjort intryck. Kanske bidrog i lika stor 
grad hans mammas tidiga inköp av diverse 
experimentlådor till honom och hans bäg-
ge bröder. Hans pappa dog i unga år, vilket 
gjorde att Bo-Anders Jönsson redan som 
barn påtog sig en roll som praktiker, en tek-
nikorienterad problemlösare.

– Jag fick en hyvelbänk av mormor i kon-
firmationspresent, säger han och ler åt min-
net.

när han börJade Läsa fysik vid Lunds 
universitet upptäckte han att det fanns en 
inriktning som kombinerade hans intresse 
för fysik, strålning, teknik och även biologi i 
vid bemärkelse – nämligen medicinsk strål-
ningsfysik. Efter disputationen 1991 och 
några års arbete som sjukhusfysiker valde 
han att återvända till universitetsvärlden. I 
samma veva skaffade han sig dessutom en 
unik bibliotekarieutbildning för disputera-
de. Det var på den tiden som multimedia 
var ett hett begrepp och internet alldeles 
nyfött. Informatiker, kallades yrket. 

– Vi var de första i Sverige som skulle köra 
professionell webbsurfing inom biblioteks-
världen. Vi skulle hjälpa forskare att söka 
information på internet och i bibliografiska 
databaser som på den tiden var jättedyrt att 
koppla upp sig mot, säger han.

Sedan blev han studierektor inom medi-
cinsk strålningsfysik, ett uppdrag han glad-
des åt i femton år. För två år sedan valdes 
han till prodekan för utbildningsfrågor. Så 

där står han nu, med både visioner och ut-
maningar. Även om Lorensborgsgrabben 
aldrig blev någon fotbollsspelare så är han 
en tydlig lagspelare.

– Jag tycker om att hjälpa andra. Jag vill 
ge människor förutsättningar att komma 
framåt, säger han.

något som han verkligen avskyr är oärlig-
het. Och dessutom ogillar han långbänkar. 
Han vill se resultat. Samtidigt som han är 
känd för att vara noggrann så tar han hellre 
ett beslut för att komma vidare än att inte 
våga bestämma sig. Men han kan gärna re-
flektera i efterhand om beslutet var rätt eller 
fel, och han lägger ingen prestige i att ändra 
sig om det behövs.

även som privatperson gillar han pro-
blemlösning, praktiskt inriktad sådan. Han 
har byggt en egen verkstad i anslutning till 
garaget där hemma och konstaterar att han 
blir lika glad av att lyckas sätta in sina tak-
fönster som att lyckas med nya forsknings-
resultat. 

– Jag trivs bäst i snickarbyxor. Kanske 
lite oakademiskt, men sån är jag, säger han 
glatt.

bo-anders Jönsson

Jobb: prodekan och professor
famiLJ: hustrun Lena (sjukhusfysi-
ker och universitetslektor), barnen 
Fredrik (läser naturvetenskap på 
gymnasiet) och Maria (studerar flöjt 
i Reykjavik)
Längtar efter: att komma ut mer 
i naturen för att bland annat titta på 
fåglar, ett gammalt intresse som inte 
hinns med
koppLar av med: husrenovering 
och träning, har sprungit i princip 
varje vecka sedan 15 års ålder samt 
gillar Gerdahallens roddmaskin och 
annan styrketräning

Vad gäller den egna forskningen försöker 
han frigöra varje fredag för att hinna med 
den och sina två doktorander. En stor del av 
arbetstiden går till prodekanuppdraget samt 
vissa uppdrag på övergripande nivå inom 
universitetet; han är exempelvis vice ordfö-
rande i utbildningsnämnden på central nivå.

Naturvetenskapliga fakulteten arrangerade nyligen en lärarfortbildningsdag tillsammans 
med Kommunförbundet Skåne. I kaffepausen diskuterar Bo-Anders Jönsson med Birgitta 
 Henecke, vetenskaplig ledare för FoU Skola vid Kommunförbundet.

t
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Tre viktiga prioriteringar för honom som 
prodekan är utbildningarnas kvalitet, ung-
domars intresse för naturvetenskap samt att 
universitetet bidrar till att lärarna i grund-
skola och gymnasium håller hög kvalitet på 
de naturvetenskapliga lektionerna. Vad gäl-
ler de två sistnämnda punkterna konstate-
rar han att det finns didaktiska rapporter 
som pekar på att naturvetenskaplig kunskap 
måste paketeras på ett annat sätt till elev-
erna. Undervisningen måste vara mer tema-
tisk och kopplas bättre till vardagliga och 
verkliga händelser, menar han.

– Där tror jag att vi på universitetet kan 
göra en insats både för elever och lärare. 
Vi måste också jobba med att visa upp na-
turvetenskapliga yrken som förebilder, sä-
ger han.

under sina många år som studierektor 
har han medverkat i en rad olika satsningar 
riktade till såväl lärare som studievägleda-

re på gymnasier och grundskolor. Han har 
saknat en tydlig samordning, både inom fa-
kulteten och gentemot samarbetsparterna i 
skolvärlden. Därför värdesätter han särskilt 
de nya kontakter som han odlat med Kom-
munförbundet Skåne. Han konstaterar att 
den största utmaningen som prodekan är 
just samordning och samverkan. Det be-
hövs mer samordning inom fakulteten, det 
vill säga att bygga starkare vi-känsla trots 
alla olika ämnesinriktningar, menar han. 
Och det behövs mer samverkan med skol-
världen.

han konstaterar att det görs, och har 
gjorts, många bra skolsamverkansprojekt 
både på fakultetsnivå och ute på institutio-
nerna. Men det behövs fler satsningar rik-
tade särskilt mot lärarna. Som ett första steg 
har han dragit igång en ny satsning på lärar-
fortbildningsdagar i samarbete med Kom-
munförbundet Skåne. Han tycker också att 

det behövs kortare, nätbaserade distanskur-
ser till lärarna. Och så jobbar man inom fa-
kulteten vidare med att hitta en modell för 
lärarutbildningen inom naturvetenskapliga 
ämnen.

bo-anders Jönsson är också drivande i 
att fakulteten har startat SI-verksamhet, vil-
ket är en typ av studentmentorskap som ska 
byggas inom fakultetens egna utbildningar, 
men i förlängningen förhoppningsvis även 
i relationen mot gymnasieskolor. Och så vill 
han värna om den breddade rekryteringen, 
alltså att ungdomar från mindre studievana 
områden ska söka till universitetet.

– Vi får inte glömma bort ungdomarna i 
vår egen region, säger han som kommentar 
till universitetets ökade satsningar på inter-
nationella studenter.

text: Lena bJörk bLixt
foto: gunnar menander

KURSER I HUR MAN SKRIVER OCH  
FORMATERAR EN AVHANDLING

MEDIA-TRYCK

Sölvegatan 14, hus I 
Tel: 046-222 91 76
www.lu.se/media-tryck

KURSDATUM

2013
November   6/11    & 20/11    

December  4/12   & 11/12

2014
Januari 8/1 & 22/1
Februari 5/2 & 19/2
Mars 5/3 & 19/3
April 2/4 & 16/4

Maj 7/5 & 21/5

Kursen vänder sig till doktorander som vill 

veta lite mer om hur det går till att leverera 

en tryckfärdig avhandling till oss. Vi tar oss 

igenom hela processen från att skriva i mallen 

till att avhandlingen levereras till beställaren.     

Kursen tar cirka två timmar är gratis och det är 

fritt att ställa frågor under resans gång.

ANMÄLAN 
Görs på vår hemsida www.lu.se/mediatryck
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innehåller mycket spännande information.
Susanne Ewerts uppgift är att granska 

planerna innehållsmässigt utifrån de före-
skrifter som finns. Formalia måste vara rätt 
för att uppfylla högskolelagen och målen 
med kursen ska vara formulerade på ett så-
dant sätt att de tydliggör kärnan i utbild-
ningen och hur den ska examineras. 

– I bästa fall är också planerna ett verk-
tyg, ett pedagogiskt instrument för lärarna 
och det vet jag att de blivit på flera håll.

nu står samtLiga universitetets fakulte-
ter inför utmaningen att registrera alla kurs-
planer i en gemensam databas. naturveten-
skapliga fakulteten har redan börjat.

– Efter årsskiftet ska vi börja lägga in 
kursplanerna. Det kan bli bra när systemet 
fungerar fullt ut, säger Susanne Ewert.

maria Lindh

susanne ewert  
bor: I Lund
famiLJ: Sambo, två vuxna barn, tre 
barnbarn och papegojan Harry
intressen: Foto, historia
inspireras av: Kossor och den 
lantliga naturen

Från fotograf till etnolog till utbild
ningskoordinator. Susanne Ewerts 
karriärväg är inte spikrak – men 
hänger ändå ihop.

– När jag ska ge förslag till mål
formulering på kurser är jag hjälpt 
av mina forskarstudier i etnologi, 
säger hon.

Och för hennes bilder verkar det 
alltid finnas ett behov.

Tre karriärer som hänger ihop
Den som besökte Universitetshuset under 
Innovation in Mind och Kulturnatten tidigare 
i höstas kunde se Susanne Ewerts fotografier 
i storformat i atriet. Bilder av avfall och sopor.

– Sopor kan vara vackra, tycker hon och 
pekar på ett foto som hänger på väggen i 
tjänsterummet på kansli HT. Det föreställer 
en avgnagd lammkotlett – och ja, smaken 
är olika – men något är det som gör att man 
tittar två gånger på bilden. 

dokumentationen av sopor ingår i ett 
forskningsprojekt som HT-fakultetens de-
kanus Lynn Åkesson leder, och är ett ex-
empel på tillfällen då Susanne Ewert får an-
vända kameran i jobbet. Ett annat är att 
dokumentera bygget av humanisternas nya 
hus LUX (se reportaget på sidorna 2–4). 

I korridoren på Fysikum där kansliet nu 
sitter i väntan på att LUX ska bli klart är alla 
tjänsterum försedda med fina porträttfoton 
på vem som sitter i vilket rum. Och de in-
formationsbroschyrer som kansliet är med 
och producerar innehåller också oftast bil-
der tagna av Susanne Ewert.

– nu väljer jag bara de fotojobb jag tycker 
är roliga, säger hon och antyder att det inte 
alltid var så under de drygt tio år hon job-
bade heltid som fotograf i frilansgruppen 
Grupp Fem i Lund.

Det gjorde hon fram till början av 90-ta-
let då hon födde barn och därefter började 
läsa etnologi. Med studierna upptäckte Su-
sanne Ewert skrivandet – bilden komplette-
rades med texten.

Etnologin var så intressant att den ledde 
Susanne Ewert vidare till forskarstudier och 
hon påbörjade en avhandling om smärta ur 
ett kulturvetenskapligt perspektiv. 

– Jag är särskilt intresserad av berättel-
serna – hur man beskriver sin smärta. Lä-
karna hörde olika saker utifrån sin tid. Förr 
handlade det nästan bara om det fysiska – 
nu finns det särskilda smärtkliniker där be-
rättelserna i sig är viktiga.

intresset finns kvar men själva avhand-
lingen har Susanne Ewert lagt åt sidan. Job-
bet med den behövde en paus och hon är 
väldigt glad över tjänsten som utbildnings-
koordinator som hon haft sedan 2009. Efter 
många års ensamarbete känns ett fast jobb 
med tydliga arbetsuppgifter bra.

– Här på kansliet är en det trevlig atmos-
fär med människor som har olika bakgrun-
der. 

Hon visar en av de cirka 300 kursplaner 
som hon hanterar per år. 

– Det ser ut som ett tråkigt dokument 
– men det är faktiskt väldigt intressant och 

Även om fotografering inte längre är Susanne Ewerts huvudsyssla händer det att hon plockar 
fram kameran i tjänsten. foto: gunnar menander

 folk.
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forskning.

Pedagogerna kommer igen
pedagogik. efter en svacka ser det 
ljusare ut för pedagogerna vid 
Lunds universitet. pedagogikkur-
serna är fulla och samarbetet med 
andra lärosäten växer. nyligen tog 
pedagoger vid Lunds universitet 
och malmö högskola tillsammans 
över redaktionsansvaret för tid-
skriften pedagogisk forskning i sve-
rige. och teoretiskt sker en nyorien-
tering – pedagogerna har blivit mer 
tvärvetenskapliga och tagit intryck 
av neuro- och naturvetenskap.

Pedagogik lades ner som egen institution 
vid Lunds universitet för fyra år sedan och 
blev en avdelning inom Sociologiska insti-
tutionen. 

– Detta var delvis en effekt av att lärar-
utbildningen avknoppades till Malmö hög-
skola. Motsvarande hände också i Uppsala. 
Flera lärare sades upp här i Lund. Men de 
senaste åren har vi försökt stärka oss, och 
nu utökar vi snart med en lektorstjänst, sä-
ger professor Bosse Bergstedt.

Det är Bosse Bergstedt som tillsammans 
med kollegan Feiwel Kupferberg från lärar-

utbildningen i Malmö utgör de nya redak-
törerna för tidskriften Pedagogisk forskning 
i Sverige.

– Samarbetet med Malmö har aldrig le-
gat nere helt, vi har haft ett utbyte när det 
gäller seminarier och handledning inom 
forskarutbildningen. Doktoranderna vid Lä-
rarhögskolan i Malmö har formellt gått sin 
utbildning via oss, berättar han.

Inom grundutbildningen samarbe-
tar lundapedagogerna med Kristianstad – 
bland annat genom lärarutbildningen vid 
Campus Helsingborg. 

det nya forskningsämnet utbildnings-
vetenskap som finns vid Humanistiska fa-
kulteten vid Lunds universitet har inte blivit 
det hot som pedagogerna befarade, säger 
Bosse Bergstedt. Pedagogikämnet står fort-
farande för den allmänpedagogiska kärnan 
i lärarutbildningen, medan utbildningsve-
tenskap inriktar sig på ämnesdidaktik inom 
t.ex. matematik, kemi, naturvetenskap etc. 
Pedagogerna har funnit sin roll, säger han, 
och har exempelvis ett planeringssamarbe-
te med utbildningsvetenskap när det gäller 
fortbildning av lärare. 

astrogeobioLogi. nu har professor 
birger schmitz och hans forskarkol-
legor inom det nya forskningsområ-
det astrogeobiologi invigt sina nya 
lokaler på medicon village.

Invigningens höjdpunkt var att lösa upp 
hundra kilo kalksten i ett syrabad. Kalk-
stenen, som bildats av forntida havsbott-
nar, löses upp i syra i jakten på att hitta 
sandkornsstora metallrester – spineller 
– från meteoriter. 

Birger Schmitz, professor i geologi vid 

Över huvud taget ökar kontakterna och 
på sikt tror Bosse Bergstedt att man i Skå-
ne kommer att gå samman om lärarutbild-
ningen.

– Det vore en styrka och är vad de fles-
ta vill.

som forskningsämne är pedagogik i 
Lund alltså alltjämt litet. Men ämnet är 
större på andra håll och det finns totalt 
150 pedagogikprofessorer i landet. nyligen 
träffades flera av dem på det pedagogiska 
professorsmötet som hölls i Lund. Då disku-
terade bland annat ämnets utveckling.

Den pedagogiska forskningen har kritise-
rats hårt de senaste decennierna, inte minst 
mot bakgrund av den nya hjärnforskning-
en. Pedagogik har kallats ”flumvetenskap”.

– Vi har bemött orättvis kritik, men också 
tagit intryck och reflekterat. Och vi närmar 
oss nu neuro- och naturvetenskapen och 
ägnar oss mer åt dokumentation av sam-
spelet mellan människan, naturen och ma-
teriella ting. Men vi håller fast vid att det inte 
går att dissekera människans inre för att där 
hitta lärandet, säger Bosse Bergstedt.

britta coLLberg

Lunds universitet och världsledande inom 
det nya forskningsområdet astrogeobio-
logi, söker svaret på en djärv frågeställ-
ning: kan stora evolutionära förändringar 
i livets utveckling kopplas till stora föränd-
ringar i rymden? 

Genom att samla in kalksten som 
representerar olika tidsåldrar i jordens 
utveckling, och ur dem utvinna de små 
glittrande spinellerna, hoppas han kunna 
kartlägga de meteoritflöden som nått 
jorden sedan miljarder år tillbaka. 

– Vi har nu samlat in två ton sten från 

södra Spanien och ska försöka hitta spår 
av meteoriter som föll ned på jorden för 
175 miljoner år sedan, berättar Birger 
Schmitz. Framöver ska cirka fem ton 
kalksten kunna lösas upp per år i det nya 
labbet. 

Lokalerna har specialanpassats för 
denna verksamhet bland annat med nya 
rörsystem som ska föra bort resterna av 
syran. De stora utrymmena ger även gott 
om plats att lagra sten som fraktas hit 
från hela världen. 

pia romare

Astrogeobiologer invigde nya lokaler 
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renoveringscentrum. Lika stort 
och spritt som miljonprogrammet 
är, lika stort och spritt är kunskaps-
behovet om hur dessa 60-talsbygg-
nader nu bäst bör renoveras. därför 
har ett nationellt centrum för 
renovering nyligen bildats. dennis 
Johansson, forskare i installations- 
och klimatiseringslära vid Lth är 
föreståndare och ger exempel på 
frågeställningar.

– det kan till exempel handla 
om en bostadsrättsförening som är 
rådvill inför ett fönsterbyte. idag 
hamnar de i händerna på säljare av 
enskilda system. vet man lite är det 
svårt att vara bra beställare, säger 
han. 

Saklig och samlad informationsspridning 
är ett syfte. Ökat kunskapsutbyte mellan 
forskning och företag är ett annat.

– Att samla in data från byggprojekt är 
svårt för oss forskare. 

Men den största poängen med ett så-
dant här centrum är att ta ett helhetsgrepp 
om frågan, något som enligt Dennis Johans-
son saknas idag. Denna situation leder till 
punktvisa insatser där man riskerar att inte 
lära av varandra. Flera fastighetsägare har 
börjat renovera, men den stora boomen har 
ännu inte infunnit sig.

– när man ändå byter stammar kan man 
kanske passa på att byta ventilationssyste-
met, till exempel. Dessa byggnader är ju ofta 
utformade på liknande sätt, så det som gäl-
ler i en byggnad fungerar i många andra. 

Sådana typer av erfarenheter är viktiga att 
hitta och dela med sig av. 

På att annat plan leder frånvaron av sam-
lat grepp till att det uppstår ett handlings-
vakuum om vem som ska driva frågan. Ex-
empelvis finns risk att vissa fastighetsägare 
avvaktar politiska signaler i förhoppning om 
att få renoveringsbidrag, inte bara för ex-
empelvis fasad- och stambyte, utan även 
till energieffektiviseringsförbättringar. År 
2050 ska ju allt befintligt byggnadsbestånd 
ha halverat sin energianvändning. Men Den-
nis Johansson är tveksam till om det blir någ-
ra subventioner. 

en föregångare är Fuktcentrum som bli-
vit en viktig kunskapsinstans om hur bygg-
nader bör byggas och renoveras för att und-
vika fuktskador. Idag fungerar dess forskare 
som experter för branschen, bland annat.

Dennis Johansson skönjer bättre kommu-
nikation mellan forskare och företag. Bygg-
företagen är mer intresserade av att lära av 
misstag och satsar mer pengar på forskning. 
Det är en bra grogrund för samarbete.

– På sikt kanske Sverige blir så duktigt 
på renovering att vår kunskap kan bli en ex-
portvara, säger Dennis Johansson.

kristina Lindgärde

miLJonprogrammet

Till följd av bostadsbrist byggdes 
mellan år 1965 och 1975 rekord-
många bostäder i Sverige, många 
som hyreshöghus i städernas 
utkanter. När byggnader närmar sig 
40-årsstrecket behövs i regel en upp-
rustning av byggnadens delar såsom 
fasader, tak, fönster och installatio-
ner som stammar, ventilationssystem 
och värmesystem. 

För det nybildade nationella 
renoveringscentrumet står inte bara 
miljonprogrammet i fokus. Även 
efterkrigshusen från 1950-talet be-
höver renoveras. 50-talshus är i regel 
i bättre skick, men då de i gengäld 
är äldre är renoveringsbehoven 
likartade. 

Renoveringscentrum 
vill få bättre kontakt 
med byggföretag

 Dennis Johansson är föreståndare det nybildade centrumet för renovering. foto: gunnar menander
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forskning.

håLLbar utveckLing. det är inte 
svårt, tar inte mycket plats, det är 
nyttigt, roligt, gott och socialt!

det handlar om hållbar stadsod-
ling och ett projekt som ett 20-tal 
doktorander driver på gräsplätten 
mellan gerdahallen och sölvegatan. 
från tio odlingslådor har de under 
sommaren skördat sallad, moröt-
ter, mangold, spenat, pumpa, ärtor, 
rabarber och mycket annat.

I ärlighetens namn får man väl säga att od-
lingarna just nu inte ser mycket ut för värl-
den. Det finns gott om plats i flera lådor och 
ogräset breder ut sig. Men allt som ser ut 
som ogräs är faktiskt inte det…

– Vi låter en hel del plantor står kvar för 
att ta till vara fröna och återanvända dem, 
förklarar Chad Boda från USA. Han har tagit 
det som sin uppgift att skapa en fröbank.

Doktoranderna är anslutna till forskar-
skolan inom Linnéprogrammet LUCID. Pro-
jektet kallas LUCID Garden och ingår inte 
direkt i forskarutbildningen.

– Men det är ett bra tema att samlas 
kring som passar mångas inriktningar, säger 

Elina Andersson som överfört en del av de 
odlingskunskaper hon skaffat sig i Uganda 
där hon bedrivit delar av sina forskarstudier.

Idén till hållbar stadsodling kom upp ti-
digt i våras och efter lite förhandlande med 
Akademiska hus så fick doktoranderna pla-
cera ut sina växtlådor på den så lämpliga 
gräsplätten.

– Här passerar många människor och 
vi vill visa hur mycket man kan producera 
på liten yta. Och hur lätt och trevligt det är 
med egna odlingar, fortsätter Elina Anders-
son och berättar att många lärare, dokto-
rander och studenter har ätit sina luncher i 
anslutning till odlingarna.

Doktoranderna valde grödor som skulle 
skördas ungefär samtidigt och de är nöjda 
med utfallet. Dock har den varma somma-
ren krävt mycket vattning.

– Vi har haft ett särskilt bevattningssche-
ma, och kanske har vi odlat lite väl mycket 
sallad, suckar Wim Carton från Belgien.

Anna Kaiiser funderar på vad de ska odla 
inför nästa säsong och tror på lite mer av 
rotfrukter. Chad Boda föreslår mer potatis. 

– Den blev jättegod och tog slut så fort, 
säger han.

Molly McGregor från USA tar upp en 
av säsongens sista morötter, torkar av den 
och smakar på den. Hon ser nöjd ut. Bakom 
krassen som blommar fortfarande hukar Eli-
na Andersson, Anna Kaiiser och Wim Car-
ton medan Chad Boda börjat rensa ogräs.

– Vi kan gott sätta lite lökar nu så det blir 
fint i vår, tycker Anna Kaiiser.

text: maria Lindh
foto: gunnar menander

 

Doktorander skördar frukterna 
av projekt om hållbar stadsodling 

Lucid

LUCID står för Lund University Centre 
of Excellence for integration of social 
and natural dimensions of sustai-
nability, och bedriver forskning i 
hållbar utveckling utifrån kritiska och 
problemlösande perspektiv som syftar 
till att begripa, bemöta och åtgärda 
globala hot i form av klimatföränd-
ringar, vattenbrist, förändringar i 
markanvändning och förlust av biolo-
giska mångfald. Forskarskolan inom 
LUCID startade 2009 och koordineras 
av LUCSUS, Lund University Centre for 
Sustainability Studies.

Snart är allt skördat i LUCID-doktorandernas hållbara stadsodling. Molly McGregor provsmakar säsongens sista morötter.
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socioLogi. förmöten, planerings-
möten, gruppmöten, nätverksmö-
ten, mittmöten, samordningsmö-
ten, morgonmöten, veckomöten 
och extramöten. 

byråkrater har lika många uttryck 
för ordet möte som eskimåer har 
för snö och knarkare för narkotika. 

det menar sociologiprofessor 
malin åkerström som tillsammans 
med kollegor har fått 3,8 miljoner 
kronor av forte för ett projekt som 
ska undersöka den växande mötes-
kulturen.

Malin Åkerström fick en tankeställare när 
hon utvärderade ett projekt där olika myn-
digheter skulle samarbeta kring ungdomar 
på glid. Trots att det var tydligt uttalat att 
ungdomen skulle stå i fokus så var det an-
märkningsvärt, menar hon, hur mötena 
mellan olika myndighetspersoner tog över 
själva arbetet. 

– Mycket tid gick åt till formalia kring 
själva mötet och ungdomen blev ett ären-
de som alltmer sällan nämndes vid namn, 
säger Malin Åkerström, och berättar att hon 
slogs av att det i det här ungdomsprojektet 
var mer meriterande att ägna sig åt möten 
och formalia än åt själva ungdomen. Genom 
aktivt mötesdeltagande visade man sitt en-
gagemang i arbetet. 

maLin åkerström menar att de flesta ar-
betsplatser har blivit mötestätare på senare 
år och förutspår en ytterligare ökning i takt 
med att det krävs alltmer samverkan mellan 
olika myndigheter. Att gå på många möten 
är ofta synonymt med att vara en viktig per-
son på arbetsplatsen.

– Folk säger ofta bara ”jag ska på möte”. 
Mycket sällan preciseras vad det är som gö-
ras på mötet, säger Malin Åkerström. 

”Jag sitter i möte” är också namnet på 

Modern möteskultur 
granskas i nytt projekt

Denna fria tolkning av den moderna möteskulturen har nått stor spridning via internet.

det forskningsprojekt där Malin Åkerström 
tillsammans med Vesa Leppänen och Patrik 
Hall (numera Malmö högskola) ska under-
söka möteskulturer inom tre mycket olika 
verksamheter: polisen, psykiatrin och inno-
vationspolitiken. 

forskarna vaLde poLisen för att tidigare 
studier har visat att ju mer polisen förvän-
tas samverka och mötas med andra polisiära 
myndigheter desto mer förstärker de grän-
serna utåt och den egna organisationens 
revir. Psykiatrin valde de för att det under 
de senaste tio åren tagits en rad initiativ för 
att olika instanser ska samverka och för att 
brukarna ska få större inflytande. Innova-
tionspolitiken för att den är en verksamhet 
som till stor del arrangeras och blir till ge-
nom möten

Går du själv på många möten? 
– Inte så många längre. Personalmöten 

och på forskningskommitténs möten – det 
är allt.

uLrika oredsson
Sociologiprofessor Malin Åkerström. 
foto: mikael risedal
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Doktoranderna nöjdare
– men drygt var femte har haft problem med handledningen

Forskarutbildningen vid Lunds universitet befinner sig i medvind 
enligt en ny rapport. Nästan tre fjärdedelar av doktoranderna trivs 
mot drygt hälften för sex år sedan. Särskilt påtaglig är förändringen 
inom humaniora och teologi. 

Men det finns fortfarande mycket att förbättra.

foto: johan persson
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samtidigt som mycket blivit 
bättre inom forskarutbildningen 
har antalet skuggdoktorander 
ökat vid samtliga fakulteter utom 
ekonomihögskolan. det påpekar 
doktorandkåren i en kommentar 
i den nya utvärderingsrapporten. 
kåren betecknar utvecklingen som 
extremt allvarlig.

Medicinska fakulteten och LTH har flest 
skuggdoktorander och också den största 
ökningen av skuggdoktorander, dvs. 
studenter som påbörjar forskarutbild-
ningen utan att vara formellt antagna och 
registrerade. 

På Medicinska fakulteten uppger 75 
procent av doktoranderna i utvärderings-
enkäten att de varit skuggdoktorander 
innan de antagits till forskarutbildningen 

Skuggdoktoranderna blir fler
– en ökning med cirka 5 procent jämfört 
med 2007. På LTH hade cirka 40 procent 
varit skuggdoktorander innan de antagits 
formellt. Förekomsten av skuggdoktoran-
der har enligt enkäten mer än fördubblats 
på LTH sedan 2007.

Både kåren och doktorandombudsman-
nen Aleksandra Popovic är bekymrade.

– Ibland vet skuggdoktoranderna själva 
om att de är skuggdoktorander, ibland 
inte. Det finns exempel på skuggdokto-
rander som arbetat i forskningsprojekt 
upp till två år och trott att de varit på 
god väg mot en examen, innan de blivit 
medvetna om att de inte varit antagna 
till forskarutbildningen, säger Aleksandra 
Popovic.

Beroende på vad som menas med 
skuggdoktorander behöver detta inte 
alltid vara tecken på något dåligt, menar 
Cecilia Lundberg, ordförande i universite-

tets forskarutbildningsnämnd.
– Skuggdoktorander är åtminstone 

hos oss på Medicinska fakulteten ofta stu-
denter som själva vill pröva på att forska, 
innan de ansöker till forskarutbildningen. 
Ett sätt är, om de tycker mastersprojektet 
varit roligt, att få möjlighet att fortsätta 
forska på det. Det finns ju dessutom 
kurser som erbjuds på den avancerade 
nivån som man kan tillgodoräkna sig som 
doktorand, säger Cecilia Lundberg.

Däremot är det självklart ett problem 
om skuggdoktoranden inte är medveten 
om sin situation och kanske levererar 
resultat inom ramen för ett vanligt forsk-
ningsprojekt, utan tid till egen forskning, 
fortsätter hon:

– Detta bekämpar vi på alla sätt. Fors-
karutbildningen är ju trots allt en utbild-
ning som ska ta tre till fyra år. 

britta coLLberg

F
orskarutbildningen har på senare år 
kritiserats av både Internrevisionen 
och det universitetsgemensam-
ma kvalitetsprojektet EQ11. Den 

nya rapporten erbjuder en motbild till kri-
tiken. Den bygger på cirka 1900 enkätsvar 
från både nuvarande doktorander och f.d. 
doktorander, dvs. alumner som disputerade 
2008, samt från handledare.

– nästan tre av fyra doktorander upp-
ger att de trivs i sin forskarutbildningsmiljö 
och det är betydligt fler än vad som var fal-
let för sex år sedan. Bland alumnerna är sju 
av tio nöjda med den forskarutbildning de 
fått. Även bland handledarna tycker fler i 
dag att forskarutbildningsmiljöerna är bra, 
säger utredaren Ola Holmström på utvärde-
ringsavdelningen.

Fortfarande finns dock en del områden 
som behöver utvecklas och nio listas i rap-
porten. 

– Kanske mest påtagligt är att doktoran-
der som arbetar ensamma trivs sämre än de 
som jobbar i en grupp. Här finns också en 
könsdimension. De som trivs minst är en-
samarbetande kvinnliga doktorander, med-

an manliga som jobbar i en forskargrupp är 
mer nöjda, säger Ola Holmström.

Till områden som behöver utvecklas hör 
också introduktionskurserna. Forskarutbild-
ningens totala kursutbud motsvarar heller 
inte alltid vad doktoranderna vill ha, även 
om det ibland verkar handla mest om brist 
på information om kurser som faktiskt finns. 

Handledningen är central inom forskar-
utbildningen och fungerar för flertalet dok-
torander, men drygt var femte doktorand 
har upplevt problem. 

forskarutbiLdningens styrka är att 
den utvecklar förmågan att göra självstän-
diga och kritiska bedömningar, analyser och 
se vilken ny kunskap som behövs. Men en 
svaghet är, enligt undersökningen, att man 
som doktorand inte utvecklar förmågan att 
kommunicera forskningsresultat utanför 
universitetets expertgemenskap. Dokto-
randerna tycker heller inte att de fått dis-
kutera forskningsetik tillräckligt under ut-
bildningen.

Även de individuella studieplanerna be-
höver utvecklas, enligt rapporten. Varje 

doktorand ska ha en individuell studieplan 
med dessa följs inte alltid upp och uppemot 
var tionde doktorand har aldrig fått en plan, 
visar rapporten. Sämst är det inom Medicin-
ska fakulteten.

många handLedare har gått handledar-
utbildning, men de korta introduktionskur-
serna anses inte ge tillräckligt mycket. Här 
finns en del att förbättra och utveckla, enligt 
utvärderingen. 

Det samma gäller kopplingen till arbets-
livet. Alumnerna är väl etablerade på arbets-
marknaden och de flesta menar att det de 
lärde sig under forskarutbildningen är rele-
vant för det de gör idag. Däremot är de tvek-
samma till om utbildningen förberett dem 
för arbete utanför universitetet. Många me-
nar att de inte fått träna sig tillräckligt i att 
samarbeta i team, leda projekt eller förklara 
forskning för icke-specialister.

britta coLLberg

Fotnot: Den nya rapporten ”Forskarutbild-
ningen vid Lunds universitet” kan laddas ner 
från universitetets hemsida, www.lu.se ur 
Rapportserien utvärdering.

tema forskarutbiLdning
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doktorandombudsmannen 
aleksandra popovic ser positiva 
tecken på förändring inom fors-
karutbildningen men hon är långt 
ifrån nöjd. stress, sjukskrivningar 
och handledare som fungerar som 
”företagsledare” är fortfarande 
alldeles för vanligt. 

– projekt som eQ11 har gett dok-
toranderna hopp. men det måste 
börja hända saker på riktigt. policy- 
beslut behöver kommuniceras och 
nå ut i verksamheten.

Inga genomgripande förändringar har 
egentligen gjorts inom forskarutbildningen 
vid Lunds universitet de senaste åren, för-
utom att utbildningsbidraget avskaffades, 
vilket till stor del var doktorandkårens för-
tjänst, säger Aleksandra Popovic. Syftet var 
att bidraget skulle ersättas av riktiga dokto-
randtjänster och så blev det också.

– Men samtidigt finns en risk att bruket av 
stipendier ökar för att finansiera forskarut-
bildning – och stipendier är en form som är 
ännu sämre än utbildningsbidraget när det 
gäller att ge doktoranden ekonomisk och 
social trygghet. Trots detta tar Lunds univer-
sitet inte avstånd ifrån stipendiefinansiering.

Stipendier är särskilt vanliga inom labo-
rativa ämnen, t.ex. på Medicinska fakulte-
ten och LTH – områden där det satsas eko-
nomiskt. 

det är också fortfarande vanligt med 
stress och otydliga krav inom forskarutbild-
ningen, fortsätter doktorandombudsman-
nen.

– Förhållandena är i stort sett som de 
beskrevs i Högskoleverkets ”Doktorand-
spegel” för flera år sedan. Å ena har vi det 
ensamma geniet – dvs. isolerade, ensam-
arbetande doktorander i torra ämnen – ofta 

kvinnor med höga sjukskrivningssiffror. Å 
andra sidan har vi labbslaven som lyder un-
der en handledare som utnyttjar doktoran-
den som ren arbetskraft. 

aLeksandra popovic inser att hon i sin 
roll som doktorandombudsman mestadels 
träffar just de som stött på problem i sin ut-
bildning och inte ”normaldoktoranden”. Till 
henne kommer man först när man gett upp. 
Men hon tror att många fler än de som kla-
gar hos henne mår dåligt och hon skulle vilja 
lyfta hela diskussionen till en ny nivå.

– En gammaldags kultur präglar forskar-
utbildningen. Det är lite av lumparattityd, 
att det här skiljer agnarna från vetet. Som 
doktorand ska man ha det lite kämpigt, att 
forska ses som ett kall. 

Handledare är ofta omedvetna om ef-
fekten av sina attityder, fortsätter hon. Ge-
nom att favorisera vissa doktorander och ge 
dem feedback, medan de nonchalerar an-
dra, bidrar handledarna aktivt till att de fa-
voriserade framstår som mer självständiga 
och duktiga, medan de andra halkar efter.

– Dessutom verkar favoriterna ofta vara 
vita män med akademikerbakgrund, medan 
kvinnor, personer med utländsk bakgrund 
och personer som inte har en etablerad so-
cial förankring i akademiska kretsar inte får 
samma respons.

men om forskarutbiLdningen är tuff, 
så är det ofta samma sak också för nydispu-
terade forskare, som även de är starkt be-
roende av dem som är över dem i hierarkin, 
fortsätter doktorandombudsmannen.

– Doktorander och nydisputerade utför 
en stor del av forskningen och undervisning-
en vid Lunds universitet. Alla behövs i or-
ganisationen men som individer tvingas de 
konkurrera istället för att stärka varandra. I 
anglosaxiska länder finns ofta en laganda 
och framstående forskare är stolta över att 
tillhöra ett visst universitet. Jag upplever inte 
det här. Jag upplever att många forskare ser 
sig som egna företagare – inte som del av 
ett universitet.

Det är bra att forskarutbildningen kom-
mit högre upp på agendan, sammanfattar 
Aleksandra Popovic. Men den stora utma-
ningen är hur man ändrar kulturen och kom-
municerar en gemensam vision för forskar-
utbildningen i organisationen, menar hon. 

– Vi måste lyfta fram den större bilden, 
att universitetets forskning bedrivs allt mer 
med externa anslag. Vilken plats ska dok-
toranderna och forskarutbildningen ha i ett 
sådant universitet? Detta måste vi diskutera.

britta coLLberg

Gammaldags kultur präglar forskarutbildningen 
tycker doktorandombudsmannen

”Man ska ha det lite kämpigt”

Doktorandombudsmannen Aleksandra 
 Popovic. foto: gunnar menander

tema forskarutbiLdning
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– mycket positivt har hänt inom 
forskarutbildningen de senaste 
åren, men visst finns utmaningar 
som exempelvis att allt fler dok-
torander finansieras med externa 
medel. det är svårt för universitetet 
att diktera villkor för forskarutbild-
ningen, om man inte är beredd att 
själv betala för den, säger professor 
cecilia Lundberg. 

Cecilia Lundberg är ordförande i universi-
tetets forskarutbildningsnämnd och också 
vicedekan på Medicinska fakulteten. Hon 
leder även en forskargrupp i genterapi på 
BMC. 

Medicin är den fakultet som vid sidan 
om LTH har flest skuggdoktorander (se ar-
tikel på förra uppslaget). Enligt doktorand-
ombudsmannen Aleksandra Popovic finns 
det en risk för att fakulteten också låter allt 
fler doktorander finansieras med stipendi-
er  istället för att ge dem doktorandtjänster, 
trots att stipendium inte ger samma ekono-
miska och sociala trygghet som en tjänst. 

Cecilia Lundberg har inga siffror på hur 
många som har stipendier respektive tjäns-
ter bland doktoranderna vid Medicinska 
fakulteten. Men finansieringen är ett pro-
blem, säger hon. 

– Visst kan man ge alla tjänster, men 
inte med bibehållen kvalitet och volym – de 
pengarna finns helt enkelt inte. Fakultets-
medlen förslår inte.

En fördel med stipendier är att de är 
knutna till en person och ska gå till hans el-

ler hennes förkovran, inte till arbete för uni-
versitet. nackdelen är att stipendiet ofta inte 
räcker till och att universitetet har svårt att 
anställa den som går på stipendium.

Lunds universitet har satt miniminivån till 
12.800 kronor i månaden för att anta någon 
på stipendium. 

– Men saker kan ju hända, valutor kan 
komma i gungning och inkomsten minska. 
Då gör dagens regelverk att universitetet 
har mycket små möjligheter att hjälpa till så 
att stipendiet kommer upp till miniminivån. 

I sammanhanget beklagar Cecilia Lund-
berg att utbildningsbidraget försvann, efter-
som det faktiskt gav universitetet möjlighet 
att fylla på med pengar till doktorander med 
för små stipendier. 

– I och med att vi alltså inte får ge stipen-
diater jobb inom forskning kan vi inte heller 
på det viset öka deras inkomster. Vi vill ge 
våra stipendiater drägliga villkor, vi stångar 
oss blodiga, men hittar inget sätt att göra 
det på. Det är frustrerande.

ceciLia Lundberg menar att den nya ut-
värderingsenkäten visar på en verklig för-
ändring till det bättre, och att det inte är 
lika illa som doktorandombudsmannen 
Aleksandra Popovic hävdar.

– Men även om de flesta idag har det 
bättre, så lider ju den enskilda doktoranden 

– Kvalitet och volym 
kan inte bevaras om 
alla skulle få tjänster

Cecilia Lundberg är ordförande i uni-
versitetets forskarutbildningsnämnd. 

foto: charlotte carlberg bärg

Ordföranden i universitetets 
forskarutbildningsnämnd:

t
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som mår dåligt lika mycket för det.
Och det finns fortfarande problem med 

ensamhet och isolering, särskilt inom vissa 
ämnen där forskarutbildningen sker mer in-
dividuellt. 

– Vi måste försöka ge dessa forskare – 
ofta kvinnor – ett socialt sammanhang, nå-
gon att prata och fika med, utanför ämnet 
om så krävs. Människa är man ju fortfarande 
även om man är forskare. 

I HSV:s ”Doktorandspegeln” talades om 
”labbslavar”, som arbetade i team och pro-
jekt, men inte fick den tid för reflektion och 
eget arbete som ingår i en forskarutbildning. 

– Det existerar, men är inte det vanliga i 
dag, säger Cecilia Lundberg.

när det gäller doktorandombudsman-
nens påstående att svenska män är mer fa-
voriserade av handledarna än kvinnor och 
utländska studenter  säger Cecilia Lundberg 
inte emot.

– Det kan mycket väl vara så. Forskarut-
bildningen är inte förskonad från de struk-
turer som finns i resten av samhället. Sve-
rige är inte jämlikt. Däremot vet jag inte 
om man kan påvisa att forskarutbildningen 
skulle vara värre. Jag tror ett bra arbetssätt 
för att förändra attityderna kan vara att job-
ba med enskilda fall – visa på konkreta pro-
blem som uppstått och hur man löst dem. 
Jag välkomnar sådana exempel från dokto-
randombudsmannen.

Framöver ska det bli mer av implemente-
ring, mindre av analys, inom forskarutbild-
ningen, lovar Cecilia Lundberg. 

– nu har vi regelverket på plats. Antag-
ningsordningen för doktorander är klar och 
vi börjar arbetet med en policy för forskar-
utbildningen. Vi ska jämka ihop de skilda 
praktiker som finns inom universitetet, enas 
kring en vision för forskarutbildningen och 
sedan förankra detta i verksamheten. 

hon hoppas på draghJäLp från det s.k. 
Trackit-projektet som tidigare genomförts 
inom grundutbildningen och nu görs på 
forskarutbildningsnivå. Här kartläggs hur 
doktoranderna hittar till utbildningen, hur 
de tar sig igenom och vad som händer med 
dem sedan.

– Vi får fakta och verktyg att ta oss an 
problemen. Bara detta att tydligt lyfta fram 
forskarutbildningen, göra antagningen och 
villkoren tydliga och transparenta, tror jag 
kommer att öka trivseln och känslan av till-
hörighet hos doktoranderna.

Men den största utmaningen är kanske 
att sätta in forskarutbildningen i dagens uni-
versitetskultur, med hård både intern och 
extern konkurrens och med en stor del av 
forskningen finansierad utifrån.

ceciLia Lundberg tycker liksom Aleksan-
dra Popovic att den interna konkurrensen 
drivits för långt – den tjänar inte sitt syfte. 
Det måste också till både mer tid och re-
surser från universitetets sida för att garan-
tera en bra och forskningsnära forskarut-
bildning.

– Jag vet att man inom Medicinska fakul-
teten är mycket stolt över sin forskarutbild-
ning och sina doktorander. Forskarutbild-
ningen ses som oerhört viktig. Samtidigt 
drivs forskningen med externa medel, ofta 
under stark tidspress och med krav på regel-
bunden avrapportering för att säkra fortsatt 
finansiering. Hur ska forskare/lärare kombi-
nera detta med att handleda och ge feed-
back till doktorander som ju ska lära sig 
forska? Jag ser ingen annan lösning än att 
universitetet investerar egna medel för att 
garantera den forskarutbildning man vill ha.

britta coLLberg

”Vi ska jämka ihop de skilda praktiker som 
finns inom universitetet, enas kring en vision 
för forskarutbildningen och sedan förankra 
detta i verksamheten.”

Möjlighet finns nu att under följande datum få sin hörsel kontrollerad kostnads-
fritt. Det sker under perioden november-januari. 

Hörselundersökningen utförs av studenter på audiologiutbildningen vid Lunds universitet, 
under handledning av legitimerade audionomer. Undersökningen sker i lokaler på Univer-
sitetssjukhuset i Lund, Lasarettsgatan 19. Om en hörselnedsättning skulle upptäckas som 
kräver vidare utredning kommer du att remitteras.

För tidbokning vänligen kontakta oss på horselprov@med.lu.se 

Hälsningar

Lucas Holm och Tobias Kastberg
Leg. Audionomer/amanuenser på Audiologiutbildningen Lunds universitet

GRATIS HÖRSELUNDERSÖKNING

Avdelningen för Logopedi, Foniatri och Audiologi,

Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund

t
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rOLF rØnnInG, MArCUS KnUTAGÅrD, CECILIA HEULE, 
HAnS SWÄrD
innovationer i välfärden 
(Liber)

Hur skiljer sig sådana innovationer från innovationer inom det tek-
niska området, och vilka möjligheter har de? Om det handlar den-
na bok, där tre av författarna kommer från Socialhögskolan i Lund 
(den fjärde, rolf rønning, är professor i Lillehammer). Innovationer 
i offentlig sektor, Bostad Först som innovation och Brukarna som 
innovatörer är några av kapitelrubrikerna. 

DAVID DUnÈr (rED.)
extrema världar 
(Pufendorfinstitutet)

”Astrobiologi – dåtid, nutid, framtid” var ett tvärvetenskapligt 
forskningstema vid LUs Pufendorfinstitut. Astrobiologer studerar 
bl.a. frågor om hur planeter bildas, om planeter i andra solsystem, 
om hur livet uppstod på jorden och om hur liv kan överleva och 
frodas i extrema miljöer. Boken beskriver detta nya forsknings-
fält, dess historia och forskningsfrågor, och vad man hittills kom-
mit fram till.

CHrISTEr nOrDLUnD (rED.)
vägar till vetenskapen 
(Santérus) 

Hur blir man forskare? Hur är det att arbeta 
som forskare och forskningsledare? Vad krävs 
för att lyckas? Om detta skriver tjugo ledamö-
ter i Sveriges unga akademi, en avknopp-
ning från Kungl. Vetenskapsakademien. 
Tanken är att boken ska ge inblickar i dagens 
vetenskapliga landskap och stimulera unga 
studenter att intressera sig för forskning. 

Tre av bidragen i boken kommer från LU. 
Sinnesbiologen Marie Dackes text handlar 
om tre okonventionella val hon gjort i sin 
karriär: att återvända till den miljö där hon 
disputerat, att ha ett delat ledarskap i sin 
forskargrupp, och att engagera sig i popu-
lärvetenskap och tredje uppgiften.

Jonas Larsson, som forskar om blodbil-

Hur blir man 
en lyckad forskare?

dande stamceller, skriver om värdet av att 
skynda långsamt. Han tog själv lång tid på 
sig med sitt avhandlingsarbete, men fick 
därför mer och bättre resultat av arbetet 
än om han stressat fram sina publikationer.

Den tredje LU-forskaren är kemisten 
Emma Sparr. Hennes bidrag handlar om hur 
man kan kombinera familjeliv och forskning 
genom att vara noga med sin tid och inte 
haka på allt som dyker upp. ”Strutstekni-
ken” är användbar, menar hon: att lära sig 
bortse från de minst akuta uppgifterna och 
fokusera på dem som är mest högpriorite-
rade. 

Varför valde du just dessa 
musiker i svensk exil?
– Jag har valt ut fem av de musiker, 
sammanlagt ett 60-tal, som flydde 
hit från Nazityskland. Det var de 
som blev mest offentligt aktiva i 
Sverige, vilket gett mig som histori-
ker en hel del material att använda. 
Jag har utnyttjat bland annat 
brev, tidningar, privata arkiv och 
utredningar från utlänningspolisen 
och Säpo.

– De fem var verksamma på olika 
sätt – som tonsättare, musiker, 
musikforskare, folkbildare och 
pedagoger. De hade av Nazitysk-
land förklarats som ”fiender till det 
tyska”, men bidrog ändå sedan till 
att förmedla det tyska musikarvet 
i Sverige.

– Jag själv spelar jazz och inte 
klassisk musik, som 
dessa fem. Men mitt 
intresse gäller inte 
musiken i sig utan 
den politiska striden 
om musiken på 
30-talet och under 
det kalla kriget på 
50-talet.

HEnrIK rOSEnGrEn
från tysk höst till tysk vår 
(nordic Academic Press) 

Henrik rosengren, lektor i historia

boken.
REDAKTÖR: INGELA BJÖRCK



38                          LUM nr 8 | 2013

internationaLisering. Lunds uni-
versitets studentkårer Lus får nu 
gehör för sin begäran att mötena i 
universitetets internationaliserings-
kommitté ska hållas på engelska. 
på försök hålls mötena på engelska, 
medan anteckningarna förs på 
svenska för att uppfylla myndig-
hetskravet.

LUS har påtalat att utländska studenter som 
inte behärskar svenska känner sig uteslut-
na när de inte kan representera i universite-
tets olika organ. Men nu blir Internationa-
liseringskommitténs möten en pilot för hur 
man genomför integrerade möten på svens-
ka och engelska.

– På sikt kan man inte prata svenska på 
ett universitet som marknadsför sig som 
internationellt – det är vilseledande mark-
nadsföring, kommenterar ordförande Kris-
tina Eneroth, som är vicerektor med ansvar 
för internationaliseringsfrågor. 

Men frågan om mötesspråk måste lösas 
pragmatiskt, fortsätter hon. Det gäller att 
hitta en balans och se inom vilka områden 
det är viktigast att översätta och ha engel-

ska som arbetsspråk. Universitetet behöver 
parallellt erbjuda fler internationella studen-
ter kurser i svenska.

Lus-representanten marco La rosa i 
Internationaliseringskommittén är mycket 
nöjd med beslutet. Han förstår att inte allt 
kan ske på engelska, men det går inte an 
att marknadsföra sig som ett internationellt 
universitet och detta sedan inte speglas i 
verkligheten. Han jämför med flera neder-
ländska universitet där engelska är arbets-
språket. 

utbildning.

Engelskspråkiga möten 
på studenters begäran

forskarutbiLdning. ”Det goda 
seminariet” är ett nytt projekt som just 
dragits igång vid Lunds universitet med 
hjälp av s.k. EQ11-medel.  Det kommer 
att löpa under hela 2014 med bland an-
nat en seminarieserie och en konferens 
nästa höst. Ambition är att vara fakul-
tetsövergripande och projektet har en 
styrgrupp med personer från flera olika 
fakulteter. 

– Målet är att få till stånd en uni-

– Det är inte möjligt här – en sådan om-
läggning kräver konsensus och det finns 
inte än. Men språkfrågan behöver diskute-
ras mer.

Marco La rosa läser en master i European 
Studies och har bott i Sverige 1,5 år. För att 
lära sig svenska fick han söka till en vanlig 
SFI-kurs, med deltagare från hela världen, 
inte bara studenter. 

– Studietakten var låg och det var väldigt 
frustrerande. Inom min masterkurs är jag så 
vitt jag vet den enda som fortsatt svenskut-
bildningen. 

numera erbJuds sfi-kurser speciellt för 
masterstudenter, tack vare att Lunds univer-
sitet tog upp frågan med Lunds kommun, 
berättar Marco La rosa. Det är ett stort 
framsteg, men väntetiden är ofta tre må-
nader och då har de flesta internationella 
studenter hunnit tappa motivationen och 
godtagit att försöka klara sig på engelska, 
menar han.

– På sikt gynnar det varken universite-
tet eller Sverige att internationella studen-
ter inte lär sig svenska. Satsar man på att 
erbjuda högre utbildning till utländska stu-
denter så är det ju en poäng om de sedan 
är motiverade att stanna och ge tillbaka till 
samhället. Mycket angeläget är också att 
erbjuda gratis kurser i svenska för anställda 
vid universitetet. Jag har fått uppgiften att 
fakulteterna idag får betala för dessa kurser, 
säger Marco La rosa.

britta coLLberg

versitetsgemensam dialog om forskar-
seminariet, som är vårt kanske allra 
viktigaste undervisningsverktyg på 
forskarutbildningen. Vi vill värna om 
seminariet som fundamentet i det veten-
skapliga och kollegiala samtalet, säger 
projektsamordnare Marie Cronqvist. 
Övriga i den operativa projektgruppen 
är utbildningsledare Alexander Maurits 
och fakultetskoordinator Jesper Olsson. 
Projektet samarbetar nära med CED.

– På sikt kan 
man inte pra-
ta svenska på 
ett universitet 
som marknads-
för sig som in-
ternationellt, 
säger Kristina 
Eneroth. 
foto: apelöga

projekt om det goda seminariet
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pedagogik. nu ska studenterna i 
naturvetenskapliga ämnen få mer 
strukturerad träning i kommunika-
tion. geologerna går i spetsen för 
detta arbete, tack vare den skug-
gande läroplanen.

Vid universitetets pedagogiska utvecklings-
konferens presenterade geologerna tillsam-
mans med Geobiblioteket sitt arbete med 
den skuggande läroplanen. Syftet med en 
skuggande läroplan är att skapa lärandemål 
för en rad generella färdigheter utöver den 
specifika ämneskompetensen, exempelvis 
inom skriftlig och muntlig kommunikation, 
bildhantering, feedbackteknik, etc.

– Det behövs en separat kursplan och ett 
formellt kursbetyg. Det är viktigt att man 
formaliserar detta, säger Lena Adrielsson 
om undervisningen i generella färdigheter.

På Geologiska institutionen har man 
inom grundutbildningen lång erfarenhet 
av att arbeta med en skuggande läroplan. 

Den utgör ett komplement till de traditio-
nella kursplanerna. Men förändringar i kurs-
utbud, nya lärare, krympande budget och 
lärarnas ökade arbetsbelastning är faktorer 
som under de gångna åren har fått geolo-
gernas skuggande läroplan att hamna i viss 
obalans. Därför har nu Lena Adrielsson till-
sammans med fyra kollegor vid institutio-
nen gjort ett större revideringsarbete av den 
skuggande läroplanen. 

Lena adrieLsson har bland annat gjort 
en detaljerad inventering av hur en rad ge-
nerella kompetenser lärs ut och tränas vid 
institutionens olika kurser och delkurser 
inom kandidatprogrammet. resultaten vi-
sades exempelvis att träning i skriftlig kom-
munikation har en stor bredd – från kor-
ta exkursionsredovisningar till geotekniska 
konsultrapporter och vetenskapliga kan-
didatuppsatser. Geologerna har också ett 
nära samarbete med Geobiblioteket där 
biblioteksundervisningen formaliserats i 

flera steg med fokus på informationssök-
ning och referenshantering på flera nivåer i 
utbildningen. Men det blev också tydligt vid 
inventeringen att några moment saknades.

– Vi har inga utbildningsmoment i po-
pulärvetenskaplig kommunikation samt i 
argumentations- och diskussionsteknik, sä-
ger kollegan Mats rundgren och nämner 
även studenternas förmåga till självreflek-
tion som ett viktigt träningsmoment att läg-
ga mer kraft på.

arbetsgruppen har nu tagit fram en åt-
gärdslista som ska sjösättas inom kort. Se-
dan kommer geologernas skuggande lä-
roplan att fungera som en inspirerande 
förebild för andra institutioner. Tanken är 
att samtliga institutioner inom naturveten-
skapliga fakulteten ska införa skuggande 
läroplaner för sina respektive grundutbild-
ningar.

– Vi siktar på att detta ska vara klart näs-
ta höst, säger Susanne Pelger, pedagogisk 
utvecklare vid fakulteten.

Susanne Pelger och Sara Santesson, från 
Institutionen för kommunikation och medi-
er, leder tillsammans projektet KomnU, som 
fått närmare en miljon kronor från EQ11-an-
slagen. Pengarna går till dels geologernas 
revideringsarbete med den skuggande lä-
roplanen, dels en tre terminer lång trestegs-
raket för att få igång motsvarande arbete 
på fakultetens övriga institutioner, främst i 
form av en högskolepedagogisk kurs med 
workshops och seminarier. I kursen riktas 
särskilt fokus på populärvetenskaplig kom-
munikation – en färdighet som efterfrågas 
i arbetslivet, betonar Pelger.

Lena bJörk bLixt

Geologernas arbetsgrupp för den skuggande läroplanen består av Lena Adrielsson, Helena 
Alexanderson, Mats Rundgren, Britta Smångs och Helena Filipsson. foto: gunnar menander

utveckLingskonferens 13

Årets pedagogiska utvecklingskon-
ferens inom universitetet hölls den 
24 oktober. Temat var Att skriva för 
att leva, lära och lyckas. Ett stort 
antal föreläsningar hölls, både av 
inbjudna talare och av universi-
tetets egna medarbetare. Årets 
arrangör var Naturvetenskapliga 
fakulteten.

Naturvetare ska tränas 
i kommunikation
– viktig del i läroplan för generella färdigheter
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tvärexamen. snart ska man kunna 
ta ”ministerexamen” i Lund. det är 
filosofer, statsvetare och ekono-
mer som i höst tillsammans startar 
en kandidatutbildning i praktisk 
filosofi, politik och ekonomi – ppe. 
förebilden finns i oxford och enligt 
ryktet har en rad brittiska minist-
rar just en ppe-examen därifrån i 
bagaget. 

Sedan tidigare har statsvetare och eko-
nomer ett samarbete inom ramen för pol 
kand-utbildningen, men nu utvidgas alltså 
samarbetet till att också inkludera humani-
ora. Initiativet till den tvärvetenskapliga PPE-
satsningen kommer från professorn i prak-
tisk filosofi Wlodek rabinowicz. 

utbildning.

internationaLisering. det är inte 
alla studenter som kan åka iväg på 
flera månaders utlandsstudier, sär-
skilt inte i utbildningar med mycket 
praktik. ändå är internationella ak-
tiviteter ett av medicinska fakulte-
tens strategiska mål. för att kunna 
”internationalisera” fler studenter 
har Lus arbetsterapeutprogram 
därför låtit en hel klass resa iväg på 
en vecka.

resmålet var University of Southampton i 
England, som har en väl utvecklad forskning 
och utbildning just i arbetsterapi. 22 studen-
ter var där i början av oktober tillsammans 
med lärarna ragnhild Cederlund och Maria 
Haak, och arbetade en vecka tillsammans 
med engelska studenter.

– Båda studentgrupperna var otroligt nöj-
da. De fick göra små projekt där de var ute 
och samlade in data, som i slutet av veckan 
presenterades vid internetsända seminarier, 

berättar programdirektören Pia Hovbrandt.
Studenterna delades in i sex blandade 

grupper som alla hade äldrefokus. Det hand-
lade bl.a. om hur arbetsmiljöer kan anpas-
sas för äldre, om sinnesstimulering som ett 
led i behandlingen av äldre med demens, 
och hur man kan kartlägga vanliga miljöfäl-
lor för äldre i bostäder och bostadsområden. 

– Fast våra länder ligger ganska nära var-
andra, och båda har en åldrande befolkning, 

så ser hälso- och sjukvården och de sociala 
systemen helt olika ut. Det var värdefullt för 
våra studenter att se, menar Pia Hovbrandt.

resan finansierades bl.a. av Medicinska 
fakultetens internationella stimulansmedel. 
Eftersom den blev så lyckad hoppas man att 
en motsvarande grupp studenter och lära-
re från Southampton ska kunna komma till 
Lund om ett år.

ingeLa bJörck

I flera andra länder är filosofer eftersökta 
inom både politik, offentlig förvaltning och 
näringsliv, men i Sverige finns inte den tra-
ditionen på samma sätt.

– Vi hoppas att med en examen i PPE, 
som är ett starkt internationellt varumärke, 
ska inte minst filosoferna vara väl rustade för 
arbetsmarknaden också utanför Sveriges 
gränser, säger David Alm, universitetslek-
tor i praktisk filosofi, som varit med om att 
utforma och validera den nya utbildningen.

PPE-utbildningen är på tre år. De första 
tre terminerna läser studenterna in grund-
kurserna i praktisk filosofi, statskunskap och 
ekonomi. Den fjärde terminen knyts dessa 
ihop i en kurs på Filosofiska institutionen, 
med lärare från samtliga ämnen. Även i exa-
mensarbetet handlar det om att integrera 

perspektiven och handledare kommer att 
finnas från samtliga tre ämnen. 

PPE-utbildningar erbjuds idag inte bara 
i Oxford utan på många håll, bland annat i 
Stockholm, där de tre ämnena dock inte är 
lika integrerade som blir fallet i Lund, enligt 
David Alm. PPE är alltså ett väletablerat va-
rumärke, som förväntas öppna dörrar inte 
bara till en karriär inom politiken. 

– Jag vet inte i vilken mån det är en myt 
att brittiska ministrar ofta har en PPE-exa-
men från Oxford. Oavsett så är förmåga att 
analysera och argumentera användbar inom 
många områden. Och absolut – den som 
siktar på att bli en ny Fredrik reinfeldt eller 
Peter Honeth – är välkommen att studera 
PPE hos oss här i Lund, säger David Alm. 

britta coLLberg

”Ministerexamen” rustar filosofer för arbetsmarknaden

Arbetsterapeuter åkte på snabbutbyte

En hel klass med studenter på arbetsterapiprogrammet åkte till University of Southampton.
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I
nstitutionsstyrelsen vid Musikhögskolan i Malmö beslutade 
2009 att initiera ett arbete som syftade till att verksamhe-
ten skulle bli klimatneutral, vilket skrevs in i strategi- och 
verksamhetsplanen. En liten klimatgrupp bildades. (Ble-

kinge Tekniska Högskola – BTH – hade föregått med gott exem-
pel året innan.)

i apriL i år skulle trumpetklassen vid Musikhögskolan resa till 
Istanbul för att ge en konsert. Ett krav från min sida för att följa 
med var att alla våra flygresor skulle klimatkompenseras; i an-
nat fall planerade jag att själv ta tåget (ca tre dagars resa jäm-
fört med drygt tre timmars flygning). 
Då tåg tur och retur skulle kosta cirka 
6.700 kronor men klimatkompensa-
tion för 11 personer drygt 3.500 kro-
nor – sparade musikerutbildningen 
därigenom cirka 3.200 kronor.  

Media rapporterar, men talar ofta 
inte klarspråk. Fns klimatpanel IPCC – Intergovernmental Panel 
on Climate Change – hävdade i september i år att temperaturök-
ningen i jord atmosfären med 95 procents sannolikhet är orsakad 
av mänsklig aktivitet. En naturlig konsekvens vore då att uttryck-
ligen meddela innebörden: att ”naturresurserna” olja, kol, natur-
gas bör vila i frid. Så sker knappast. Varför, kan vi fråga oss. 

”miLJömedvetenhet”, ”grönt” tenderar att bli till intet förplik-
tande modeord. Kan en perfekt sopsortering väga upp semes-
ter- och, för den delen, arbetsresor med flyg? Dubbelmoralen 
frodas: bensin- och dieselbilar får avge upp till 1,2 kg CO2 /mil 
utan att mista det tjusiga epitetet miljöbil, samtidigt som äldre 
bilar, som körs väldigt lite, anses miljöfarliga.

På internationell nivå läste vi nyligen att ”den Gröna Fonden” 

Olle Sjöberg vid Musikhögskolan tycker till om 
klimatfrågan och efterlyser ökad handlingskraft.

fortfarande bara är ett tomt skal enligt Fn:s generalsekreterare 
Ban Ki-Moon i Köpenhamn. (Vad hade vi väntat oss? Köpen-
hamnstraditionen är stark.)

I Sverige kan vi konstatera att klimatfrågan inför nästa års val 
är icke existerande. regeringen säger inte ett knyst om de till-
fångatagna Greenpeaceaktivisterna vid den ryska oljeplattfor-
men i Arktiska havet. 

Trots flera påstötningar har jag inte fått någon reaktion från 
kommunledningen i Höör om mina förslag till hur Höör skulle 
kunna bli klimatneutralt, vilka framlades  i samband med SCB:s 
enkätundersökning för två år sedan.

Det där med allas vår – människans, 
andra djurs och växters överlevnad på 
vår planet – det, mina damer och her-
rar, är ett känsligt ämne!

när denna i värsta mening livsfarli-
ga strutsmentalitet från beslutsfattarnas 

sida råder, är det dags att handla. För Lunds universitets del kan vi 
hämta inspiration från naturskyddsföreningens lokala mötesserie, 
bjuda in föreläsare från Centrum för miljö- och klimatforskning 
som jobbar för IPCC, läsa böcker av exempelvis nobelpristagaren 
Al Gore, Christian Azar och Andreas Malm, göra studiebesök på 
klimatneutrala Samsø, kontakta BTH, stärka miljösamordnarens 
roll med mera.

Det är inte säkert att vi mottar WWF:s pris ur Konungens 
hand likt Lundaaktuella Johanna Lakso och Olivia Linander, men 
som den senare säger:

”Viktigast är att man betraktar sig själv som en aktiv medbor-
gare, som har möjlighet att påverka samhällets utveckling. 

oLLe sJöberg
MÄnnISKA, PEDAGOG, PIAnIST 

Dubbelmoralen frodas 
när det gäller klimatet

”Miljömedvetenhet”, ”grönt” 
tenderar att bli till intet 
förpliktande modeord. 

gästtyckaren.
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universitetet 
som samhällsbyggare 
tema för tre-år-före-dag

förJubiLeum. den 13 december 
är det dags för ännu en nedräk-
ning inför universitetets 350-års-
jubileum. tre-år-före-dagen firas 
med ett öppet eftermiddags-
program på temat universitetet 
som samhällsbyggare, samt en 
efterföljande fest.

Universitetet fungerar som samhällsbyg-
gare på många sätt – genom forskning, 
innovationer, expertutlåtanden, opini-
onsbildning och inte minst genom alla 
studenter som utbildas. Under efter-
middagen diskuteras och problematise-
ras universitetets samhällsbyggande roll 
i parvisa samtal mellan representanter 
för Lunds universitet och för samhället. 

Bland de medverkande märks bl.a. 
Gustav Fridolin, språkrör för miljöpar-
tiet; Mats Svegfors, f.d. vd för Sveriges 
radio; Ann-Katrin Bäcklund, dekanus; 
Göran Bexell, rektor em; och professor 
Lars Samuelson.

Arrangemanget är kostnadsfritt och 
hålls på Café Athen på Akademiska För-
eningen, kl 15.00–17.00. Alla intresse-
rade hälsas välkomna. Ingen föranmälan 
krävs. Kaffe serveras.

Diskussioner på samma tema fortsät-
ter under lättsammare former vid kväl-
lens tre-år-före-fest, dit alla anställda, 
studenter och vänner till Lunds univer-
sitet hälsas välkomna (mot en kuvertav-
gift). Även diverse luciatåg utlovas. I år 
hålls festen på Medicon Village på Sche-
elevägen 2 i Lund. Se www.lu.se/350 
för festanmälan och ytterligare infor-
mation. notera att antalet festbiljetter 
är begränsat – först till kvarn-principen 
gäller.

fotnot: Lunds universitet kommer att 
fira 350-årsjubileum från den 19 decem-
ber 2016 till och med den 28 januari 2018.

öppet hus på medicon village 19 november
öppet hus. Besök Lunds universitets cancerforskare på Medicon Village. Tillsam-
mans med regionalt Cancercenter Syd, region Skånes biobanker, produktbolag 
inom cancerområdet och andra aktörer på Medicon Village, öppnas helt nya möj-
ligheter för samverkan. Alla medarbetare vid Lunds universitet och Medicon Vil-
lage hälsas välkomna. Du får en snabb presentation från forskargrupper och före-
tag och sedan en tur ut i labben för att se hur cancerforskarna arbetar. Se www.
med.lu.se/medarbetare/nyhetsarkiv/131015_oppethus  Kl 15.00–18.00 Medicon 
Village, restaurant Inspira samt öppet hus i byggnaderna 404 och 406, Lund. Info: 
johanna.sandahl@med.lu.se

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

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

Konferenspris! 

fr. 585 sek 

/person
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arkitekttävLing. nu står det klart 
vilka arkitektkontor som bjuds in 
för att tävla om skissernas muse-
ums nya utbyggnad. dessa är elding 
oscarson, powerhouse company 
och white arkitekter. vem vinnaren 
blir avslöjas i början av nästa år.

Intresset har varit stort – 63 intresseanmäl-
ningar från svenska och internationella arki-

LokaLer. akademiska hus och Lunds 
universitet har utsett arkitektkon-
toret dorte mandrup arkitekter till 
vinnare av parallella skissuppdrag 
för ett nytt hus åt ekonomihögsko-
lan. målet med tillbyggnaden är att 
skapa en samlad lärandemiljö för 
undervisning och forskning.   

Den planeradade utbyggnaden kommer 
att ge utrymme för ytterligare 2000 per-
soner och möjlighet för Ekonomihögskolan 
att samla sin verksamhet i ett och samma 

kvarter, där ny bebyggelse länkas med be-
fintliga hus. 

inför om- och tiLLbyggnaden har Lunds 
universitet och Akademiska Hus under vå-
ren 2013 engagerat tre arkitektkontor till ett 
parallellt skissuppdrag. I uppdraget ingick 
att komplettera befintliga byggnader med 
ett nytt hus och bygga samman hela kvarte-
ret till en attraktiv och väl fungerande helhet 
där hela verksamheten kan samlas.

– Ekonomihögskolans önskemål har varit 
att kunna samla verksamheten i en modern 

lärandemiljö där det är viktigt att det finns 
möjligheter till möten samt gemensamma 
vistelseytor. Dorte Mandrups förslag tillgo-
doser detta mycket viktiga önskemål bäst 
enligt bedömningsgruppen, säger Kristina 
Eneroth, prorektor vid Ekonomihögskolan.

nästa steg inför beslutet om genomför-
ande av projektet är att förslaget ska bear-
betas ytterligare och kostnadskalkyler ska 
tas fram. Dessutom ska frågan om vem som 
ska vara fastighetsägare för den planerade 
nybyggnaden diskuteras.

tektkontor har kommit in till tävlingen som 
Statens fastighetsverk (SFV), förvaltare av 
Skissernas museum, annonserade ut i som-
ras.  nu har de utvalda arkitektkontoren cir-
ka sju veckor på sig att arbeta fram sina för-
slag till utbyggnaden som ska ansluta till den 
nuvarande entrépaviljongen, ritad av arki-
tekt HansWestman. Den nya byggnaden ska 
rymma reception, museishop, kapprum och 
restaurang med 60-80 sittplatser.

– Vi har hela tiden varit tydliga med att 
vi utöver funktionaliteten önskar oss något 
som sticker ut. Tillbyggnaden, som blir en 
ny årsring på ett museum som vuxit fram i 
etapper, ska hjälpa oss att etablera museet 
som mötesplats. En vacker och intressant ar-
kitektur bidrar naturligtvis till det. Det ska bli 
väldigt spännande att se vad de tre kontoren 
presenterar i december, säger Patrick Am-
sellem, museichef vid Skissernas museum.

Så här ser det vinnande förslaget om Ekonomihögskolans nya byggnad ut. Det ska nu bearbetas vidare. ill: dorte mandrup arkitekter

Inbjudna arkitekter ritar på tillbyggnad till Skissernas

Arkitektförslag färdigt 
för nytt hus åt Ekonomihögskolan
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15 november 

andreas edsfeldt i klinisk medicin med 
inriktning kardiovaskulär forskning: ”De-
tecting the vulnerable plaque”. Kl 13.00 i fö-
reläsningssalen på Kvinnokliniken, Skånes uni-
versitetssjukhus i Malmö.  

alexander balhuizen i biomedicin med 
inriktning experimentell diabetesforsk-
ning: ”Estrogen and serotonin – old dogs, new 
tricks, implications for pancreatic beta-cell fun-
ction”. Kl 9.00 Lilla aulan, Medicinskt Forsk-
ningscentrum, Jan Waldenströms g. 5, Malmö. 

pétur vignir reynisson i klinisk medi-
cin med inriktning obstetrik och gyneko-
logi: ”robot-assisted laparoscopic surgery for 
cervical cancer”. Kl 9.00 i Föreläsningssalen på 
avdelningen för obstetrik och gynekologi, Skå-
nes Universitetssjukhus i Lund.

16 november 

carl-Johan sanglert i kulturgeografi: ”Att 
skapa plats och göra rum – Landskapsperspektiv 
på det historiska värdets betydelse och funktion 
i svensk planering och miljövård”. Kl 13.00, sal 
111 (Världen), Geocenrum 1, Sölveg. 10, Lund.

19 november 

gustav rehn i bioteknik: ”ω-transaminase 
catalyzed synthesis of chiral amines. Process 
improvements through whole cell immobiliza-
tion and in situ product removal”. Kl 10.30 i 
sal K:B, Kemicentrum, Lund.

21 november 

cecilia Lindström i bioteknik: ”Studies on 

15 november Lunchkonsert på odeum. 
Musikhögskolans flöjtklass under ledning av 
professor Anders Ljungar-Chapelon. Kl 12.15–
13.00 i Kapellsalen, Palaestra & Odeum. Info: 
nils.rosengren@odeum.lu.se

15 november fredagsseminari-
um i biologi med Mats Björklund, Uppsa-
la universitet.”Is evolution predictable?”. Kl 
13.00–14.00 i Blå Hallen, Ekologihuset, Sölve-
gatan 37, Lund.

17 november föredrag med Olle Ed-
ström, tf professor i musikvetenskap vid Lunds 
universitet, ”när vi lärde oss lyssna på 
konstmusik: från carl philipp emanuel 
bach till robert schumann”. Föredraget be-
handlar upplysningstidens förändrade musik-
vanor, som till exempel att gå på konsert och 
sitta stilla och lyssna i tystnad, och föreställ-
ningen att musik har ett värde i sig. Kl 15.00–
16.00, hörsalen, Palaestra et Odeum, Lund.

19 november Lunds pensionärsuni-
versitet. Professorn i energihushållning vid 
LTH Lennart Thörnqvist: ”ska vi bygga fle-
ra vindkraftverk?”. Lennart Thörnqvist har 
främst sysslat med ledningsbuden energi (el, 
gas och fjärvärme). Han har också varit ord-
förande för den svenska programstyrelsen för 
vindkraftforskning i drygt tio år. Kl 14.00–
16.30 i Pingstkyrkans stora sal, Stora Söderga-
tan 25, Lund. Info: hans.modig2@comhem.se

19 november öppet hus på medicon 

på gång.

disputationer.

village! Besök Lunds universitets cancerfors-
kare på Medicon Village. Alla medarbetare vid 
Lunds universitet och Medicon Village hälsas 
välkomna. Se notis på sid 42.

19 november Lunds filosoficirkel. 
Mats Benner: ”kommer universiteten att 
finnas kvar?”. Kl 19.30–21.00 Palaestra, 
Lund. Info: Sven_A.Jonsson@med.lu.se

20 november seminarium: ris och ros 
i utvärderingen av forskarutbildning vid 
Lu: hur går vi vidare? Fil dr Ola Holmström, 
disputerad i sociologi, verksam vid Lunds uni-
versitets utvärderingsavdelning. Seminariet 
baseras på Ola Holmströms högaktuella ut-
värderingsrapport med enkätsvar från Lunds 
universitets nuvarande doktorander, alumner 
som disputerade 2008, samt forskarhandle-
dare. Info: www.ced.lu.se/seminariekurs.aspx 
Kl 14.00–16.00 CED, MnO-huset, Sölvegatan 
16, Lund. Kontakt: gun.wellbo@ced.lu.se

20 november teknik- och naturvetar-
cirkeln. Tomas Persson, matematik: ”gaser, 
kaos och sånt”. Kl 19.30–21.00 i Palaestras 
hörsal, Universitetsplatsen, Lund.

20 november föredrag ”har någon 
sett min atom?”. Populärvetenskapligt lunch-
föredrag med reine Wallenberg, professor i 
fasta tillståndets kemi. Kl 12.15–13.00 i sal B, 
Kemicentrum, Lund.

21 november seminarium i molekylär 
cellbiologi. Ivan Mijakovic från Chalmers tek-

the physiological effects of microbial exopo-
lysaccharides”. Kl 10.30 i sal B, Kemicentrum, 
Getingevägen 60, Lund.

22 november 

eva skowronski i migrationsvetenskap 
med religionsvetenskaplig inriktning: 
”Skola med fördröjning. nyanlända elevers so-
ciala spelrum i ”en skola för alla”. Kl 15.15 i sal 
118, Centrum för teologi och religionsveten-
skap, Allhelgona kyrkogata 8, Lund. 

niklas borg i kemiteknik: ”Modeling and 
calibration of preparative chromatography”. Kl 
13.15 i sal A, Kemicentrum, Getingevägen 60, 
Lund.

29 november 

Jesper bogefors i klinisk medicin med in-

niska högskola i Göteborg föreläser om ”mu-
tual regulatory loop in bacillus subtilis: 
sal a is a substrate and activator of the 
proteintyrosine kinase ptka”. Kl 15.15–
16.15 i föreläsningssalen, Biologihus A, Sölve-
gatan 35, Lund.

22 november Lunchkonsert på ode-
um. Jazzlunchkonsert: Martin Lundquist, pia-
no; Ellen Pettersson, trumpet; Jonas nilsson, 
kontrabas; Liam Amner, trummor. Fri entré. Kl 
12.15–13.00 Kapellsalen, Palaestra et Odeum, 
Lund.

22 november fredagsseminarium i 
biologi. Meredith Protas från University of Ca-
lifornia i USA föreläser om ”morphological 
evolution in cave animals”. Kl 13.00–14:00 
Blå hallen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.

24 november–1 december robot-
vecka på Lth. För tredje året i rad öppnas 
robotlabbet på LTH för studiebesök. Den eu-
ropeiska robotveckan erbjuder olika robot-
relaterade aktiviteter för allmänheten runtom 
Europa och syftet är att visa på robottekni-
kens ökande betydelse inom en rad olika om-
råden. Info: www.lth.se/programvaruporta-
len/robotveckan. Kontaktpersoner: Jonas.
Wisbrant@cs.lth.se och Anders.robertsson@
control.lth.se. Från 25 nov till 1 dec mellan 
kl 9.00–15:00 i M-huset, Ole römers väg 1, 
Lund.
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riktning öron-, näs- och halssjkdomar: 
”Pattern-recognition receptors and antimicro-
bial peptides in upper airway inflammation”. 
Kl 13.00 i ÖnH-klinikens föreläsningssal, Skå-
nes Universitetssjukhus i Malmö.

Följande disputationer har ägt 
rum:

henrik ringsberg i förpackningslogistik: 
”Food traceability in regulated fresh food supply 
chains with an emphasis oh the Swedish fishing 
industry”. 

yajing wu i strömningsteknik: ”Large 
eddy simulation of turbulent swirling flows in 
combustor related geometries”. 

ying yan i fysik: ”Towards single ce lon de-
tection in a bulk crystal for the develoopment of 
a single-Ion qubit readout scheme”.  

carl bryant i elektronikkonstruktion: 
”receiver front-ends in CMOS with ultra-low 
power consumption”. 

torsten krause i hållbarhetsvetenskap: 
”Buying conservation – financial incentives for 
tropical forest conservation in the ecuadorian 
amazon”. 

hanna carlsson i biblioteks- och infor-
mationsvetenskap: ”Den nya stadens bib-
liotek. Om teknik, förnuft och känsla i gestalt-
ningen av kunskaps- och upplevelsestadens 

folkbibliotek”. 
erica Li Lundqvist i religionshistoria med 

inriktning mot islamologi: ”Gayted communi-
ties. Marginalized sexualities in Lebanon”. 

mariano massa i kemiteknik: ”Selective 
conversion of alcohols to aldehydes over metal 
oxide catalysts”. 

viveka schaar i laboratoriemedicin med 
inriktning medicinsk mikrobiologi: ”Bacterial 
outer membrane vesicles. Mediators of virulence 
and antibiotic resistance”.  

olof sandgren i klinisk medicin med in-
riktning logopedi: ”There´s more to the pic-
ture than meets the ear – Gaze behavior during 
communication in children with hearing impair-
ment”. 

paul pierce i informatik: ”Using alliances to 
increase ICT capabilities”. Maria Fröling i bygg-
nadsmekanik: ”Strength design methods for 
glass structures”. 

yan ding i vårdvetenskap med inrikt-
ning omvårdnad: ”Chinese women living with 
cervical cancer – Health-related Quality of Life, 
Sense of Coherence, lived experience”. 

devika mehra i folkhälsovetenskap med 
inriktning sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter: ”Sexual behaviour among Ugan-
dan university students: A gender perspective”. 

anna cardiakides myers i klinisk medicin 
med inriktning oftalmologi: ”Effect of drugs 

on rabbit retina. Function and histopathology af-
ter medication with refabutin, inhibitors of vas-
cular endothwlial growth factors, triamcinolone, 
and adalimumab”. 

serhiy dekhtyar i ekonomisk historia: 
”Early life origins of health and well-being in 
modern Sweden”. 

tomas ohrlander i klinisk medicin med 
inriktning kärlforskning: ”Aspects on preope-
rative evaluation prior to EVAr of AAA”. 

olivia Larne i laboratoriemedicin med in-
riktning experimentell klinisk kemi: ”Trans-
lational and functional analyses of micrornAs in 
prostate cancer”. 

emma haglund i klinisk medicin med in-
riktning reumatologi: ”Prevalence, physical 
activity and work in patients with spondylo-
arthritis ”. 

viveka tillgren i biomedicin med inrikt-
ning cell- och matrixbiologi: ”Fibromodulin 
and chondroadherin in connective tissue ho-
meostasis”. 

sajedeh eftekhari i klinisk medicin med 
inriktning experimentell kärlforskning: 
”Distribution of CGrP and CGrP receptor in the 
trigeminovascular system and CnS”.  

Lei cao i klinisk medicin med inriktning 
experimentell medicin: ”receptor upregula-
tion and MAPK activity in arteries and bronchi 
following secondhand smoke exposure”. 
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Strandängen
Nu bygger vi etapp 1

www.althinentreprenad.se

Nyproducerade bostäder för den moderna familjen. Trevliga planlösningar och fräscha materialval.

Försäljning:
david.hogell@bjurfors.se 
040-608 30 26
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Nyproducerade bostäder för den moderna familjen. Trevliga planlösningar och fräscha materialval.

Välkommen till 

barnvänliga Arlöv, 

endast 10 minuters 

resväg till s åväl Lund 

som Malmö!  Första huset 
infl yttningsklart 
1 feb 2014
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bLodpris. James Blundell var år 1825 den för-
ste som gav en blodtransfusion från en männis-
ka till en annan. Professorn i transfusionsmedi-
cin martin L olsson har nu fått James Blundell 
Award av British Blood Transfusion Society. 
Priset ges för framstående forskning på detta 
område.

hedersLedamöter. Ve-
tenskapssocieteten i Lund 
kommer på sin årshögtid den 
29 november installera tre 
nya hedersledamöter: profes-
sorerna göran bexell (etik), 
birgitta odén-dunér (his-
toria) och eva österberg 
(historia).

bästa paper. Professorera vid CIrCLE, char-
les edquist och susana borrás, fick pris för 
bästa paper av Georgia Institute of Technology. 
Deras paper, som presenterades vid en innova-
tionskonferens i september, hade titeln “Com-
petence Building: A Systemic Approach to Inno-
vation Policy”.

bästa avhandLing. karl dahlstrand vid 
rättssociologiska institutionen har fått Veten-
skapssocietetens pris ur Olga och Thorild Dahl-
grens fond för bästa doktorsavhandling inom 
humaniora och samhällsvetenskap. Priset är på 
30.000 kronor och avhandlingen handlar om 
kränkningsersättning till brottsoffer. 

professors namn. Överläkare bertil sun-
dén har tilldelats utmärkelsen professors namn 

hänt.

för sin unka och kliniskt revolutionerande forsk-
ningsinsats inom ultraljudsdiagnostik.

astronomipris. anders Johansen, ast-
ronomiforskare i Lund, mottog den 9 oktober 
Urey-priset av det amerikanska astronomisäll-
skapet och höll samtidigt en prisföreläsning in-
för 800 planetforskare vid astronomisällskapets 
konferens i USA. Ureypriset får han för sin ban-
brytande forskning om hur planeter bildas.

prisbeLönad. Professor 
emma sparr vid Kemiska in-
stitutionen har tilldelats Sven 
och Ebba-Christina Hagbergs 
stiftelses personliga pris för 
2013. I priset ingår ett forsk-
ningsstöd på 300.000 kro-
nor som delas med rickard 
Lundmark vid Umeå univer-
sitet. Emma Sparr får priset för sina biofysika-
liska studier av protein-lipidsystem och egen-
skaper hos hud. Hennes forskning har relevans 
bland annat för läkemedelsformulering och 
kosmetik.

treminutersavhandLing. nellie Linan-
der, forskare på avdelningen för funktionell 
zoologi, vann andra pris i det internationella 
universitetsnätverket U21:s tävling ”Three mi-
nute thesis” där hon på tre minuter berätta-
de om sin forskning om hur humlor kan flyga 
snabbt utan att kollidera med träd, kvistar och 
gräs. Vann gjorde Jamie gallagher från Uni-
versity of Glasgow, men juryn tyckte att nellie 
Linander var så bra att de gav henne utmär-

Medan regnet föll och mörkret lade sig över 
Lund samlades ett 50-tal förväntansfulla åskå-
dare i den lilla intima teatersalen på Lilla tea-
tern i Lund. Det var premiär för ”De 9 Affekter-
na” med temat rädsla. Efter att konferencier 
magnus nylander värmt upp publiken bjöd 
per Johnsson (till höger i bild) på intressanta 
och spännande fakta om oss människor och 
vår rädsla medan publiken nyfiket ställde frå-
gor. Improvisatörerna bjöd på underhållning 
med sina olika improvisationsövningar som på-
verkades av såväl Per som publiken. 

Magnus nylander var inför premiären ner-
vös över hur konceptet skulle tas emot av publi-
ken, men kunde efteråt konstatera att respon-
sen gjorde honom oerhört tacksam och glad. 
Per Johnsson kunde inte annat än hålla med: 

kelsen ”highly recommended” och 500 dol-
lar i pris. 

vitterhetsmedaLJ. Lars ivar elding, pro-
fessor em i  oorganisk kemi, får Kungliga Vit-
terhetsakademiens Gustaf Adolfs-medalj  för 
arbetet med att vetenskapligt och finansiellt 
samordna projekt för bevarandet av regalskep-
pet Vasa. Litteraturvetaren daniel möller och 
ola wikander vid CTr, får priser ”för förtjän-
ta vetenskapliga arbeten”. Prissumman är på 
50.000 kronor var. Love eriksen vid Human-
ekologiska laboratoriet belönas med Loubatska 
priset på 25.000 kronor.

ny upphandLingschef. Jeanette Ja-
kobsson är ny upphandlingschef. Hon kom-
mer närmast från ett uppdrag som COO (Chief 
Operating Officer) för två mindre företag och 
har dessförinnan arbetat som chefsjurist inom 
telekom. Hon har suttit i Juridiska fakultetens 
styrelse vid Lunds universitet i drygt sex år.

kemimiLJoner. Professor 
henrik stålbrand på Ke-
miska institutionen ska leda 
ett nytt projekt som beviljats 
drygt fyra miljoner kronor 
från Vinnova. Projektet heter 
Biostream och handlar om 
bioteknisk förädling av indu-
striella sidoströmmar, d.v.s. 
biflöden från processindu-
stri som förädlar skogs- och jordbruksråvara. 
Pengarna kommer från Vinnovas nya utlysning 
Transport- och miljöinnovationer.

– Premiären gick bra, bättre än väntat. Det 
är ett spännande koncept med bra improvisa-
törer. Kunskapskabaré är mer komplicerat än 
jag trodde, men nu känner jag mig ännu mer 
säker inför nästa föreställning och vet precis 
hur det ska gå till. Vi fick en härlig respons från 
publiken som visade stor delaktighet. Jag ser 
verkligen fram emot de ytterligare föreställ-
ningarna i höst och vår. 

text & foto: hanna svederborn

fotnot: Nästa föreställning handlar om ilska 
och ges 28 november kl.19.00 på Lilla Teatern 
Biljetter säljs endast i entrén, förköp är inte 
möjligt. Mer information på Facebook sidan 
De 9 Affekterna, kunskapsbaren.se eller 
www.psy.lu.se

psykologisk kunskapskabaré om rädsla gick hem

Eva Österberg.

Emma Sparr.

Henrik 
Stålbrand.
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Det finns många sätt för dig som är forskare att sprida din kunskap. 

Du kan utbilda nya studenter. Skriva en bok. Delta i samtal, konferenser och nätverk. 

Kanske kan just din kunskap ligga till grund för en ny produkt, process eller tjänst. 

LU Innovation System hjälper forskare att omvandla forskningsresultat till samhällsnytta 

genom nya företag, licenser och skydd för goda idéer. Vi ser till så att din kunskap når ut, 

samtidigt som du kan fortsätta jobba med det du brinner för. 

Vill du veta mer, eller har du en idé du vill diskutera? 

Maila oss så kontaktar vi dig.

ideas@innovation.lu.se

LU INNOVATION SYSTEM

Gör din kunskap nytta?

THE LINK BETWEEN ACADEMIA AND BUSINESS

Din kunskap kan bli starten på något alldeles nytt, som kan göra nytta för många. 

LU Innovation System hjälper dig ända fram. 

sharedevelopdiscover

WWW.INNOVATION.LU.SE
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Hallå Fredrik Lindström...

... prodekan vid humanistiska och 
teologiska fakulteterna, som fått univer
sitetsledningens uppdrag att utreda hur 
Lunds universitet ska nå världsklass inom 
utbildning och undervisning.

Hur ska du få LUs utbildning att nå världsklass?
– Jag ska med hjälp av HT:s utbildningsle-
dare Alexander Maurits kartlägga hur vi 
arbetar med högskolepedagogisk utveck-
ling inom universitetet och också hur man 
gör på andra håll, både nationellt och in-
ternationellt. Vi ska sedan före slå strate-
gier och modeller för framtida högsko-
lepedagogisk utveckling och utbildning.

behövs det?
– Ja, om vi ska nå vårt strategiska mål 
att vara ett universitet i världsklass som 
förstår, förklarar och förbättrar världen. 
Det finns bra högskolepedagogiska verk-
samheter inom universitetet, t.ex. CED, 
Centre of Educational Development, och 
LTHs Genombrottet och medicinarnas 
MedCUL. Men totalt sett ligger vi lite ef-
ter – inte minst i jämförelse med de anglo-
saxiska länderna – när det gäller högsko-
lepedagogisk forskning och utveckling. 

hur skiljer sig högskolepedagogik 
från vanlig pedagogik? 
– Universitetslärare är också forskare. 
Lund är ett fullskaligt universitet med 
en hög grad av specialisering inom olika 
forskningsområden och det är en styrka. 

Målet är att fler av oss lärare ska intresse-
ra oss för den forskning som finns också 
om undervisning och lärande, på samma 
sätt som vi gör för våra ämnen. 

hur ska det gå till?
– Det handlar inte bara om att kompe-
tensutveckla, och finna belöningssystem 
för den enskilda läraren, utan om att in-
tegrera utbildning, forskning och forskar-
handledning – låta dessa delar samspela 
mer, inom universitetet som helhet, över 
institutions- och fakultetsgränser. Även 
om vi är ämnesspecialister så sysslar vi 
med samma sak – forskning och utbild-
ning. I det högskolepedagogiska arbe-
tet kan vi mötas – det ger oss fantastiska 
möjligheter att vara ett ”connected uni-
versity” och därigenom höja undervis-
ningens kvalitet.

hur ska utvecklingsarbetet organi-
seras?
– Det är frågan! Vi kommer att jobba 
i nätverk eller skapa ett nytt, förstärkt 
högpedagogiskt utvecklingscentrum. 
Det gäller också att hitta en kvalitativ 
miniminivå för resurser till utveckling och 

utbildning, också för de fattigaste fakul-
teterna.

det här med att satsa på utbildning-
en är inte nytt, men fortfarande 
anses det ”finare” att forska än att 
undervisa, eller hur?
– Det går inte ändra en kultur som sit-
ter i väggarna och forskningskulturen är 
ju som sagt också vår styrka. Jag vill inte 
hamna i en klyfta mellan ideal och verk-
lighet. Men vad vi bör försöka uppnå är 
ett vetenskapligt förhållningssätt till un-
dervisning, en professionalisering av den 
delen av yrkesrollen. 

i höst och vår utreds om Lu ska 
ge moocs, öppna gratiskurser på 
nätet, och hur universitetet kan 
integrera e-lärande mer i undervis-
ningen. påverkar det din utredning?
– MOOCs och e-lärande kommer att få 
stor betydelse för högskolepedagogiken. 
Våra utredningar löper parallellt och jag 
samråder kontinuerligt med CED-chefen 
Åsa Lindberg-Sand som leder MOOCs- 
och e-lärandeprojektet.

britta coLLberg
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