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Akademiska kapellet med kör bi-
drog till att höstens professorsin-
stallation blev den pampiga tillställ-
ning som sig bör.

Sexton professorer installerades 
och tre goda pedagoger belönades 
för sina insatser. Dessutom delades 
universitetets silvermedalj ut. 

Inför en välfylld aula hälsade rektor Gö-
ran Bexell professorerna välkomna i sina 
nya ämbeten. Han citerade lundaakade-
miker från 1700-talet, och talade bland 
annat om universitetet som ”bikupor där 
vetenskapen surrar”. Idag är sådana idyl-
liska bilder kanske inte det första som en 
ny professor möter, men rektor manade 
dem att välja perspektiv. Antingen väl-
jer man elände-med-mycket-ansökning-
ar-perspektivet eller så inser man att man 
har ett av de bästa och mest fria yrken 
man kan ha.

Vid professorsinstallationen belöna-
des också goda pedagoger. Universitetets 
pedagogiska priser gick till två lärare vid 
Teaterhögskolan i Malmö, Barbara Wil-
czek-Ekholm och Kent Sjöström. 

Barbara Wilczek-Ekholm är rörelselä-
rare och belönades för sitt arbete med att 
utveckla metoder för att utveckla kropps-
medvetenhet och ge studenterna en fy-
sisk och mental grund för teaterarbetet. 
Hennes nära kontakt med den interna-
tionella utvecklingen och erfarenheter 
som dansare och koreograf har kommit 
till uttryck i en pedagogik som förstär-
ker sambandet mellan rörelseämnet och 
scenframställningen. Barbara Wilczek-
Ekholm har blivit en av de ledande per-

stäMningshöjare
Akademiska kapellet och 
Lunds Akademiska Kör un-
der ledning av director musi-
ces Patrik Andersson förgyllde 
professorsinstallationen från 
musikläktaren i aulan. 
foto: mikael risedal

Sexton professorer 
installerades
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sonerna i arbetet med att bygga en egen 
konstnärlig och pedagogisk profil vid Te-
aterhögskolan i Malmö.

Kent Sjöström är lärare i akrobatik och 
rörelse, och tar sin utgångspunkt i en sys-
tematisk analys av sin egen undervisning 
och studenternas erfarenheter uttryckta 
i kursvärderingar genom åren. Detta ve-
tenskapliga förhållningssätt har gjort ho-
nom till en pionjär i att inifrån synliggöra 
teaterns praktik som ett kunskapsområ-
de, vilket han dokumenterat i Sveriges 
första doktorsavhandling i teaterkonst. 

Studenterna hade genom LUS (Lunds 
Universitets Studentkårer) valt att utse 
Thore Husfeldt, lärare i datavetenskap, 
till sin pristagare.

Enligt prismotiveringen förmår han 
som ingen annan att skapa inlärnings-
vilja och intresse för ämnet hos sina stu-
denter. Han är en eldsjäl som ser under-
visningen som det roligaste han gör på 
universitetet. Han är drivande när det 
gäller pedagogiskt utvecklingsarbete, 
och har visat entusiasm och engagemang 
i att utveckla kvalitetssäkringsmodeller 

för utbildningen som tar fasta på exami-
nationens centrala roll för lärandet.

Förutom de goda pedagogerna prisa-
des även före akademisekreteraren och 
förvaltningschefen Hans Modig, som 
fick motta universitetets silvermedalj. 

Professorerna som installerades är: 
Samuel Byrskog, nya testamentets ex-

egetik; Lars-Göran Malmberg, offentlig 
rätt;  Anna Blom, medicinsk proteinke-
mi (hon höll även installationsföreläs-
ningen); Martin L Olsson, medicinsk 
forskning; Lynn Åkesson, etnologi; Ulf 
Elg och Ulf Johansson, företagsekonomi, 
särskilt marknadsföring; Tomas Akeni-
ne-Möller, datavetenskap; Dan Ham-
marlund, kvartärgeologi; Dennis Hassel-
quist, zoologisk ekologi;  Almut Kelber, 
sinnesbiologi; Tommy Nylander, yt- och 
kolloidkemi med inriktning mot biolo-
giska applikationer; Krzysztof Podgor-
ski, matematisk statistik;  Per Odenrick 
arbetsmiljöteknik;  Björn Regnell, pro-
gramvarusystem och Patrick Van Hees, 
brandteknik.

PetrA frAncKe

Prisade pedagoger: Thore Husfeldt, Kent 
Sjöström och  Barbara Wilczek-Ekholm. 
foro: petra francke 

Per-Ole Träskman, Juridiska fakultetens dekanus, presenterar professorn i processrätt Lars-Göran Malmberg, som står upp. foto: mikael risedal
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Marek Kostrzewski leder 
Pierre Björkman och Klas 
Malmberg i en samspelsöv-
ning.

Ur innehåLLet

6  Centrum i centrum
Organisationen av universitetets centrumbildningar har länge 
varit oklar. nu har Clas Odeskog utrett frågan och tagit fram 
ett förslag som bl.a. förtydligar vem som har ansvar för centru-
men som ofta innefattar flera fakulteter.  

7  Datavetenskap hotat
Idag består Institutionen för datavetenskap av en mer tillämpad 
LTH-del och en naturvetenskaplig del. Eftersom studentantalet 
på den naturvetenskapliga delen minskat under många år ho-
tas den delen av nedläggning. Men då skulle ett viktigt område 
helt försvinna, menar läraren Thore Husfelt, som hellre ser en 
mer samordnad datautbildning vid universitetet. 

10  Hjälp till nystart 
Det är inte kul att bli uppsagd, men om det ändå händer finns 
Trygghetsstiftelsen där och kan hjälpa den uppsagde att hitta 
nytt jobb. Eller som i Pia Forsbergs fall att starta eget. Hon blev 
uppsagd från Sociologen i våras och har med stöd från stiftel-
sen sadlat om och öppnar nu sin egen leksaksaffär.

16  LUM i Kina
Alla vill ta del av vad Kina har att ge – även svenska lärosäten. 
LUM hängde på när en delegation från LU tillsammans med re-
presentanter från fjorton andra svenska lärosäten begav sig på 
turné i Kina, bl.a. för att locka till sig utbytesstudenter. LU, som 
redan har samarbeten med kinesiska universitet, satsar nu på 
fördjupade kontakter med ett fåtal partners.

22  Satsning på stroke-forskning 
Stroke är en av de stora folksjukdomarna. Forskare från LU del-
tar nu i ett nytt EU-projekt, där målet är att behandla stroke 
även efter de kritiska första timmarna.

40  Förvaltning i förvandling
nu går startskottet för en översyn av universitetets förvaltning 
under ledning av förvaltningschef Marianne Granfelt. Översy-
nen ska inte utgå från vad förvaltningen gör idag, utan från 
vad studenter, forskare, lärare och universitetsledning behöver. 

Lunds universitets magasin LUM utkom första 
gången 1968. Det når i dag samtliga anställ-
da och nästan lika många utanför universitetet. 
LUM har en upplaga på 14.000 exemplar och 
utkommer med 10 nummer per år.

ADReSS: 
LUM, Informationsenheten, 
Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund
Fax: 046-222 47 11
Internpost: Hs 31
E-post: LUM@info.lu.se
LUM på nätet: 
www.lu.se/lum

ReDAKtiON:
Anette Orheim, ansvarig utgivare
046-222 70 08, Anette.Orheim@info.lu.se

Maria Lindh, redaktör 
046-222 95 24, Maria.Lindh@info.lu.se

Ingela Björck, forskningsjournalist
046-222 76 46, Ingela.Bjorck@info.lu.se

Britta Collberg, journalist
046-222 31 58, Britta.Collberg@info.lu.se

Petra Francke, journalist och layout 
046-222 03 16, Petra.Francke@info.lu.se

Göran Frankel, journalist naturvetenskap
046-222 94 58, Goran.Frankel@kanslin.lu.se

Mats nygren, journalist teknik
046-222 70 86, Mats.nygren@kansli.lth.se

Ulrika Oredsson, journalist
046-222 70 28, Ulrika.Oredsson@info.lu.se

ANNONSeR:
tomat annonsbyrå, www.tomat.se
tel 046-13 74 00/02, fax 046-5400150
e-post PC: info@tomat.se
e-post Mac: material@tomat.se

PReNUMeRAtiONeR, NOtiSeR:
Anställda vid LU får LUM gratis. 
Enskilda abonnenter – 190 kr/10 nr. För pre-
numeration kontakta Eva Andersson: 046-
222 70 10, Eva.Andersson@info.lu.se

ADReSSäNDRiNg:
Anställda anmäler ändringar till katalogansvari-
ga vid institutionen (motsv). Övriga skickar änd-
ringsuppgifter till LUM, gamla adressrutan bi-
fogas.

tRyCK: VTT Grafiska i Vimmerby

NäStA LUM:  Manusstopp 30 november. 
Utkommer 14 december.

iSSN: 1653-2295

OMSLAg: Vivi Vajda på fossiljakt. Foto: Gun-
nar Menander.
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CeNtRUMbiLDNiNgAR. Vad är ett 
centrum? Ska fakulteterna eller uni-
versitetsledningen ansvara för den 
forskning och undervisning som be-
drivs i deras regi? Vad händer med 
personalen när ett centrum läggs 
ned? 

Snart fattar universitetsstyrelsen 
beslut om centrumens framtid.

Idag används namnet centrum för en rad 
vitt skilda organisationer vid Lunds uni-
versitet. Vissa liknar mer en intresseför-
ening till karaktären, medan andra är 
lika fasta som institutioner, med tydliga 
uppdrag och egna resurser i form av per-
sonal och lokaler. Sedan årsskiftet arbe-
tar Clas Odeskog på en utredning som 
ska skapa tydlighet och enhetlighet när 
det gäller centrumens uppdrag, styrning 
och organisatoriska ställning.

– Gränsöverskridande samverkan blir 
allt viktigare därför behöver vi en tydlig 
policy för centrumbildningar, säger rek-
tor Göran Bexell. Därmed inte sagt att all 
samverkan ska ske inom ramarna för ett 
centrum. Tvärtom ska vi vara restriktiva 
för hur och när ett sådant ska inrättas. 
Det måste tydligt framgå att förutsätt-
ningarna för utbildning eller forskning 
förbättras genom en centrumbildning.

ett PRObLeM SOM OFtA återkommer i 
diskussionen om centrumbildningar är 
ansvarsfrågan. Idag drabbas vissa cen-
trum särskilt hårt när ekonomin går då-
ligt. När fakulteterna drar åt svångrem-
men ser de till sin kärnverksamhet och 
dit räknas inte alltid centrumbildning-
ar som många gånger består av personal 
från olika fakulteter. 

Ett sätt att komma tillrätta med det 
är, enligt universitetets utredare Clas 
Odeskog, att de inblandade fakulteter-
na reglerar det gemensamma ansvaret för 
verksamheten, inklusive finansieringen, 
genom avtal. Han föreslår också att det 
inrättas en samrådsgrupp för varje cen-

trum där företrädare från fakulteternas 
ledningsnivåer ingår. 

Ett annat sätt är att placera centrum-
en under det tionde området, det vill säga 
direkt under rektor, där exempelvis även 
museerna och Botaniska trädgården hör 
hemma organisatoriskt. I dag ligger när-
mare hälften av ett 30-tal centrum där, 
medan övriga är inordnade under en fa-
kultet. 

Vissa centrum har initierats från cen-
tralt håll och detta kommer universitets-
ledningen även i fortsättningen att behö-
va göra, menar rektor.

– Universitetsledningen har ibland lätt-
tare att se helheten, säger Göran Bexell. 

MeN ALLA CeNtRUMbiLDNiNgAR kan 
inte pressas in i exakt samma mall. Det 
är Bexell noga med att påpeka. 

– Ett centrum bildas i första hand för 
att stimulera verksamheten och då mås-
te det även i framtiden finnas utrymme 
för viss flexibilitet.

När det gäller centrumen under tion-
de området finns, enligt Clas Odeskog, 
en annan problematik. Deras utbildning 
och forskning inordnas nämligen inte 
automatiskt under fakulteternas ansvar 

för utbildningsplaner och kvalitetssäk-
ring. Då det varken finns grundutbild-
nings- eller fakultetsnämnd under tionde 
området riskerar verksamhetens akade-
miska legitimitet att äventyras.

 Clas Odeskog menar att det finns två 
alternativa sätt att komma tillrätta med 
detta:

Antingen låter man berörda fakulte-
ter dela på ansvaret och använda sig av de 
planerings- och kvalitetssäkringssystem 
som finns, eller så inrättas separata utbild-
nings- och fakultetsnämnder för utbild-
ning och forskning vid tionde området. 

– I denna fråga råder olika uppfatt-
ningar inom universitetet, berättar Clas 
Odeskog, som under året som gått har 
tala med alla berörda parter. Fakultets-
ledningarna vill använda sig av befintli-
ga system, men de medger att samarbe-
tet kring olika centrum måste förbättras 
för att inget ska hamna mellan stolarna. 
Alla fakultetsledningar som Clas Ode-
skog har talat med har påpekat att de är 
beredda att samverka mer för att kun-
na ta bättre ansvar för helheten inom ett 
centrum.

tROtS DettA ser flertalet centrum inom 
det tionde området helst att de får egna 
utbildnings- och fakultetsnämnder.

En av käpphästarna i Clas Odeskogs 
utredning är att alla centrumen ska ha 
en tydlig tidsbegränsning. Inget cen-
trum ska få existera år ut och år in utan 
att det utvärderas. Tre eller fyra år är en 
rimlig tid, anser Clas Odeskog. Dessut-
om måste styrelseformerna bli tydligare 
och för att personalen inte ska komma i 
kläm bör det också finnas riktlinjer för 
var de ska ha sin hemhörighet.

– Eftersom ett centrum ska vara tids-
begränsat så bör utgångspunkten vara att 
fast anställd personal har en ”hemmain-
stitution”. Detta ökar också verksamhe-
tens och lärarnas legitimitet, menar han.

ULriKA OreDSSOn

Nu ska centrumröran redas ut
Storstädning i organisationen

Clas Odeskog utreder universitetets cen-
trumbildningar. foto: ulrika oredsson
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NeDSKäRNiNgAR. thore Husfeldt 
har just fått Lunds studentkårers 
pedagogiska pris. Samtidigt skönjer 
han ett slut på sin lärargärning i da-
tavetenskap. Om några dagar fat-
tar naturvetenskapliga fakultetens 
ledning beslut om  hans avdelnings 
framtid, och det mesta pekar mot 
en nedläggning.

Institutionen för datavetenskap består av 
en mer tillämpad LTH-del och en natur-
vetenskaplig del. Studentantalet på den 
senare har minskat år för år sedan 2001, 
och därför har fakultetens förre utbild-
ningsdekan Bertil Holmberg fått upp-
draget att utreda avdelningens framtid. 
Slutsatsen är att det krävs 50 procent fler 
helårsstudenter än i dag för att långsik-
tigt bibehålla en god utbildning. Ett be-
slut nu om att inga nya studenter eller 
doktorander antas innebär en avveckling 
av verksamheten på fyra år.

Thore Husfeldt tycker det är kortsik-
tigt tänkande att lägga ner avdelningen 
och att det finns tecken som tyder på en 
tillfällig svacka i söktrycket.   

– I Århus, där jag fick min utbildning, 
var datavetenskap ett centralt ämne men 
här har det alltid behandlats styvmoder-

ligt av Naturvetenskapliga fakulteten. 
Med undantag av vår professors lön och 
några doktorander finansieras verksam-
heten i stort sett enbart med grundut-
bildningsanslag. Tänk om detsamma 
gällt exempelvis fysik,  säger han.

MeN NAtURvetARNAS DeKANUS Torbjörn 
von Schantz menar att det av ekonomiska 
skäl inte går att behålla avdelningen.

– Datavetenskap har skött sin ekono-
mi bra. När inkomsterna minskat har 
man också lyckats minska utgifterna. 
Men nu går verksamheten inte ihop läng-
re. Vi har avvaktat i flera år men på någon 
punkt måste vi sätta ner foten, säger han, 
och berättar att man frågat LTH om de 
vill ta över hela verksamheten. 

– Men det vill de inte. Och eftersom 
det finns annan utbildning i program-
mering i Lund tycker vi att vi kan lägga 
ner vår verksamhet på den naturveten-
skapliga sidan.

Men det tycker inte Thore Husfeldt 
som är algoritmteoretiker.

– Ur mitt perspektiv är en av de sto-
ra trenderna att alla vetenskaper – inte 
minst naturvetenskaperna – förändras 
från insamling av data till analys av data. 
Datavetenskapliga tillämpningsområden 

dyker upp överallt: beräkningsbiologi är 
ett iögonfallande exempel eller geogra-
fiska informationssystem som bygger på 
väldigt smarta algoritmer i beräkningsge-
ometri. På ett djupare plan förändrar hela 
det algoritmiska tankesättet den naturve-
tenskapliga världsbilden. DNA uppfattas 
alltmer som en algoritmisk process, en in-
formationsöverföring, än som en mole-
kyl. I kvantberäkningar ser man kvant-
mekaniken inte längre bara i termer av 
vågor, energi och materia, utan också som 
information och sannolikheter.

tHORe HUSFeLDt KONStAteRAR också 
att datautbildningen i dag är utspridd 
på tre olika fakulteter – Ekonomihög-
skolan som ger det systemvetenskapli-
ga programmet, LTH och naturveten-
skap – vilket är ganska förvirrande för 
studenterna. Ämnets framtid är enligt 
honom en fråga för den centrala univer-
sitetsledningen, inte för en enskild fakul-
tet. Man borde se över situationen och 
ta ett samlat grepp. Där får han medhåll 
av professor Dipak Khakhar, prefekt för 
Institutionen för informatik på Ekonom-
ihögskolan. Han menar att det finns sto-
ra administrativa rationaliseringsvinster 
att göra med en samlad IT-fakultet som 
också skulle kunna agera mer kraftfullt.  
Professorn i datavetenskap, Andrzej 
Lingas, påpekar att Lund nu riskerar att 
bli det enda stora lärosäte i Norden utan 
en utbildning och ett mastersprogram i 
datavetenskap – D-linjen vid LTH är en 
utbildning i datateknik – och utan forsk-
ning och forskarutbildning inom grund-
läggande datavetenskap.

–  Uppdelningen i en teknisk och na-
turvetenskaplig fakultet har varit olycklig 
för oss datavetare, menar professor Ling-
as. Och jag tror att många matematiker 
känner likadant. Det borde kanske finnas 
en tredje fakultet för IT och matematik. 

– När det gäller utbildningen finns 
det nog ingen annan del av fakulteten 
där så många studenter får jobb direkt. 
Om den höga anställningsbarheten sägs 
tyvärr inget i utredningen. Och när det 
gäller forskarutbildningen har vi produ-
cerat cirka 25 doktorer; några av dem är i 
dag professorer.

GörAn frAnKeL

Beslut om nedläggning
hotar datavetenskapen

Den naturvetenskapliga utbildningen i datavetenskap hotas av nedläggning. Studentunderlaget 
är för dåligt, trots att datavetarna är efterfrågade på arbetsmarknaden. foto: kennet ruona
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SPRåKeFteRFRågAN. engelsklärar-
nas tjänster blir alltmer efterfråga-
de både inom och utom universite-
tet.

– Det är jätteroligt, säger språk-
dekan eva Wiberg, som just har gett 
klartecken att anställa ytterligare 
en lärare som ska undervisa i ”eng-
lish for Specific Purposes”.

Julienne Sandgren undervisar blivan-
de civilekonomer i ”English for Specific 
Academic Purposes” i en satsning som 
Ekonomihögskolan gör tillsammans 
med Språk- och litteraturcentrum för att 
bättra på ekonomistudenternas språk-
kunskaper. Första terminen läser de fyra 
högskolepoäng i engelska. 

– Tanken är att kursen i ett tidigt sta-
dium ska hjälpa studenterna att bättre 
tillgodogöra sig det fackspråk som finns 
i kurslitteraturen, säger Julienne Sand-

Språkstudier inkluderas 
i allt fler utbildningar

FiNANSieRiNg. Det lärosäte som kan 
visa högst kvalitet på sin utbildning 
och forskning blir även vinnare när 
det gäller tilldelning av pengar. 

Det är huvudförslaget i det be-
tänkande som utredare och profes-
sor Dan Brändström nu lämnat till 
regeringen. 

Rektor Göran Bexell gillar förslaget.
– För Lunds universitet är det en för-

del att forskningsmedel fördelas enligt 

brändströms resursförslag 
gynnar Lunds universitet

kvalitetskriterier, säger han, och menar 
att den typ av kvalitetsmätningar som 
Lund och även Uppsala har påbörjat lig-
ger i linje med utredningens slutsatser.  

I och med det minskar den politiska 
makten över universiteten och högsko-
lorna. Politikerna bestämmer de totala 
resursramarna, men det är alltså lärosä-
tenas prestationer som blir avgörande för 
hur såväl befintliga som eventuella till-
kommande anslagsmedel ska fördelas 
mellan lärosätena. 

– Tanken med kvalitetsdriven resurs-
tilldelning och att staten inte på politis-
ka grunder ska styra fördelningen mel-
lan lärosätena är mycket positiv, tycker 
Göran Bexell. 

Vidare föreslår Dan Brändström att 
grundersättningen per helårsstudent ska 
förstärkas. Samt att resurserna för ut-
bildning i princip ska följa studenten och 
doktoranden så att deras val av lärosäte 
på sikt ger effekt på fördelningen av re-
surser mellan lärosätena.  

gren, och berättar att hon under termin 
fem även ska undervisa i akademiskt 
skrivande på engelska. 

Samtliga blivande civilekonomer ska 
bli bättre på engelska, oavsett vilken in-
riktning av programmet de väljer. Väl-
jer studenten dessutom den språkliga in-
riktningen så förkovrar han eller hon sig 
i ytterligare ett språk. Franska, tyska, ita-
lienska, arabiska, spanska, ryska, kinesis-
ka eller japanska står att välja mellan.

Språkstudier har på senare tid inklu-
derats även i en del andra utbildningar: 
På LTH kan civilingenjörer som valt in-
riktningarna elektroteknik, datateknik 
eller InfoCom numera läsa kinesiska och 
plugga teknik i Kina inom ramen för ut-
bildningen. Trafikflyghögskolan plane-
rar också att köpa in tjänster från Eng-
elska institutionen, eftersom allt högre 
krav på engelskkunskaper kommer att 
ställas på dagens piloter.

Nu hoppas Eva Wiberg och många 
språklärare med henne att det vikande 
intresset för de ordinarie grundkurserna 
i vissa språk ska kompenseras genom an-
dra skräddarsydda lösningar. 

– Men det ställer stora krav på oss. 
Den här typen av utbildningar kräver en 
annan kompetens och mycket förbere-
dande arbete, säger hon.

Bland annat har en universitetslektor 
i engelska, Cecilia Wadsö Lecaros, fått 
avsätta en del av sin tjänst för att eng-
elskan ska kunna koordinera de ökade 

Julienne Sandgren undervisar blivande civil-
ekonomer i ”English for Specific Academic 
Purposes”. foto: ulrika oredsson
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FiNANSieRiNg. certec har nu i �0 år 
bedrivit forskning för rehabilitering 
av funktionshindrade.

i samma veva som jubiléet för-
bereddes kom signaler om att verk-
samheten förlorar sitt enskilt star-
kaste stöd, region Skåne drar in 
direktbidragen. Med fyra miljoner 
har regionen täckt en fjärdedel av 
certecs budget.

Inför jubileumsdagen den 17 okto-
ber – dagen för det årliga, välbesökta 
heldagsshowen”Certec informerar” – 
kom så beslutet att stödet kommer att 
dras in – gradvis. Certec får behålla 2,5 
miljoner 2008 och 1,5 miljon 2009. Det 
framgår också att s-oppositionen är emot 
neddragningen. Certec kan fortfarande 
söka forskningsbidrag hos regionen för 
konkreta projekt, men nu i konkurrens 
med andra. 

I några tidningar har det stått att Cer-
tec läggs ner, men det dementerar profes-
sor Bodil Jönsson bestämt:

– Ingen mer än vi och Lunds uni-
versitet kan göra det och det tänker vi 
inte göra. Vi ska skaffa pengar, försäk-
rar hon. Det svåraste blir att få samma 
slags människonära forskningsuppdrag 
som regionen försett oss med.

CeRteC äR eN AvDeLNiNg inom design-
institutionen på LTH. De tre fjärdedelar 
av budgeten som finns kvar kommer från 
EU, de olika forskningsråden och från 
LTH.

– Vi forskare pratar alltid om pengar, 
säger Bodil Jönsson. Vi springer i sick-
sack för att få finansiering istället för att 
gå rakt mot forskningsmålen. Vi måste 
hitta ett sätt att skaffa in riktigt mycket 
kapital – t.ex. från försäkringssystemen.

Hur som helst erbjöd sig innovatören 
Lars-Erik Lundgren på stående fot un-
der ”Certec informerar” att donera en 
miljon!

– Säg till om ni behöver hjälp, sa han, 
berättar Bodil Jönsson. Men visst är beske-
det från regionen en hård smäll. Visst be-
höver vi hjälp, men vi ska klara av det… 

Certec jubilerar och Bodil Jönsson 
fyller 65 år samma höst. Om nu inte av-
delningen läggs ner. Lägger hon av?

– Jag har diskuterat med avdelningen 
och gett beskedet att jag stannar till 67 
år och sedan slutar jag tvärt, utan att bli 
kvar som emeritus och störningsmoment 
för min efterträdare, förklarar hon.

Ett sätt att få in mer pengar kan 
vara att söka nya professurer. Design 
för traumatiska ryggmärgsskador och 
hjärnskador, äldreforskning och design, 
utvecklingsstörda människor och design 
är ämnen som vore värda professorer, me-
nar Bodil.

– Men det ligger Certec i fatet att vi 
finns i Skåne och samarbetar med Dan-
mark när det gäller möjligheterna att få 
nationellt stöd, befarar hon.
  text & fOtO: MAtS nYGren

”certec överlever”
Bodil Jönsson positiv trots miljontapp 

Under ”Certec informerar” hade Bodil Jöns-
son nöjet att dela ut Anders Nilssons stipen-
dium på 30.000 kronor till industridesignern 
Anna Persson. 

För att uppnå profilering och kon-
centration föreslås också att lärosäte-
na ska kunna få rätt att utfärda ex-
amina på forskarnivå inom ämnen i 
stället för inom nuvarande breda ve-
tenskapsområden. Forskningsresur-
ser till högskolor avgränsas till att i 
förekommande fall avse en eller flera 
forskningsprofiler à 25 miljoner kro-
nor. Detta förslag gynnar också ett 
etablerat tungt forskningsuniversitet 
som Lunds.

– Att ge fler högskolor universitets-
status och därmed sprida forskarut-
bildningen är olämpligt av såväl kva-
litetsskäl som ekonomiska skäl, menar 
Göran Bexell. 

För mer  information om Dan 
Brändströms betänkande se vidare 
www.regeringen.se/sb/d/9421/a/91417

antalet förfrågningar om uppdragsut-
bildning. 

– Det är inte bara studenterna som 
ska bli bättre på engelska, utan även 
universitetspersonalen, berättar Ceci-
lia Wadsö Lecaros.

Bara i höst har Personalenheten, 
Internationella sekretariatet och en 
grupp studievägledare beställt skräd-
darsydda kurser. Beställarna vill för-
bättra sin muntliga och skriftliga 
kommunikation och kurserna avver-
kas under ett antal halvdagar. 

Cecilia Wadsö Lecaros har ock-
så fått in ett ökat antal förfrågningar 
från gymnasieskolans språklärare. De 
beställer dels fortbildning för egen del, 
men också gästföreläsare ute i skolorna 
som ska hålla föredrag för eleverna om 
bland annat ”academic writing”.

– Samverkan med skolorna är en 
verksamhet som vi vill bygga ut, säger 
Cecilia Wadsö Lecaros, som är mycket 
glad över att ämnet engelska vid SOL 
nu ska få anställa ytterligare en lärare 
som ska undervisa i ”English For Spe-
cific Purposes”.

ULriKA OreDSSOn
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SKyDDSNät. efter flera oroliga år 
blev Pia forsberg slutligen uppsagd 
från sitt forskarjobb på Sociologen i 
våras. Men inte anade hon då vilken 
vändning hennes yrkesliv skulle ta 
eller vilken enorm hjälp hon skulle 
få av trygghetsstiftelsen. Väl förbe-
redd och full av självförtroende slår 
hon i dagarna upp dörrarna till sin 
egen leksaksbutik i Lund.   

Pia Forsberg har dessutom forskat just om 
välfärdsstaten – liccat på Trygghetsrådet 
(den privata motsvarigheten till Trygg-
hetsstiftelsen) – men räknade knappast 
med att behöva testa systemet själv.

– Jag är så imponerad över både väl-
viljan och särskilt av den kompetens jag 
mött, säger hon tacksamt. Vilka proffs 
de är på Trygghetsstiftelsen – och vilket 
kontaktnät de har!

tiLLSAMMANS MeD FeMtON andra upp-
sagda akademiker från Lund och Malmö 
har Pia Forsberg just avslutat en skräd-
darsydd starta-eget-kurs. Hon menar 
att kursdeltagarna varit både kräsna och 
krävande – men inte blivit besvikna. De 
flesta ska etablera sig som konsulter – en-
dast Pia och en till ska sälja produkter. 

– Det är en tjej som ska starta bageri 
och kommer nu att baka även till de eve-
nemang jag också ska ha i min butik som 
heter Krabat. Så förutom leksaker kom-
mer jag att då och då erbjuda både kul-
tur och krabatbullar! 

Under senare år har Sociologiska in-
stitutionen liksom flertalet andra inom 
fakulteten dragit ner på personal. Pia 
Forsberg följde den dystra utvecklingen 
först som studierektor under en femårs-
period – och därefter från sin ordinarie 
forskartjänst. 

– Först var det pensionsavgångar, sen 
fick de utan fast tjänst gå – alla unga duk-
tiga forskare och lärare. Och eftersom jag 

”bara” varit anställd i 13 år förstod jag att 
jag låg illa till om den utvecklingen skul-
le fortsätta. Men man slår ju ifrån sig…

UtveCKLiNgeN FORtSAtte och tidigt i 
våras kom beskedet. Pia Forsberg blev 
övertalig. Då hade hon precis varit på en 
semesterresa i Marocko och sprungit på 
den kvinna som äger den leksakskedja 
som Pia nu öppnat en fristående franchi-
singbutik till.  

– Eftersom jag anade vad som skul-

Pia Forsberg bytte bana efter uppsägningen

Nu leker livet 

Nya tryckeriavtal
tRyCKNiNg. Universitetet har ett 
nytt ramavtal med tryckeriföretag. Det 
gamla, lokalt upphandlade avtalet, har 
gått ut. nu gäller istället ett statligt av-
tal, upphandlat av VHS. Tio tryckeri-
er (i flera fall koncerner) ingår i avtalet. 
Förutom Lunds universitetets interna 
tryckerier är det alltså dessa man ska 
vända sig till om man vill trycka något. 
Förteckning över tryckerierna finns i 
avtalsdatabasen som hittas via www.
upphandling.lu.se (sök på ”tryckeri”). 

LtH först med 
återinförd praktik
UtbiLDNiNg. LTH är först bland tek-
niska högskolor i Sverige att återinfö-
ra praktiken i utbildningarna till civilin-
genjör. Det sker gradvis genom en ny 
kurs, Ingenjörsinriktad yrkesträning, 
under det fjärde studieåret. För flera 
år sedan försvann den obligatoriska 
praktiken sedan Högskoleverket kon-
staterat att alla obligatoriska moment 
måste vara poänggivande. Den gamla 
praktiken fick också kritik för att kom-
ma tidigt i utbildningen och inte all-
tid vara så meningsfull. Men både nä-
ringsliv och studenter har beklagat att 
praktiken försvann. 

Genom kursen Ingenjörsinriktad yr-
kesträning vill LTH i samarbete med 
näringsliv och samhälle ge studenter 
chansen att redan under sin utbild-
ning lära känna sin framtida yrkesroll 
och de villkor som gäller på en arbets-
plats. Mer än ren teknik handlar det 
då om att träna på arbete i en grupp 
med olika medarbetare, beställare och 
andra aktörer. Detta sker genom åtta 
veckors sammanhängande arbete på 
företaget och två på LTH.Den poäng-
givande kursen (15 högskolepoäng) 
ges under det fjärde studieåret och 
ska följa en projektplan utarbetad av 
handledare både på högskolan och på 
företaget enligt ömsesidiga kontrakt. 
Den nya kursen har redan startat för 
några studenter som är ute på praktik 
bland ett par företag som är kontrak-
terade av LTH.  

När Pia Forsberg blev uppsagd från Sociolo-
gen fick hon hjälp av Trygghetsstiftelsen att 
starta sin egen leksaksaffär. foto: gunnar 
menander
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le komma här hemma så hann vi kom-
ma långt i resonemangen i Marocko om 
möjligheten att starta en butik i Lund.

Inte alla är förberedda, och få vet – 
som Pia Forsberg gjorde – vad de vill göra 
istället. Men Trygghetsstiftelsen vet råd, 
menar hon och berättar hur de per auto-
matik inträder vid varje uppsägning och 
kommer ut till arbetsplatsen och träffar 
den uppsagde. Vill man inte starta eget 
får man samma professionella hjälp med 
att söka och hitta nytt jobb. Behöver eller 
vill man omskolas – får man hjälp med 
det. Man får också ett gott ekonomiskt 
stöd genom hela processen. Och bakom 
alla insatser som Pia Forsberg själv fått 
eller hört talas om står mycket kompe-
tent personal. 

– I mitt fall handlade det om en tuff 

SKyDDSNät. – för åtta av tio lö-
ser det sig, säger erik Markenros, 
konsulent på trygghetsstiftelsen 
och kontaktperson för Lunds uni-
versitet.

Han märker också skillnaden 
mellan det första mötet med den 
uppsagde – och nästa möte.

– Då har de flesta insett att si-
tuationen inte är nattsvart, utan 
tvärtom kan innebära en möjlig-
het till positiv förändring!

Det första Trygghetsstiftelsen gör ef-
ter det inledande mötet är den indivi-
duella prövningen. Då tar man reda 
på om den uppsagde har någon idé om 
vad han eller hon vill göra istället. Se-
dan prövar stiftelsen den idén mot ar-
betsmarknaden.

– Tror vi på den ger vi sedan hjälp 
och stöd, säger Erik Markenros och 
berättar att man sedan en tid tillbaka 
arbetar framgångsrikt på den danska 
arbetsmarknaden.

Nu leker livet 
prövning av min affärsidé. Sen fick jag 
hjälp med en affärsplan, att göra budget 
och med bankkontakter. Och så starta-
eget-kursen tillsammans med andra i 
min situation. 

äveN UNiveRSitetet CeNtRALt och in-
stitutionen har hanterat uppsägningen 
på ett kompetent och generöst sätt, tyck-
er Pia Forsberg som får, helt enligt upp-
sägningsavtalet, behålla alla förmåner 
som exempelvis arbetsrum, telefon och 
dator, kort på Gerdahallen och fria läke-
medel under uppsägningstiden. 

– Och det mest fantastiska under den-
na tid är att jag har haft så himla roligt. 
Jag har lärt mig massor av nytt – och det 
är så kul, ler hon.

MAriA LinDH

– Det löser sig för de flesta
Många uppsagda akademiker här i 

södra regionen har fått bra jobb i Dan-
mark och till stödåtgärderna för dem 
som är intresserad av jobb där hör även 
dansk språkundervisning .

Den hjälp och det stöd Pia Forsberg 
har fått är representativt för vad stif-
telsen normalt erbjuder. Men hon till-
hör en minoritet såtillvida att hon in-
går i de endast fem procenten av alla 
statligt uppsagda som vill starta eget 
företag. 

Om hennes företag nu inte skulle 
bära sig  – vad händer då?

– Eftersom det krävs en mycket bra 
idé för att vi ska godkänna affärspla-
nen så överlever de flesta av våra egen-
startare mer än fem år och behöver 
inte det efterskydd som man i så fall 
kan åberopa, säger Erik Markenros. 

Även de som blivit hjälpta till ett 
nytt jobb har ett så kallat efterskydd. 
För mer information om avtalet med 
Trygghetsstiftelsen se www.tsn.se

MAriA LinDH

Trygghetsstiftelsen:

UPPDRAgSUtbiLDNiNg. Lunds 
universitet blir landets största 
leverantör av uppdragsutbild-
ningar till det så kallade Lärar-
lyftet. i hård konkurrens antogs 
1� av �� offerter på utbildning-
ar, vilket alltså är fler än från nå-
got annat lärosäte i Sverige. 

– ett mycket gott betyg för 
oss, säger projektledare Per 
Malmberg på Lund University 
education, som ska koordinera 
och administrera utbildningarna. 

 
Under fyra år satsar regeringen 3,6 
miljarder på fortbildning av lära-
re inom grundskola och gymnasium. 
30.000 lärare kommer att få möjlig-
het till fortbildning vid universitet eller 
högskola. 

De utbildningar som nu har antagits 
erbjuder nya perspektiv jämfört med 
ordinarie kursutbud samt har fokus på 
didaktik. Inför nästa upphandlingsom-
gång som inleds i november kommer 
Skolverket att lägga fortsatt tonvikt just 
på didaktiken – det är inte bara lärar-
nas kunskaper som ska förbättras, utan 
även deras förmåga att lära ut ämnet.

Ett exempel på en antagen kurs är 
Historiska institutionens ”Bra och då-
lig historia” där didaktiken finns med 
i samtliga fem delkurser. Tyngdpunk-
ten läggs vid analys och formulering av 
lärandemål, bedömning och betygs-
sättning. De särskilda krav på historie-
undervisning som ställs av elever med 
olika kulturell bakgrund eller i behov 
av särskilt stöd, är också en viktig del i 
deltagarnas kompetensuppbyggnad.

Utbildningarna ges såväl på cam-
pus som på distans via internet inom 
områdena fysik, matematik, samhälls-
vetenskap, historia, kemi, idrott och 
hälsa, teknik och naturvetenskap samt 
vuxenpedagogik med interkulturell 
kompetens, religion, språkdidaktik, 
läs- och skrivutveckling samt vuxenpe-
dagogik med interkulturell kompetens.

Läs mer om Lärarlyftet på www.
lu.se/lararlyftet

AnnA GiAnUzzi

LU lyfter flest lärare
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teOLOgi. Är Gud en “conversation-
stopper”, som får alla vanliga sam-
tal att komma av sig? Och är det 
lika opassande att be på sin arbets-
plats som att peta näsan offentligt?

Ja, det menade deltagarna i ett 
lundasymposium som bland annat 
behandlade – och beklagade – reli-
gionens privatiserade roll i Sverige.

Symposiet var ordnat för att fira Werner 
Jeanrond, avhållen professor och f.d. de-
kanus vid Centrum för teologi och religi-
onsvetenskap, som snart flyttar till Glas-
gow University. Han har varit en stark 
förespråkare för att föra ut teologin i den 
allmänna debatten. Symposiet handlade 
därför om just detta tema: varför och hur 
ska teologerna kunna höras mera?

Ann Heberlein, som doktorerat i etik i 
Lund, tillhör de få teologer som regelbun-
det förekommer i media. Att detta inte all-
tid är lätt är hon väl medveten om. Dels 
kanske en lång och djuplodande diskus-
sion med en journalist bara leder till en 
snopen halvminut i radion eller två korta 
meningar i tidningen, dels kan frispråkig-
het i religiösa ämnen väcka starka reaktio-
ner. Ann Heberlein har fått hatbrev både 
från ateister som kallat henne för  dum 
och vidskeplig, och från kristna som hotat 
med att hon ska brinna i helvetet.

Visst kan man undkomma sådana re-
aktioner genom att ligga lågt och svara 
undanglidande. Men det är inget lyckat 
sätt, menade hon.

– Det blir inte bra om teologer svarar 
undvikande på frågor som ”Tror du på 
Gud?” eller ”Finns det inget som är he-
ligt i Sverige?”. Visst är det komplicerade 
frågor för oss teologer, men för allmän-
heten blir det väldigt konstigt om vi inte 
kan ge raka svar, framhöll hon.

En av teologins uppgifter i det mo-
derna samhället är, enligt Ann Heber-
lein, att påminna om att livet inte bara 

handlar om prestationer och tillgång-
ar utan också har en andlig dimension. 
Gästprofessorn vid LU och f d ärkebis-
kopen KG Hammar var inne på samma 
tankegång.

– Vem ska matcha den enda återståen-
de makten på jorden, om inte teologer-
na gör det? Och då menar jag inte USA, 
utan Mammon! sa han.

MeN Det äR inte så lätt att delta i debat-
ten, även om man skulle vilja, mena-
de Anne-Louise Eriksson från Svenska 
kyrkans enhet för forskning och kultur. 

Hon kallade både kyrkan och akade-
min för repressiva miljöer, som inte upp-
skattar frispråkighet. Den som sticker ut 
kan kritiseras som okristen inom kyrkan 
och oseriös inom akademin, vilket lätt 
skrämmer till tystnad och försiktighet.

– Det är inte lätt att sticka ut huvu-
det i en konsensuskultur, instämde sym-
posiets  huvudperson, Werner Jeanrond, 
som tycker att hela det svenska samhället 
präglas av en förtryckande enhetskultur. 

Han har nyligen skrivit en debattarti-
kel om att teologerna måste få och ta sitt 
ansvar för att delta i samhällsdiskussio-
nen och inte försvinna i ”enhetlighetens 
träsk”. Religionen bör inte längre ses som 
en privatsak, utan det behövs en offent-
lig debatt om religionernas möjlighet att 
bidra till kulturell, social och politisk ut-
veckling både i Sverige och utomlands.

”Annars förträngs religionens potenti-
al från sin naturliga plats i samhället och 
reduceras till en okritisk underground 
där den lättare kan jäsa och muteras till 
fundamentalistisk aggression. De som 
arbetar för att religion reduceras till den 
privata sfären bär medansvar för religio-
nens möjliga mutationer till det onda”, 
skriver han i artikeln.

teOLOgeRNA böR ALLtSå ut i offentlighe-
ten. Och offentligheten behöver inte bara 
betyda media, vilka som Anne-Louise Er-
iksson påpekade har ett ganska ljumt in-
tresse för debattörer som inte är kändisar 
eller företräder någon apart ståndpunkt. 
Det finns många andra sammanhang där 
teologerna kan vara med och diskutera: 
inom kyrkorna och vetenskapssamhället, 
och vid möten och arrangemang som det 
aktuella symposiet. Att den stora hörsa-
len i Palaestra var praktiskt taget fullsatt 
i två dagar är ett exempel så gott som nå-
got på det intresse som religionens roll i 
samhället kan väcka idag.

inGeLA BJörcK

”Ut med teologerna 
i offentligheten”

Religionen bör inte längre ses som en privat-
sak, menade Werner Jeanrond.

Teologin måste påminna om att livet även 
har en andlig dimension, sa Ann Heberlein.
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Glada innovatörer 
under samma tak
iNNOvAtiONeR. – Det är bra att verk-
samheter som är relaterade till var-
andra finns i samma hus. Det är 
spännande för man vet aldrig vad 
som händer. 

Så säger Mats Benner som är fö-
reståndare för forskningspolitiska 
institutet som nyligen blivit sambo 
med circLe och LUiS, Lunds Univer-
sitets innovations System – i ett all-
deles nyrenoverat hus. tillsammans 
har de tagit namnet LUcie – Lund 
University centre for innovation 
and entrepreneurship.

Innovationshuset finns i Fysicums gam-
la labblokaler, som svårligen skulle kän-
nas igen av sina före detta studenter. I de 
tidigare mörka korridorerna flödar ljuset 
in genom glasdörrar och det luktar nyin-
lagt parkettgolv. 

På bottenvåningen sitter forskar-
na inom CIRCLE, centrumet där man 
forskar och undervisar kring innovatio-
ner och entreprenörskap. Där finns också 
centrumföreståndaren Charles Edquist, 
innehavaren av Ruben Rausings profes-
sur i innovation som tillsammans med 
P O Hegg, universitetets förre närings-
livschef, kläckte idén med att samla all 
verksamhet som har med innovationer 

och entreprenörskap att göra under ett 
och samma tak.

Charles Edquist förväntar sig synergi-
effekter och korsbefruktning. 

– Ta exemplet patentering.  Det är nå-
got som vi forskar om, men som affärs-
utvecklarna vid LU Innovation arbetar 
konkret med. De som arbetar med tred-
je uppgiften har en mängd kontaktytor 
utanför universitetet som vi som arbetar 
med undervisning och forskning kom-
mer att kunna dra nytta av.

Han tycker redan att diskussionerna 
mellan LUCIEs olika delar har börjat 
ta fart. Bland annat i det gemensamma 
lunchrummet, husets hjärta, som ligger 
på andra våningen mitt i huskroppen. 

På tReDje våNiNgeN sitter Johan Drott, 
som är ny chef för LU Innovation, en del i 
universitetets samlade innovationssystem, 
LUIS. Det är till honom och hans kollegor 
som forskare ska vända sig om de vill kom-
mersialisera ett forskningsprojekt. Om af-
färsidén är kommersiellt hållbar kan han 
eller hon få hjälp med så kallad såddfinan-
siering, patentering och så småningom 
kanske Lunds Universitets Holdingbolag 
LUAB vill gå in och stötta företaget.

Våningen under Johan Drott och 
hans medarbetare sitter Anders Hallgren 

som är chef för Lunds universitets samla-
de innovationssystem – LUIS – där LU 
Innovation ingår. Samtidigt är han sty-
relseordförande för hela LUCIE. Anders 
Hallgren ska bland annat arbeta med att 
stötta universitetets policy för innova-
tionsprocessen och se över universitetets 
utbildningar i entreprenörskap.

– Universitetet har bra utbildningar i 
entreprenörskap, men de har alldeles för 
lite praktiska inslag, säger han. 

Anders Hallgren skulle vilja att ”entre-
prenörstänket” integrerades i alla utbild-
ningar på samma sätt som genusperspek-
tivet ska vara ständigt närvarande.  

Just nu arbetar Anders Hallgren med 
att sprida information om universitetets 
innovationsverksamhet, både inom och 
utom universitetet. Bland prefekterna 
har han hunnit besöka dem på Medicin-
ska fakulteten och på LTH.

– Men vi är även intresserade av de så 
kallade torra fakulteternas forskningsre-
sultat. Där finns en mängd genial forsk-
ning som kan komma exempelvis servi-
cesektorn tillgodo. 

vARFöR SKA LUNDAFORSKARNA vända 
sig just till dem och inte till Teknopol, 
Innovationsbron eller någon annan av 
alla de aktörer som arbetar med att föra 
ut forskning i samhället?

Anders Hallgren pekar på fördelen 
med att affärsutvecklarna själva har fors-
karbakgrund.

– Vissa forskare tycker säkert också att 
det känns lättare att ta steget från forsk-
ningsidé till kommersialisering inom 
universitetet. Dessutom är universitetet 
ett fantastiskt varumärke.

När det gäller samarbetet mellan hu-
sets olika hyresgäster tror Anders Hall-
gren att det kommer att krävas en del 
arbete för att hitta skärningspunkterna 
mellan deras verksamheter.

– Vi har idealiska förutsättningar med 
gemensamt lunchrum och fikaplatser, 
men vi måste aktivt jobba för att få igång 
former för samverkan, säger han. 

text & fOtO: ULriKA OreDSSOn

FOtNOt. Har du forskning som du tror kan 
kommersialiseras – ring innovationslinjen 
046-2221111.

Nöjda sambor – Charles Edquist, Johan Drott, Mats Benner och Anders Hallgren.
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ARbetSMARKNAD. – Svenska stu-
denter är ambitiösa och duktiga. De 
har ett bra driv – men är ändå öd-
mjuka, säger caroline Hahn-thom-
sen, rekryteringschef på kosmetika-
företaget l´Oreal i Köpenhamn.

Hon representerade ett av de �0-
talet företag på den danska karriär-
mässan i Af-borgen häromveckan. 
Danska företag som alla var på jakt 
efter svensk akademisk arbetskraft.

Det var första gången som en sådan 
mässa arrangerades och den initierades 
av Andersen&Bjørnskov – ett företag 
som är specialiserat på att arrangera ar-
betsmarknadsmässor. Efter dagen i Lund 
skulle mässan vidare till Göteborg.

– Men det är Lund som är intressantast 
eftersom det ligger på pendlingsavstånd 
från Köpenhamn, menade arrangörens 
representant Karen Dyhr-Pedersen.

HON vAR MyCKet NöjD med hur hen-
nes initiativ till arbetsmarknadsmässan 
tagits emot av Lunds universitet. Sam-
arbetet med Arbetslivscenter och Infor-
mationsenheten har varit perfekt, tyckte 
hon, och hennes danska företagskolle-

gor på mässan var också nöjda.
Vad tycker då studenterna?
– Jag kan mycket väl tänka mig att 

jobba i Köpenhamn, säger Nasrin Shah-
mohammadi, som har ett och ett halvt 
år kvar på ekonomprogrammet. Dels 
får man bra betalt, dels är det lättare att 
komma in i ett storföretag och därmed 
göra internationell karriär.

Danska företag fiskade 
efter akademiker i Lund

Nasrin Shahmohammadi kan mycket väl tänka sig att job-
ba i Danmark när hon är klar med ekonomprogrammet.

Tre nöjda arrangörer – från vänster Ulla Boström Hiorth, Arbetslivscenter; Annette 
Meding, Andersen&Björnskov; och Bodil Malmström, Informationsenheten.

Ĺ Oreal i Köpenhamn har goda erfarenheter 
av svenska studenter, berättar rekryterings-
chef Caroline Hahn-Thomsen.

Anna Ström som går Technology Ma-
nagement, TM-programmet, tycker att 
alla satsningar mot arbetsmarknaden är 
”kanonbra”. TMs egna arbetsmarknads-
dagar riktar sig nu också till Danmark.

– Köpenhamn står sig bra mot Stock-
holm – och vi har ju faktiskt närmare till 
den danska huvudstaden. 

bODiL MALMStRöM på Informationsen-
heten tycker att denna första danska ar-
betsmarknadsmässa gick bra.

– Vi är nöjda eftersom företagen och 
studenterna är nöjda. Men vi hade ju gär-
na sett att ännu fler studenter kom – det 
rörde sig om cirka 660 studenter som var 
där. Enligt företagen var det dock ”rätt” 
studenter som kom. Det knöts flera bra 
kontakter.

I vanliga fall är det de lokala student-
kårerna som arrangerar arbetslivsmässor 
– och det ska de fortsätta med, tycker Bo-
dil Malmström.

– Det finns plats för oss alla – ju fler vi 
är som jobbar för att våra studenter ska 
komma bra ut på arbetsmarknaden de-
sto bättre, säger hon.

text: MAriA LinDH

fOtO: GUnnAr MenAnDer
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FAMiLjePOLitiK. en gång tillhörde 
familjen den privata sfären. Men 
med �0-talets ”kris i befolkningsfrå-
gan” blev familjen föremål för den 
sociala ingenjörskonsten.

– Kärnfamiljen som ideal är en 
socialpolitisk konstruktion. famil-
jen utvecklades till ett eget politik-
område i takt med att den svens-
ka välfärdsmodellen tog form, visar 
sociologen Åsa Lundqvist, centrum 
för genusvetenskap.

”Familjen i den svenska välfärdsmo-
dellen” heter också Åsa Lundqvists bok 
som bygger på ett forskningsprojekt fi-
nansierat av Vetenskapsrådet. Hon har 
analyserat familjepolitiken från 1930- 
till 1970-talen, främst med det svens-
ka utredningsväsendets rapporter som 
grund.

Början av 1900-talet präglades av soci-
al oro, arbetslöshet och fattigdom, vilket 
krävde stora socialpolitiska insatser. Det 
blev startskottet för det som Åsa Lund-
qvist kallar ”den sociala kartläggning-
ens tidevarv” och efter makarna Myrdals 
”Kris i befolkningsfrågan” 1934 blev fa-
miljepolitik ett eget område.

Trygghetssystem och arbetsmark-
nadspolitik stod i centrum för välfärds-
bygget och när familjerna inte levde upp 
till välfärdsidealet blev de föremål för po-
litiska ingripanden. 

Åsa Lundqvist har studerat femtio 
statliga utredningar från åren 1930–75. 
Utredningarna länkade samman tidens 
samhällsvetenskapliga expertis med po-
litiken.

Vetenskapen hade legitimitet och res-
pekten för vetenskapliga fakta bidrog till 
att skapa konsensus inom de brett sam-
mansatta utredningskommittéerna – där 
politiker, forskare och höga tjänstemän 
möttes. Utredningarna var både konser-
verande – de trumfade in redan etable-
rade ”sanningar” – och nyskapande. De 

hade funktionen av försöksballonger – 
med dem prövade man nya idéer.

– Det är intressant att följa diskussio-
nerna och se vad som gick vidare till för-
slag i riksdagen och vad som bara tappa-
des bort på vägen, säger Åsa Lundqvist.

DeN HeteROSexUeLLA KäRNFAMiLjeN 

introducerades som välfärdssamhäl-
lets minsta enhet på 30-talet, enligt Åsa 
Lundqvist. Vid övergången från bon-
desamhällets mångförsörjarfamilj hade 
människor hamnat i industrisamhällets 
kärnfamilj, med en försörjare, mannen. 
Men att döma av sjunkande födelsetal 
och folks obenägenhet att gifta sig, be-
fann sig denna kärnfamilj i kris och det 
gällde för samhället att stötta den så att 
den fungerade bättre.

– Nästan allt intresse fokuserades på 
kvinnan. Till en början handlade det om 
att stötta moderskapet – både hos för-
värvsarbetande och hemarbetande kvin-
nor.

Allteftersom arbetsmarknadens be-
hov av arbetskraft ökade blev familje-
idealet mer ambivalent. Man lyfte både 
fram kvinnans behov av att delta i arbets-
livet och dela ”känslan av ansvar” och 
underströk hemmafruns viktiga uppgift 

att stimulera sina barn och att erbjuda 
mannen en givande hemmiljö som mot-
vikt till arbetslivets monotoni.

Motsättningarna mellan idealen öka-
de med tiden. Och det finns också en stor 
klyfta mellan utredningarnas visioner 
och de konkreta reformerna, berättar Åsa 
Lundqvist. Man talar om demokratiska 
och jämlika familjer, men trots att famil-
jelivet studeras noga, så tas det könsupp-
delade arbetet för givet och mäns förmå-
ga till omsorg nämns inte.

i SLUtet Av 60-tALet slår det jämlika fa-
miljeidealet igenom och så småningom 
kommer reformer som särbeskattning av 
makar, föräldraförsäkring etc. Bakgrun-
den är arbetskraftsbristen; budskapet är 
att fler kvinnor måste jobba för att slå 
vakt om välfärden. 

Det är också nu man börjar kritise-
ra tidigare forskning. Exempelvis påpe-
kar sociologen Rita Liljeström i en ut-
redning från 1975 att ”ett barn föds två 
gånger, först biologiskt, då det är bero-
ende av modern, sedan socialt, då det 
knyter an till många personer. Förmåga 
till kärlek är inte en biologisk utan soci-
al kvalitet.”

Ökad mångfald inom forskningen, 
liksom kvinnorörelsen och den nya vän-
stern bidrar till att fragmentarisera famil-
jepolitiken. 

– Dagens nya borgerliga regering för-
söker skapa konsensus i familjepolitiken, 
men det går inte. Det är ett för stort och 
för brett utforskat område – basen är bor-
ta för konsensus inom en vetenskap som 
levererar andra fakta än vad politiken ef-
terfrågar, säger Åsa Lundqvist.

Begreppet familj borde vara under 
omförhandling, med utredningar om 
samkönade äktenskap och ensamståen-
des rätt att adoptera och föda barn ge-
nom spermadonation.

– Men det är svårt att utmana gamla 
sanningar och införliva nya idéer. Det ide-
al som etablerades på 30-talet, den hetero-
sexuella enförsörjarfamiljen med hemma-
fru, är svårt att rubba. Men visst går det.

BrittA cOLLBerG

FOtNOt: ”Familjen i den svenska modellen”, 
Åsa Lundqvist, förlaget Boréa 2007.

Kärnfamiljen 
politisk konstruktion

Åsa Lundqvist har skrivit en bok om familjen 
i den svenska välfärdsmodellen. foto: brit-
ta collberg
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Det börjar bli trångt runt den kinesiska guld-
kalven, även inom forskning och utbildning. 
nu gäller det att satsa på fördjupade relatio-
ner med ett begränsat antal partneruniversi-
tet, menar både svenskar och kineser.

 i en serie reportage ska LUM skildra nå-
got av vardagen bakom universitetets samar-
bets- och utbytesavtal i Shanghai-regionen.          
          LUM i KiNA | DEL I

på Kina-tUrné
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Det klassiska Kina får man leta efter i dag. Men turisten får sitt lystmäte i kanalstäderna väster om Shanghai, som här i Zhujiajiao.

Tomas Brage från Naturvetenskapliga fa-
kulteten berättar entusiastiskt om möjlig-

heterna att studera i Lund för en av 20.000 
besökare på utbildningsmässan i Shanghai.
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Shanghai är trendsättaren. 
Det är här det händer först!

Svenske generalkonsuln Lars 
Andreasson hoppar av entu-

siasm på sin plats längst fram i bussen. 
Konsulatet har lagt upp utbildningstur-
nén som lockat ett femtiotal representan-
ter från femton svenska lärosäten. Den 
senaste veckan har man åkt runt till topp-
universitet i Peking- och Shanghai-regio-
nerna och till olika utbildningsmässor. 

NU äR SveNSKARNA på väg till den sto-
ra mässan China Education Expo 2007 i 
Shanghai, som är slutpunkten på turnén. 
Högskolefolket laddar för att än en gång 
leverera så mycket information som möj-
ligt och förhoppningsvis intressera besö-
karna för att studera i Sverige. 350.000 ki-
nesiska studenter läser utomlands – om 
tjugo år förväntas de vara 645.000.

Svenskarna har inte tid att utforska den 
stad som susar förbi utanför bussfönstret. 
Men LUM som reser på egen hand kan 
konstatera att konsulns beskrivning av 
Shanghai verkar stämma. Det visar sig 
tidigt. Från den internationella Pudong-
flygplatsen fraktas besökaren på nolltid in 
till centrum med höghastighetståget Mag-
lev, som svävar fram över rälsen i 430 km i 
timmen. Hastighet är en stark trend, oav-
sett om det handlar om business, stadspla-
nering eller sociala förändringar. 

SHANgHAi LiggeR på östkusten i Yang-
tze-flodens delta och är en av Kinas ri-
kaste regioner. Överallt byggs det – indu-
strier, motorvägar och bostäder.

Strax väster om Shanghai där Yangtze 
delar sig i en massa biflöden ligger flera så 
kallade kanalstäder. De gamla stadsde-
larna med sina tvåvåningshus intill vatt-
net har blivit turistattraktioner; de boen-
de köps ut från de mest attraktiva lägena 
och ersätts av restauranger och souvenir-
basarer. 

Inne i Shanghai har mer än 70 pro-
cent av den historiska bebyggelsen rivits. 
Ständigt reses nya skyskrapor och nya vä-
gar dras. Trots att en liten andel shang-

haibor har bil är trafiken tjock. Det är 
svårt att begripa att luften här, genom 
närheten till havet, är bättre än i de fles-
ta av Kinas stora städer.

Förskrämda gamla låghus trycker på 
marken i skyskrapornas skugga. Några är 
enfamiljshus byggda på 20-och 30-talen 
i en blandning av engelsk och kinesisk 
stil; nu trängs sedan länge många famil-
jer i varje. Matlagning och hygien sköts 
på den gemensamma innergården eller 
gränden där det finns rinnande vatten.

OS 2008 DRiveR på förnyelsen av Peking. 
I Shanghai är det världsutställningen 
Expo 2010 som hägrar. Den förläggs till 
innerstan och visionen är att skapa ”ett 
nytt Manhattan”. De gamla bostadsom-
rådena – som trots stora materiella brister 
också har kulturella och sociala värden 
– mejas ner i en rasande fart och ersätts 
med futuristiska höghus.

– Allting är så tydligt och naket i Kina,  
säger den svenske fysikern Gabriel So-
mesfalean, som arbetar i Kina, bl.a. för 
LTH. 

Den stora gågatan Nanjing Dong Lu konkurrerar med the Bund, paradgatan längs floden 
 Huangpu, om att vara flanörernas favoritstråk.

I Shanghais gamla stad lever man fortfaran-
de på traditionellt vis, i gränden där man 
äter, arbetar och kanske tvättar håret under 
den gemensamma vattenkranen. 

Lika tydligt som de nya lyxskyskra-
porna höjer sig över de gamla kvarteren, 
märks de ekonomiska klyftorna. Här 
kan man se högklackade ”brats” trippa 
runt en migrantarbetare, som somnat in-
till tunnan där han grillar potatis, för att 
sälja på gatan.

Den ekonomiska ojämlikheten är i dag 
större i Kina än i USA och minskar inte, t
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Både Beijing universitet, Kinas 
främsta, och fudan-universitetet i 
Shanghai tar emot vicerektor eva 
Åkesson i ”värsta presidentstil”. 
Lund finns med på listan över de 
hundra främsta universiteten i värl-
den, vilket väcker respekt. Lunds 
olika kontakter med Kina sedan 
många år spelar också en roll, nu 
när allt fler lärosäten vill samarbeta 
med kinesiska universitet. 

I Beijing och i Shanghai träffar Lunda-
delegationen representanter för univer-
sitetsledningarna enskilt, vid sidan om 
konsulatets utbildningsturné.  

LUM ansluter vid mötet med Fudans 
vice president Yonghao Gui där Eva 
Åkesson understryker Lunds vilja att sat-
sa på få partners framöver:

– Vi är inne i fas två av vår internatio-
nalisering, och vill arbeta mer för kvali-
tet än kvantitet. Fudan är en viktig part-
ner för oss sedan länge, säger hon, och 

trots kommunistpartiets uttalade 
ambitioner. Kanske är det hastighe-
ten i förändringarna och att många 
trots allt fått det bättre, som gör att 
missnöjet inte tar överhanden. Med-
elklassen växer och 100 miljoner av 
Kinas 1,3 miljarder invånare räk-
nas som välbärgade. Ytterligare 300 
miljoner förväntas nå den nivån till 
2020. Det är denna hägrande jätte-
marknad som får företag från hela 
världen att etablera sig här.

Annat som lockar är det unga 
”humankapitalet”. Genomsnittski-
nesen är bara lite över 30 år och allt 
fler skaffar en akademisk utbild-
ning. 

– Men även om det finns många 
människor här, är det inte så många 
som har den kompetens som de mul-
tinationella företagen behöver, säger 
Joakim Hoffman, som läst kinesiska 
i Lund och nu är konsult på ett stort 
amerikanskt rekryteringsföretag.

iNtReSSet FöR KiNA är en guld-
feber som drabbat väst – men in-
tresset är ömsesidigt. Kina vill inte 
bara vara världens verkstad, utan 
även dess tillväxtmotor. Det kräver 
innovationer och sätt att tänka och 
agera som motverkats av det tota-
litära styret. Därför bjuder man in 
till samarbete. Man behöver ock-
så hjälp att lösa sina enorma miljö-
problem. Det ligger i hela världens 
intresse att utvecklingen styrs i en 
hållbar riktning – både ekologiskt 
och mänskligt.

Dessutom är det alltså här det 
händer, inte bara enligt svenske ge-
neralkonsuln. Det är här de stora 
forskningsinstituten kommer att 
finnas. De lockar många utlands-
kineser, men också allt fler utländ-
ska forskare. 

En svensk forskare formulerar 
det så här:

– Kina befinner sig där vi var på 
50- och 60-talen. Hemma måste 
många skära ner, men här bygger 
man ut. Det pumpas in miljoner i 
forskningen. Vem vill inte vara med 
om det?

text & fOtO: BrittA cOLLBerG

 

påminner om förre förvaltningschefen 
Peter Honeths Kina-engagemang. Ho-
neth var ordförande i styrelsen för Fu-
dans ”Nordic Center” under sju år.

Även i Hangzhou, söder om Shang-
hai, blir Lundagruppen varmt motta-
gen, av Zhong-Ming Wang, dekan för 
Zhejiang-universitetets School of Ma-
nagement och director för Sino-Swedish 
Management and Development Center. 
Centret ligger i ett av höghusen på uni-
versitetets nya moderna campus.

WANg äR eN gammal Sverigevän, han 
tog sin examen i Göteborg. Nu brinner 
han för det forskningsanknutna nyföre-
tagandet och har goda kontakter i ”The 
hightech zone” – Hangzhous motsvarig-
het till forskningsbyn Ideon. Hangzhou 
är lite av Kinas  ”Silicon Valley”, myck-
et dynamiskt och med många utlands-
investeringar. Eva Åkesson hinner också 
träffa vice chefen för universitetets inter-
nationella kontor, Li Wang, och disku-

I ”värsta presidentstil”. Fudan-universitetets vice president Yonghao Gui och Eva Åkesson disku-
terar samarbete från varsin jättefåtölj med en svensk och en kinesisk flagga mellan sig. 

UrsKiLLning
Samarbete med

t
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tera en naturvetenskaplig sommarskola 
i Lund för Zhejiang-studenter.

Mötena har gått över förväntan, sum-
merar Jan-Olof Nilsson, knuten till mas-
terskursen ”Nordic studies” på Fudan, 
men som i dag arbetar huvudsakligen 
med utbildningsfrågor under Eva Åkes-
son. Han och kollegan Kjell Nilsson föl-
jer Lundagruppen under delar av Kina-
besöket.

Det är särskilt glädjande att Lund in-
bjudits att diskutera konkret samarbete 
med Beijing universitet, landets absolu-
ta toppuniversitet, menar Jan-Olof Nils-
son. Idag finns många avtal, men det be-
hövs substans och fördjupning.

– Tar vi inte vara på den här chansen, 
gör någon annan det. 

UtMANiNgeN HeMMA i Lund blir att få 
fakulteterna att sluta upp bakom en sam-
lad Kina-strategi, och låta sina olika erfa-
renheter befrukta hela universitetet:

– Färre och större partneruniversi-
tet, som exempelvis Beijing, förutsätter 
att den universitetsgemensamma nivån 
stärks i det internationella arbetet. De 
personliga forskarkontakterna påverkas 
inte. Varje enskild forskare ska samarbe-
ta som han eller hon finner bäst. 

Morgondagens internationalisering 
handlar inte bara om studentutbyte, utan 
även om fördjupat samarbete på högre ni-
våer. Det påverkar hur universitetet struk-
turerar sin utbildning och forskning och 
t.ex. utformar kurser så att de blir ”kom-
patibla” med partneruniversitetets. 

– Det finns ett ömsesidigt intresse av 
mer riktat samarbete, både för att höja 
utbildningens kvalitet och studenter-
nas anställningsbarhet, menar Jan-Olof 
Nilsson. 

I delegationen från Lund ingick för-
utom Eva Åkesson även internationella 
koordinatorerna Tomas Brage från N-fa-
kulteten och Joakim Nilsson från Musik-
högskolan, Asien-programhandläggaren 
Henrik Hofvendahl och universitetets 
masterskoordinator Åsa Grunning. 

text & fOtO: BrittA cOLLBerG

Fudan-
universitetet 

i Shanghai
Lund ingår i Fudans ”nordic 

center” som är bas för tjugofem 
nordiska universitet. Lund dri-

ver masterskursen ”nordic stu-
dies” som byggts upp av lunda-

sociologerna Kjell nilsson och 
Jan-Olof nilsson. Dessutom på-

går flera andra samarbeten, inte 
minst på forskarnivå. Lund vill 
starta en ny gemensam mas-

tersutbildning i globaliserings-
frågor, förlagd dels till Lund, 

dels till Fudan – utsikter finns 
till finansiering via EU. Lund vill 

också snarast anställa en ad-
ministratör på halvtid, placerad 

vid Fudan, men med uppdrag 
att stötta allt samarbete i Kina. 

En uppgift blir att organisera 
en alumniförening för de flera 

hundra kinesiska studenter som 
läst ”nordic studies”; många 
sitter i dag på viktiga poster.

Zhejiang-
universitetet 

i Hangzhou
Sino-Swedish Management 

and Development Centre vid 
Zhejiang har ett samarbetsav-
tal med Lund University Edu-

cation, universitetets bolag för 
uppdragsutbildning. Institutets 
studenter studerar vid Campus 
Helsingborg. Avtal finns mellan 
Zhejiang och LTH, som om två 
år skickar hit första kullen civil-
ingenjörsstudenter med Kina-

inriktning. Samordnare på plats 
är fysikern Gabriel Somesfalean 

som LUM återkommer till i ett 
senare reportage.
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År �001 uppmärksammande tid-
skriften Science paleobotanikern 
Vivi Vajdas forskning om vad som 
hände efter det meteoritnedslag 
som blev dinosauriernas undergång. 

i sådana stunder är forskarlivet 
triumf och champagne. Men till var-
dags handlar det mer om transport-
sträckor och automatkaffe, menar 
Vivi Vajda.

Från och med den första januari har 
Vivi Vajda en särskild, femårig forskar-
tjänst med KVA-finansiering, något som 
ytterst få unga forskare lyckats uppnå. 
Drömläge – men vägen dit har inte en-
bart varit en dans på rosor. 

– Min styrka har väl varit att om jag 
känner mig motarbetad eller orättvist be-
handlad, ja då biter jag samman och ar-
betar ännu hårdare, säger hon.

vivi vAjDA äR 44 åR och har behållit sitt 
flicknamn som är av ungerskt ursprung. 
Föräldrarna kom till Sverige som flyk-
tingar i samband med Ungernrevolten 
1956. Fadern var civilingenjör och fick 
anställning på Kockums. 

– Jag var nog ganska mycket pappas 
flicka under min uppväxt och att jag 
skulle studera och skaffa mig högre ut-
bildning var på något outtalat sätt själv-
klart, berättar hon. 

När familjen hade semester gick fär-
den ofta till Pompeji eller Akropolis eller 
till något ställe där arkeologiska utgräv-
ningar pågick.

– Jag drömde om att bli arkeolog. Men 
i tioårsåldern fascinerades jag av en tv-

stentUff

porträtt | VIVI VAJDA

Vivi Vajda under-
söker lagerföljden 
i rövarkulan.
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serie som hette Tellus och fick också ett 
antal Tellus-häften. Då blev jag intresse-
rad av geologi.

Intresset höll i sig och Vivi Vajda plug-
gade geologi i Lund. Hon doktorerade 
1998 på en avhandling om växtfossil från 
krita- och juraåldern, en tid från 200 till 
65 miljoner år före vår tideräkning. Men 
sedan såg det ut som om det skulle bli 
stopp i karriären.

– Som många andra hade jag svårt att 
få en postdoc, men till skillnad från de 
flesta gav jag inte upp. Jag har alltid va-
rit envis och inte varit rädd för att ta ris-
ker, så jag försörjde mig ett drygt år som 
labass på kvartärgeologen. År 2000 fick 
jag en chans att åka till Nya Zeeland. Det 
var inte så lätt eftersom jag hade med mig 
mina barn som var sex och åtta år. Tack 
vare att min mor ställde upp gick allt väl, 
vi fann en bostad och barnen kunde bör-
ja i skola. 

På NyA ZeeLAND kom så det stora ge-
nombrottet. Vivi Vajda och hennes ny-
zeeländska kolleger studerade den glo-
bala katastrof som blev dinosauriernas 
undergång; om dess verkningar på södra 
halvklotet visste man då inte så mycket. 

– I prov nummer fyra hittade jag ka-
rakteristiska förändringar i växtligheten 
och kunde förutsäga att där är det, i den 
lagerföljden har det hänt… Några veck-
or senare fick vi resultaten från de geo-
kemiska proverna – och mycket riktigt, 
där jag hade förutsagt fanns det typis-
ka spår efter det stora meteoritnedslaget 
som t.ex. högre halter av iridium. Från 
huvudkontoret kom man ut till oss med 
champagne!

eFteR ett åR återvände hon till Sveri-
ge och automatkaffet. Framtiden var 
osäker och i väntan på en tjänst börja-
de Vivi Vajda  bearbeta sitt material från 
Nya Zeeland.

– Detta att forska och tillfredsställa ny-
fikenheten driver mig. Skrivarbetet känns 
ibland slitsamt, men det är ju viktigt att 
föra ut sina resultat, konstaterar hon. 

År 2003 fick hon en VR-finansierad 

tjänst som forskarassistent. Hon har i sin 
forskning intresserat sig för de stora ka-
tastrofer som utlöst massdöd på jorden; 
den som betydde slutet för dinosaurierna 
är bara en av flera.

SOM FORSKARe beFiNNeR man sig på en 
konkurrensutsatt arbetsplats. Och situa-
tionen blir inte bättre av att man är kvin-
na. Vivi Vajda tycker dock att fakulteten 
bedriver ett seriöst jämställdhetsarbete. 
Hon säger sig också ha haft stor nytta av 
att ha varit med i AKKA, universitetets 
ledarskapsutveckling för kvinnor.

Nu blickar hon framåt. Det gäller att 
bygga upp en forskargrupp och definiera 
sina mål. Tack vare den särskilda femåri-
ga KVA-forskartjänsten väntar nya spän-
nande utmaningar.

Vivi Vadjas stora geologiintresse präg-
lar även hennes fritid. 

– Det låter kanske tråkigt men jag 
måste erkänna att geologin också är min 
hobby. 

Hon har eget mikroskop hemma i hu-
set på Norra Fäladen, så att hon enkelt 
kan ta med sig jobb hem. Hon är sär-
bo med australiensaren Steve, som lik-
som Vivi är paleobotaniker. Han har i 
dagarna blivit anställd på Naturhistoris-
ka Riksmuseet i Stockholm. Enligt 15-
åriga dottern Andrea är nördfaktorn hög 
när Steve och Vivi konverserar på paleo-
botaniska. Andrea och hennes 13-årige 
bror Daniel lockas inte av geologin, även 
om Daniel som så många andra barn – 
även Vivi – haft en period som ”dino-
sauriefreak” och då kunnat namnge var-
enda art. 

text: GörAn frAnKeL

fOtO: GUnnAr MenAnDer

”Min styrka har väl varit att om jag känner mot-
arbetad eller orättvist behandlad, ja då biter jag 
samman och arbetar ännu hårdare.”

Vivi Vajda har fått en eftertraktad femårig forskartjänst med KVA-finansiering.
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Ju äldre den svenska befolk-
ningen blir, desto fler kommer 
att drabbas av stroke. Därför 
får strokeforskningen nu stor 
uppmärksamhet, bland annat 
i ett nytt eU-projekt där Lunds 

universitet deltar. Målet är att 
hitta sätt att behandla stroke 

även efter de kritiska första tim-
marna.

Stroke – blodpropp eller hjärnblöd-
ning – är en av de stora folksjukdomar-

na. Var sjuttonde minut får någon 
i Sverige stroke. Det innebär 

30.000 nya strokefall per år, 
och att ständigt omkring 
120.000 strokepatienter 
lever med fysiska och 
psykiska handikapp. 

Det stora problemet 
för behandlingen är ti-
den. Om patienten 
inte behandlas inom 
tre timmar efter en 
blodpropp, så dör 
cellerna i det värst 

drabbade områ-
det av syrebrist. 
Dubbelt så lång 
tid har man på 
sig för att räd-
da cellerna i 

den så kallade randzonen i utkanten av 
skadan. Men även det är för lite för de 
flesta patienter.

– En stroke gör inte ont, så om den in-
träffar på natten märker kanske inte pa-
tienten något förrän på morgonen. Hän-
der den på dagen så väntar patienterna 
ofta och hoppas att problemen med tal 
och rörelser ska gå över. Eller också är 
skadan så svår att de helt enkelt inte kan 
slå larm, säger Tadeusz Wieloch. 

Han är professor i neurovetenskap 
och leder ihop med kollegan Olle Lind-
vall lundadelen av det nya EU-projektet, 
där nio forskargrupper och tre företag 
fått sammanlagt 10 miljoner euro.

tADeUSZ WieLOCH HAR forskat om stro-
ke sedan 1981. Han var länge inriktad på 
det som händer i hjärnan direkt efter en 
 stroke: hur och varför dör cellerna, och 
vad kan göras för att hindra celldöden? 

Processen visade sig vara mycket kom-
plicerad, med flera mekanismer som är 
aktiva vid olika tidpunkter under de tim-
mar då skadan utvecklas. Strokebehand-
lingen måste därför antingen omfatta 
flera läkemedel efter varandra, eller ett 
läkemedel som kan angripa flera skadliga 
mekanismer samtidigt. Samtidigt får be-
handlingen inte ha skadliga biverkning-
ar på det drabbade området. 

Svårigheterna med detta är ett skäl till 

sLåss Mot stroKe
– vill hjälpa hjärnan att läka sig själv

Tadeusz Wieloch forskar om stroke och är in-
riktad på det som händer i hjärnan direkt ef-
ter en stroke: hur och varför dör cellerna, och 

vad kan göras för att hindra celldöden? 
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att det inte kommit några nya, bra med-
iciner mot stroke. Ett annat skäl är att 
många av läkemedelsbolagens prövning-
ar varit felplanerade. 

– Behandlingen har påbörjats först ef-
ter sex timmar eller senare, trots att våra 
data visat att tidig behandling är ett ab-
solut krav, säger Tadeusz Wieloch.

I brist på läkemedel kan kyla – att 
helt enkelt sänka hjärntemperaturen 
med fyra grader – vara ett sätt att hejda 
skadorna. Wielochs grupp har studerat 
detta i flera år på laboratoriet. Det finns 
också goda resultat från djurförsök, där 
djuren under bedövning fått ballonger 

med kylande vatten placerade i näshå-
lan. I EU-projektet deltar ett Ideon-fö-
retag som ska utveckla denna teknik för 
klinisk användning.

För att en strokepatient ska hinna be-
handlas inom tre timmar måste han eller 
hon redan vara inlagd, eller i varje fall bo 
alldeles i närheten av ett sjukhus. Därför 
är det inte realistiskt att tro att mer än 
högst tre av tio strokepatienter kan räd-
das från de första skadorna, även om en 
effektiv behandling kan utvecklas. 

– Däremot finns det chans att på-
verka det senare förloppet, reparations-
fasen. Här hoppas vi kunna hjälpa hjär-
nan till självläkning, förklarar Tadeusz 
Wieloch. 

LUNDAFORSKARNA ARbetAR MeD flera 
angreppssätt för att behandla de olika 
problemen i hjärnan efter en stroke. Ett 
av dessa är att de överlevande nervcel-
lerna kring skadan ”förlamas” så att de 
inte kan kommunicera. Ett annat pro-
blem är att den ärrvävnad som hejdar 
giftiga ämnen från att läcka ut från ska-
dan, utvecklas alltför långsamt. När den 
väl utvecklats utgör den också ett hin-

Så här yttrar 
sig stroke:
• Domningar och sämre känsel
• Synen försvinner eller försämras
• Talet försämras
• rörelserna blir svåra att styra
• Balansen försämras
• Svår huvudvärk
• Halvsidig förlamning
Om man själv eller en närståen-
de haft ett par av dessa symtom, 
så ska man genast åka till sjukhus, 
även om symtomen gått tillbaka.

Källa: Stroke-riksförbundet

”en stroke gör inte ont, så om den inträffar 
på natten märker kanske inte patienten något 
förrän på morgonen.” 

der för nervfibrerna i närheten, då de vill 
bilda nya nätverk. Ett fjärde problem är 
att hjärnans egna stamceller inte bildar 
tillräckligt många nya funktionsdugliga 
nervceller.

Förr var den allmänna uppfattning-
en att hjärnan inte alls hade några stam-
celler, och inte heller någon förmåga att 
bilda nya nervceller. Nu vet vi att nya 
nervceller verkligen kan bildas i en vux-
en hjärna efter stroke och vandra till det 
skadade området. Problemet är att även 
om stamcellerna aktiveras och bildar nya 
nervceller under flera månader efter en 
stroke, är det bara en liten del som över-

lever och bildar mogna nervceller. Olle 
Lindvalls och Zaal Kokaias forskargrup-
per kommer att arbeta med att försöka 
hitta ämnen som ökar antalet nya mog-
na nervceller efter en stroke.

tiLL SiN HjäLP har lundaforskarna inte 
bara EU-anslaget, utan också ett anslag 
på sex miljoner kronor från Vetenskaps-
rådet för ett avancerat nytt s.k. 2-foton-
mikroskop. Med dess hjälp ska man kun-
na studera nervceller och deras kontakter 
i en levande hjärna, och in i detalj se vad 
som styr nybildningen av kontakter mel-
lan hjärnans celler.

Tadeusz Wieloch har gott hopp om 
att forskningen ska ge resultat. Men han 
betonar samtidigt att läkemedel aldrig 
kan bli någon ersättning för rehabilite-
ring i form av sjukgymnastik, språkträ-
ning och annan aktivering.

– Hjärnan har en stor förmåga att åter-
hämta sig efter en skada. Det gäller för 
oss att hjälpa den att läka sig själv så bra 
som möjligt. Därför blir mediciner ett 
komplement till en tidig och effektiv trä-
ning, säger han.

text & fOtO: inGeLA BJörcK

Hjärna efter en stroke. Det vita 
området har skadats av syrebrist.
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tänk om man kunde skapa ett säll-
skapsspel som ökade vår förståelse 
för andra. Som fick oss att rannsa-
ka våra egna motiv och godta kom-
promissen, ett samhälle utan rov-
drift, hållbart för både människor 
och natur.

Låter det orealistiskt? nej, fak-
tiskt finns det här redan. Och det är 
både roligare och viktigare än Mo-
nopol.

Högst upp på gamla Farmakologen på 
Sölvegatan huserar Lunds centrum för 
studier av uthållig samhällsutveckling, 
LUCSUS. I ett av forskarrummen sitter 
ekotoxikologen och vattenexperten Gö-
ran Ewald och hans kolleger och spelar 
dataspel – eller rättare, snickrar på ett 
dataspel.

I vår ska det förhoppningsvis ge bön-
der, myndigheter, naturvårdare och 
kraftbolag utmed den nordspanska flo-
den Ebro insikter i hur man kan hushålla 
med vattnet. I dag är det en kamp om de 

dyrbara dropparna. Spanien lider av svår 
vattenbrist och den sista biten av Ebro, 
innan den når Medelhavet, är starkt på-
verkad.

– Det här är egentligen inte något som 
någon vill. Men vi saknar ofta metoder 
för att komma överens om en lösning 
som alla kan godta. Och det är här vårt 
spel kommer in, berättar Göran Ewald.

LUCSUS-forskarnas fallstudie inom 
EU-programmet Matisse rör vatten. Da-
taspelet som de gör tillsammans med kol-
leger i Maastricht och Barcelona ska lösa 

problemen kring vattenfördelning och 
samtidigt främja samarbete och förståel-
se mellan olika intressenter; det är på en 
gång ett vatten- och ett demokratispel.

MyCKet HäNgeR NäMLigeN iHOP. När 
vattnet sjunker i Ebro är det inte bara 
kraftbolagen och bybor i flodens början 
som drabbas, utan människor och natur- 
och kulturvärden längs hela floden och 
för lång tid framöver. Istället för att – 
som oftast sker – rusa på och genomdriva 
en enda storskalig lösning, kan hela pro-
blematiken genom spelet bli synlig på ett 
nytt sätt med ett systemperspektiv.

Precis som i vanliga dataspel börjar 
spelarna med att beskriva sig själva, socialt 
och kulturellt. De kan ha flera olika iden-
titeter om de vill – t.ex. som egoister eller 
altruister, rationella eller irrationella.

Spelarna agerar i en pseudovärld med 
en flod som rinner igenom landskapet. 
Denna värld har byggts upp i GIS-miljö 
utifrån data om floden Ebro, dess omgiv-
ningar och intressenter.

Floden Ebro har huvudrollen i dataspel som ska lära 
spanjorer hur vattenhushållning och demokrati hänger ihop

saMspeL
Den spanska floden Ebro och landskapet kring den lider svårt av vattenbrist.

Göran Ewald är 
en av dem som 
snickrar på da-
taspelet. foto: 
britta collberg
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Spelarna får tillsammans identifiera 
problemet – torrlagd åkermark, krympan-
de vinster etc. – och sammanställa förslag 
till lösningar. Men istället för att bara för-
handla får de möjlighet att experimentera 
och faktiskt se vad resultatet blir av olika 
åtgärder. På det sättet blir det tydligt hur 
allt hänger samman – konstbevattning, 
kraftverkens turbiner och fågelområde-
na. När spelarna börjar lära sig hur andra 
ser på samma resurs som de själva utnytt-
jar så ökar förståelsen och kunskapen.

– Genom den breda bild de fått, kan 
de börja nysta i problemen, och kanske 
upptäcka att olika problem har en och 
samma orsak. Möjligheten att se utfallet 
av olika lösningar hjälper dem att öpp-
na sig och söka en kompromiss. En lös-
ning som är långsiktigt rimlig för alla, 
inte kortsiktigt optimal för en. 

PReCiS SOM i viSSA historiska krigsda-
taspel kan man i vattenspelet få en an-
dra chans och kanske ”vinna slaget” med 
nya strategier. Så kan intressenterna runt 
Ebro t.ex. prova om de kan hantera ”den 
stora torkan” på ett annat sätt än vad som 
skett. Att lära av historien är viktigt ock-
så i EUs kanslier. 

– Kanske ska vi inte odla tomater, ris 
och tobak i Spanien, Grekland och Ita-
lien i framtiden – vilket i dag sker med 
EU-bidrag! Grödorna är alldeles för vat-
tenkrävande.

En hållbar utveckling förutsätter ock-
så demokrati, att man kan lita på var-

     vattenspelet
Demokrati- och vattenspelet är del av 
ett samarbetsprojekt mellan 26 univer-
sitet inom ramen för EU-programmet 
Matisse. Syftet är ett ta fram verktyg till 
EUs handläggare och tjänstemän så att 
de kan göra ordentliga konsekvensbe-
skrivningar i ett perspektiv av en håll-
bar samhällsutveckling där hänsyn tas 
till både natur, kultur och människor, till 
både ekonomi och sociala förhållanden.

andra, på polisen och rättsstaten. Finns 
inte denna tillit så uppenbaras det också 
i spelet genom att institutions- och makt-
strukturer blir synliga. Särintressen blir 
belysta på ett nytt sätt; bakom kraftbo-
lagens profithunger finns kanske en po-
litisk/byråkratisk press att producera en-
ergi. Spelarna träder fram som individer 
och de nät som de ingår i synliggörs. Det 
händer att intressenter drar tillbaka eller 
modifierar sina krav, när de får hela bil-
den och ser konsekvenserna av att få sina 
behov tillfredställda.

– Det äR DeNNA POteNtiAL till föränd-
ring som spelet vill uppenbara. Män-
niskor får inspiration att gå utanför sina 
gamla roller och skapa nya allianser. Det 
måste till. Dagens maktstruktur funge-
rar inte i den värld som vi hoppas på och 
de institutioner som har skapat proble-
men kan nog inte lösa dem heller, säger 
Göran Ewald. 

LUCSUS-forskarna går själva utan-
för sina egna specialistroller – dels i det 
tvärvetenskapliga samarbetet, dels i kon-
struktionen av dataspelet. I Lund samar-
betar vattenforskaren Göran Ewald med 
Bodil Elmqvist, som behärskar geogra-
fiska informationssystem (GIS) och Pat-
rik Wallman, gruppens datorspecialist. 
Till sin hjälp har de också en student 
från miljömasterprogrammet LUMES 
som är programmerare.

– Själva poängen med LUCSUS är att 
vi arbetar över gränser och med sånt som 

vi i början inte ”kan”. Man får inte vara 
för självkritisk, för då är det stor risk att 
man släpper taget helt och inte gör något 
annat än det man är utbildad för. Kort 
sagt får man ha lite ”jävlar anamma” i 
forskningen.

En del av spelet har testats våren 2007 
och i februari är det dags igen, nu med ett 
10-tal representanter för bönder, kraftbo-
lag och myndigheter.

Kan spelet användas till något annat 
än vatten?

– Ja, i princip kan man ju mata in vad 
som helst i spelplattformen, bara data 
finns, säger Göran Ewald. T.ex. en skog 
eller en bro.

POäNgeN äR Att SPeLet gestaltar helhe-
ten och komplexiteten och allt som styr 
olika inblandade. Den världen man rör 
sig i ska också vara så korrekt som möj-
ligt och vila på vetenskaplig grund för att 
deltagarna ska lita på och acceptera spe-
lets resultat. 

–  Ofta väljer vi den lösning som lig-
ger framför näsan, men löser inte grund-
problemet, menar Göran Ewald. 

Han tar exemplet med den intensi-
va rusningstrafiken mellan Veberöd och 
Staffanstorp som utmynnade i krav på en 
2+1-väg mellan orterna.

– Lösningen vore kanske istället en 
tågförbindelse via Dalby. Men den stop-
pades ju som bekant av Luftfartsverket, 
som har pressen på sig att utnyttja Sturup 
mer, och då kan man på grund av bullret 
inte bygga ut Dalby som man hade velat, 
och då minskar underlaget för en tågför-
bindelse…

BrittA cOLLBerG

t
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Att gå ifrån den gamla föreläsarrol-
len och flytta fokus till studenter-
nas inlärning är lite som att bjuda 
upp till dans och hoppas att studen-
terna dansar med.

Det gjorde litteraturvetaren Ka-
rin nykvist. Kursen blev en fram-
gång och studenterna lärde sig mer 
än vid traditionella föreläsningar. 
Men Karin själv drabbades av för-
ändringsångest och kände sig lat!

LUM träffar Karin Nykvist och svensk-
lektorn och docenten i nordiska språk 
Gunlög Josefsson för ett samtal om hög-
skolepedagogik. Vi sitter i Karin Ny-
kvists lilla tjänsterum på SOL-centrum. 

Några svårigheter att få igång samtalet är 
det inte. Båda är engagerade pedagoger, 
fulla av idéer och entusiasm. Samtidigt 
är de bekymrade, över humanioras kris, 
över bristen på resurser och lärartimmar 
och för att studenterna pluggar för lite. 

– Studenternas tid är vår största out-
nyttjade resurs. Vi måste bli bättre på att 
sätta dem i arbete. Men vi kan inte för-
vänta oss att fyra timmars föreläsning per 
vecka ska få dem att kasta sig över böck-
erna, och av pur lust jobba på de 36 tim-
mar som återstår av en ”heltid”…

För att lyckas behövs en verklig fo-
kusförändring – från lärare till student, 
från ”instruction to learning”. Inte den 
läpparnas bekännelse som man har sett 

så mycket av de senaste tio-femton åren. 
Fortfarande är universitetsundervisning 
i hög grad traditionell, menar Karin Ny-
kvist och Gunlög Josefsson.

– Briljans och intresse har vi gott om 
bland studenterna och det är härligt att 
allt fler från studieovana miljöer söker till 
universitetet. Men det innebär nya peda-
gogiska utmaningar och att vi är tydliga. 
Låga krav kan förleda studenterna att tro 
att studier är den tid de sitter i föreläs-
ningssalen, säger Karin Nykvist.

ALL FORSKNiNg viSAR att goda studiere-
sultat gynnas av nära kontakt med lära-
ren, snabb feed back samt att studenterna 
lägger ner tid, mycket tid, på studierna.

Men från mitten av 90-talet till början 
av 2000-talet har den lärarledda under-
visningstiden i litteraturvetenskap sjun-
kit från drygt nio timmar till drygt fyra 
timmar per poäng. Och undersökning-
ar visar att många humanister inte läg-
ger mer än cirka 20 timmar i veckan på 
självstudier.

– Utmaningen består i att ge åter-
koppling och få studenterna mer engage-
rade utan att det kostar mer lärartimmar. 
Vår arbetskraft är dyr och vi måste an-

vända den på bästa sätt, säger Gun-
lög Josefsson.

Själv har hon prövat sig fram 
till en modell för undervis-
ningen i svensk grammatik, 
som innebär att studenterna 
arbetar mer på egen hand 
men direkt relaterat till 
föreläsningarna (se sepa-
rat artikel). Enkelt kan 
man säga att studenterna 
i grupp får brottas med 
vissa grammatiska pro-
blem, som förbereder 
dem för föreläsningen.
– Tidigare var föreläs-

pLUgginspiratörer

Karin nykvist och Gun-
lög Josefsson vill inspirera 
 studenterna att jobba mer 
på egen hand. 
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På en annan kurs försökte Karin Ny-
kvist helt ändra fokus, från sin egen in-
sats på de tolv lektionstimmar som 
kursen omfattade, till de 200 studentar-
betstimmar som kursen motsvarade i po-
äng. Lärarinsatsen låg mest i att förbere-
da de arbetsuppgifter som sedan lades ut 
på studenterna.

– Kursen gav mycket goda resultat: 
mer inlärning hos studenterna, träning i 
en massa kompetenser som t.ex. att sam-
arbeta i grupp, sovra i ett stort material 
och bedöma vad som är viktigt. Studen-
terna investerade också mer tid än huma-
nister i snitt, dock inte vad som bedöms 
som heltid. Ändå tyckte flera att kursen 
varit så krävande att den förtjänade mer 
än de poäng den gav, vilket kan stämma 
till eftertanke, menar Karin Nykvist.

FöR HeNNeS egeN del blev kursen en gan-
ska obehaglig upplevelse. Eftersom hon 
övergav den traditionella föreläsarrollen 
och överlät mer arbete på studenterna, 
upplevde hon både en kontrollförlust – 
”plötsligt visste jag inte exakt vad de höll 
på med och var de befann sig” – och att 

Schemalagda grupparbeten utan 
lärarens medverkan har ökat stu-
denternas inlärning i svensk ny-
börjargrammatik. Läraren Gunlög 
Josefsson har prövat sig fram till en 
modell som både får studenterna 
att lägga mer tid på studierna och 
att få ut mer av föreläsningarna.

Gunlög Josefsson har två grupper i ny-
börjarsvenska med trettio studenter i var-
je. Kursen är tilldelad fem timmars lärar-
ledd undervisning per grupp och vecka.

Det skulle innebära föreläsningar 2–
3 gånger per vecka med ett traditionellt 
upplägg. Men Gunlög Josefsson får lä-
rartimmarna att ”räcka” till betydligt 
mer, genom att portionera ut dem enligt 
ett visst noga utprövat mönster. 

– Dels kombinerar jag storföreläs-

Praktiska övningar blev nyckel till grammatiken

ningarna ofta för svåra. Med de övning-
ar vi har nu ökar studenternas förförstå-
else och de får ut mer av föreläsningen, 
berättar Gunlög Josefsson.

Karin Nykvist som i dag forskar på 
halvtid, har tidigare under flera år un-
dervisat heltid, dels i Lund dels i Malmö. 
Hon ingår i ett nationellt nätverk som 
bildades efter en sommarkurs i högsko-
lepedagogik och har prövat nya upplägg 
på flera kurser.

eN LitteRAtURKURS HON höll tillsam-
mans med en kollega gick ut på att ge 
studenterna snabb och personlig feed-
back och sätta dem i koncentrerat arbete 
på egen hand. 

På kursen infördes kontinuerliga exa-
minationer en gång i veckan. Varje tors-
dag hade man grupparbeten och varje 
fredag fick studenterna lämna in indivi-
duella papers – som de fick tillbaka re-
dan på tisdagen, rättade och kommen-
terade.

– Det var arbetsamt, men studenter-
na blev jätteduktiga! Både i ämnet och 
på att skriva.

hon själv var lat eftersom hon och hen-
nes kunskapsförmedlande inte längre var 
kursens självklara centrum.

– Den förändringsångest jag drabba-
des av hade jag inte riktigt räknat med. 
Samtidigt fick jag höra från studenterna 
att jag krävde orimligt mycket av dem, 
säger Karin Nykvist.

Att vARA LäRARe är ensamt och myck-
et nytänkande skulle vara lättare om det 
fanns naturliga fora för diskussion och 
erfarenhetsutbyte kring pedagogisk ut-
veckling, gärna på lägre nivåer än CED, 
Universitetets centrum för pedagogisk 
utveckling tycker Karin Nykvist.

– Även lärare behöver feedback, och 
det är det lite si och så med i dag, me-
nar hon.

– Dessutom behöver arbetsgivaren er-
känna att pedagogiskt utvecklingsarbe-
te tar tid. Det ska inte behöva vara ett 
fritidsprojekt att förnya en kurs – utan 
bör ingå i tjänsten och arbetstiden, säger 
Gunlög Josefsson.

text & fOtO: BrittA cOLLBerG

ningar med insprängda lärarlösa work-
shops, dels schemalägger jag ”laboratio-
ner” då studenterna arbetar självständigt 
i grupp. De följer jag sedan upp med lä-
rarledda utvärderingar i halvklass, berät-
tar Gunlög Josefsson. 

En kursutvärdering visar att de fles-
ta studenterna lägger cirka 30 timmar i 
veckan på studierna, men hela 25 procent 
lägger 40–50 timmar! Det ska jämföras 
med en undersökning från 2003 som vi-
sade att HT-studenten i snitt hade 5 fö-
reläsningstimmar och bara la 17 timmar 
på självstudier.

Susanna Stache, student i nybörjar-
grammatik:

– Kursupplägget fungerar väldigt 
bra. Kunskaperna och frågeställningar-
na hålls levande och det blir inte så långt 
mellan föreläsningarna. Det är mycket t

Erik Sillén och Susanna Stache är nöjda 
med sitt kursupplägg. 
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att ta till sig och grammatik är ett ämne 
som är svårt att ta in på egen hand. Nu får 
man chans att diskutera med andra, det 
blir mer praktiskt och man lär sig bättre. 
Dessutom är det ett roligt sätt att jobba 
på. Kunskaperna fastnar. Fast det bara är 
två veckor kvar till tentan, så känns det 
som att man har ganska bra koll.

Erik Sillén, student i nybörjargram-
matik: 

– Det här fungerar väldigt bra. Jag vet 
från tidigare studier i spanska att gram-
matik inte är så lätt att ta till sig på bara 
ett par timmars föreläsning, även om 
föreläsaren är bra. Jag lär mig och för-
står bättre med det här upplägget som är 
”learning by doing”. Vi går igenom ma-
terialet på en föreläsning, arbetar sedan 
på egen hand och avslutar med att reda 
ut begreppen tillsammans med läraren. 
Jag tror många får ut betydligt mycket 
mer än om de suttit ensamma och käm-
pat. Jag har pluggat mer än normalt un-
der den här kursen, och fått ut mer.

BrittA cOLLBerG  

Kinnarps

Advokatfirman Glimstedt

t
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Kyotoavtalet trädde i kraft för två 
år sedan, men det är först efter 
nyår som det ska ge konkreta re-
sultat. Det är från och med nu som 
alla utfästelser ska bli praktisk verk-
lighet. Hur det går ska statsvetare 
och forskare i miljö- och energisys-
tem i Lund undersöka i ett tvärve-
tenskapligt forskningsprojekt kallat 
climatecoll.

Kyotoavtalet, eller Kyotoprotokollet som 
det egentligen heter, ska minska värl-
dens koldioxidutsläpp enligt flera me-
toder. Den enda av dessa som omfattar 
samverkan mellan i- och u-länder kall-
las CDM (Clean Development Mecha-
nism, se faktaruta). Det är dess genom-
förande som statsvetarna och LTH-arna 
studerar. Deras forskningsprojekt pågår 
till nästa års slut, men båda parter hop-
pas att det ska kunna fortsätta – och gär-
na utökas till en stark klimatforsknings-
profil för Lunds universitet.

CDM är tänkt att bromsa klimat-
förändringarna genom förändringar 
som genomförs i tredje världen. Företag 
och organisationer i Syd som genomför 
projekt med bioenergi, småskalig vat-
tenkraft, energibesparingar, soptipps-
gas etc. ska inom CDMs ramar kunna 
få sina investeringar betalda av företag 
i Nord. Tanken är att en oberoende vär-
deringsman räknar ut hur mycket koldi-
oxid som sparats in genom varje projekt, 
vilket omvandlas till utsläppsrätter som 
i-landsföretag kan köpa. Dessa företag 
kan då själva fortsätta släppa ut motsva-
rande mängder med koldioxid.

Kan U–Länderna 
rädda MiLjön?
Lundaforskare följer hur Kyotoavtalet efterlevs

– Man kan se systemet som ett eko-
nomiskt effektivt sätt att minska de to-
tala utsläppen och överföra resurser till 
tredje världen. Men man kan också se 
det som ett sätt för i-länderna att köpa 
sig fria, som kolliderar med u-ländernas 
legitima krav på rättvisa och utveckling, 
säger professorn i miljö- och energisys-
tem Lars J Nilsson. 

Enligt Kyotoavtalets visioner ska 
CDM åstadkomma många effekter sam-
tidigt: inte bara minska koldioxidutsläp-
pen, utan också bidra till tekniköver-
föring, hållbar utveckling och en 
rättvisare värld. Frågan är om allt detta 
är möjligt på en gång.

– När man talar om ”hållbar utveck-
ling”, så betonar länderna i Nord ordet 
hållbar medan länderna i Syd betonar 

     Kyotoprotokollet 
Kyotoprotokollet innebär att de så kallade 
Annex I-länderna (främst Europa och OECD-
länderna) åtar sig att fram till år 2012 mins-
ka sina utsläpp av växthusgaser med ca 5 
procent jämfört med basåret 1990. Proto-
kollet började gälla först 2005. Avtalet om-
fattar inte bara koldioxid utan också andra 
växthusgaser: metan, dikväveoxid, fluorkol-
väten, fluorkarboner och svavelhexafluorid.

En av avtalets metoder är CDM, Clean 
Development Mechanism. Den innebär 
i grova drag att ett i-land med utsläpps-
åtaganden kan genomföra ett miljövänligt 
projekt i ett u-land och tillgodoräkna sig ut-
släppsminskningar från detta, om projek-
tet samtidigt bidrar till hållbar utveckling i 
u-landet.

t
t

Kan Kyotoavtalet ge både bättre miljö och utveckling i u-länderna? foto: christina sjögren/
scanpix
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utveckling, säger Joakim Nordqvist från 
miljö- och energisystem.

viD De iNteRNAtiONeLLA MöteN han be-
sökt har u-ländernas skepsis varit både 
tydlig och begriplig. När de rika länder-
na smutsat ner planeten, varför ska u-län-
derna betala för det genom att hindras 
från att göra samma resa? undrar många. 
För även om det kan vara teoretiskt möj-
ligt att nå en bra levnadsstandard på ett 
koldioxidsnålt sätt, så är det en oprövad 
typ av utveckling där representanterna 
för tredje världen lätt känner sig som ofri-
villiga försökskaniner.

Faktum är också att de projekt som re-
gistrerats inom CDM än så länge handlat 
mer om industriella investeringar än om 
social nytta. Det gäller åtminstone i Chi-
le, enligt statsvetaren Teresia Rindefjäll.

– Skälet kan vara att det i dessa fall 
funnits kapitalstarka aktörer som vågat 
ta risker. Längre fram kanske det också 
kommer in småskaliga projekt där lokal-
befolkningen är mer delaktig, säger hon.

De två PROjeKt hon studerat i Chile har 
gällt stora industrier med multinationel-
la företag bakom sig: ett vattenkraftverk 
delägt av Pacific Hydro och en fabrik 
för frukostflingor ägd av Nestlé. Teresia 
Rindefjäll har förståelse för att samhälls-
engagerade chilenare utifrån sådana ex-
empel har kritiska synpunkter. Men hon 

vill betona att metoden just börjat tilläm-
pas – kanske situationen ser annorlunda 
ut om 5–10 år?

Medan Teresia Rindefjäll följer hur 
 Kyotoavtalet och CDM-mekanismen 
tillämpas i Chile, så ska två doktoran-
der – statsvetaren Emma Paulsson och 
miljö- och energiforskaren Linn Takeu-
chi – undersöka vad som driver företag i 
Europa respektive Japan att ta del i oli-
ka projekt. Den tredje ClimateColl-dok-
toranden Joakim Nordqvist studerar be-
greppet tekniköverföring och hur det 
definieras.  

HäR HAR NORD OCH SyD också olika 
uppfattning. Syd-länderna vill få teknik 
i betydelsen utrustning, medan Nord-
länderna menar att man inte bara kan 
placera ut apparatur om inte allt annat 
också är på plats: kunskaper om driften, 
tillgång till tekniskt underhåll och re-
servdelar etc. 

– Detta är Kina, som är mitt studie-
land, inte intresserat av. Där vill ledarna 
inte tappa kontrollen över industriernas 
skötsel. Dessutom ser man i regel frågan 
om teknikspridning som en ren rättvise-
fråga som inte har med klimatet att göra, 
förklarar han.

Forskningen i projektet ClimateColl 
finansieras av Energimyndigheten.

– Sverige blir ju ordförandeland i EU 
hösten 2009, då ett stort möte om klimat-

     Klimatdilemma
Forskarna i projektet ClimateColl bidrar 
ironiskt nog själva till klimatförändringarna 
genom sina flygresor. Till skillnad från vissa 
andra resor kan ju studieresor inte ersättas 
av videokonferenser och e-möten (se sid 
35). Och medan Internationella Miljöinsti-
tutet IIIEE köpt utsläppsrätter för att kom-
pensera koldioxidutsläppen från sina resor, 
så kan universitetet inte göra detsamma. 
Skälet är att universitetet till skillnad från 
IIIEE är en myndighet vars resurser enligt 
högskolelagen ska gå till forskning och ut-
bildning och inget annat. 

arbetet efter Kyoto ska äga rum i Köpen-
hamn. Därför behöver svenska myndig-
heter veta mer om hur avtalet fungerat 
och hur det kan förbättras, säger Johan-
nes Stripple, som är projektledare för Cli-
mateColl på statsvetarsidan.

Han uppskattar samarbetet med fors-
karna i miljö- och energisystem, som på-
gått länge i olika former. Just tiden är vik-
tig: ett bra tvärvetenskapligt samarbete 
skapas inte över en natt.

– De är ju ingenjörer från LTH och 
använder helt andra begrepp och reso-
nemang än vi statsvetare. Vi har helt oli-
ka tankevärldar, och det krävs öppenhet, 
förtroende och tid för att lära sig förstå 
varandra, säger Johannes Stripple. Han 
är därför skeptisk till hastigt påkomna 
allianser inför t.ex. Linnéansökningar.

äveN LARS j NiLSSON på miljö- och en-
ergisystem är nöjd med samarbetet med 
statsvetarna.

– Vi har kunskap om hur energisystem 
skapas och utvecklas, de har kunskap om 
de politiska systemen. De båda nivåerna 
är tätt sammanflätade just i klimatfrå-
gan, säger han, och ser ClimateColl som 
en del av en större vision för LU:

– Universitetet skulle kunna profile-
ra sig med stark tvärvetenskaplig forsk-
ning om klimatpolitik. Det är ett område 
som kräver samarbete över ämnesgrän-
serna, där ett stort universitet som LU 
skulle kunna bygga upp internationellt 
slagkraftiga forskarmiljöer.

inGeLA BJörcK

t

t

Några av dem som forskar om hur Kyotoavtalet efterlevs: Johannes Stripple, Teresia Rindefjäll 
och Lars J Nilsson. foto: ingela björck
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Att rekrytera så kvalificerad personal 
som möjligt är säkert ett ideal som 
de flesta bekänner sig till, men som 
ganska få praktiserar, åtminstone här 

vid Lunds universitet. I synnerhet för lärare- och 
forskartjänster skulle det innebära öppen utlys-
ning av ganska brett definierade tjänster och sto-
ra ansträngningar för att få den bästa till jobbet. 
Detta är naturligtvis inte bara en fråga om for-
mella meriter – också reell skicklighet och social 
förmåga är väsentligt.  

bRiSt På öPPeNHet och rotation är ett stort pro-
blem vid svenska universitet och högskolor, åt-
minstone de etablerade. Lunds universitet tillhör 
nog de sämsta i dessa avseenden. En kollega i ett 
annat ämne beskrev en institution vid LU som 
ett ”slutet system”. 24 av 26 anställda hade dok-
torsexamen från institutionen ifråga. Lagen om 
anställningsskydd, LAS, har förstärkt en inåt-
vänd attityd. Varför ha besvär och riskera anstäl-
la okända som kanske till och med är bättre än 
de egna när det annars bara är att förlänga vika-
riat så att de närstående får en fast tjänst? 

DeN NäRMASt SURReALiStiSKA principen att ha 
anställningsstopp och tillåta vikariatförlängning 
så att man via LAS tillsvidareanställer personer, 
innebär en säker garant för inavel. Man behö-
ver inte anstränga sig för att hålla hög nationell 
och internationell klass. Det räcker med att man 
sköter sin undervisning, är kompis med alla och 
vips, fast tjänst infinner sig. Säkert är många av 
de inlasade duktiga, och varför riskera ännu duk-
tigare externa sökanden? 

Via internrekrytering kan man nog få lärare 
som är okej, men risken att man inte får de duk-
tigaste forskarna ska inte underskattas. Och den, 
som i öppen konkurrens får en tjänst, får kan-

ske bättre självförtroende och en annan grundin-
ställning än den som får detta utan prövning.

DäRMeD iNte SAgt att det inte är viktigt att även 
internt utbildade ska ha chans att fortsätta. Ofta 
är det bra att utlysa tjänster när det finns starka 
interna kandidater, men om ännu starkare ex-
terna finns bör man hålla emot viljan att hjälpa 
de sina. Vill man behålla individer är naturligt-
vis forsknings-
anslag en möj-
lighet. Och 
det är inte fel 
att under nå-
gon tid arbeta 
på annat stäl-
le innan det 
eventuellt är 
läge för att med erforderlig meritering återvända 
till den gamla institutionen.

LU PRägLAS Av en hel del inavel och tendenser 
till nepotism. Detta går sedan ibland igen i sena-
re karriärsteg. Lektorer internbefordras till pro-
fessorer. Och det händer att man avstår från att 
utlysa/tillsätta professorer – resursen går till in-
ternbefordring. Och fortsätter detta får vi en 
(o)vana med anställda som gjort hela sin karriär 
internt och aldrig behövt konkurrera framgångs-
rikt om tjänster, och som med tiden får profes-
sorstitlar – och kanske -villkor. Interna karriärer 
leder till man blir politiskt och socialt lokalt väl-
förankrad – vilket kan underlätta befordran och 
möjligheten att skaffa sig goda villkor. Men är 
det sunt? Och innebär det bra resursanvändning?

MAtS ALVeSSOn

PrOFESSOr

FÖrETAGSEKOnOMISKA InSTITUTIOnEn

Om hur lagen om anställningsskydd, LAS, sätter den 
fria konkurrensen ur spel och hindrar rekrytering av de 
mest kvalificerade, skriver Mats Alvesson, professor i 
företagsekonomi vid ekonomihögskolan.

”LU präglas av en hel del inavel”

”Man behöver inte anstränga sig för 
att hålla hög nationell och internatio-
nell klass. Det räcker med att man skö-
ter sin undervisning, är kompis med 
alla och vips, fast tjänst infinner sig.”
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jäMStäLLDHet. Med häpnad läste jag 
professor Christer Löfstedts gästkrönika 
där krönikören deklarerar att han är ”ut-
led på de nya könsorden” och vänder sig 
mot något som han något svepande kall-
lar ”det genusindustriella komplexet”. 

Bakgrunden till Löfstedts aggressiva 
utfall är en jämställdhetsplan som anta-
gits vid Ekologiska Institutionen, och vars 
legitimitet  och existens nu ifrågasätts.

Löfstedt påstår sig vara könsblind och 
förespråkar ett meritokratiskt perspektiv 
där man ser till individerna i första hand, 
och inte till deras grupptillhörighet. Gott 
så. Men detta hyllande av individens su-
veränitet hindrar verkligen inte Löfstedt 
från att se förtryckande kollektivistiska 
strukturer i form av mäktiga genusindu-
striella komplex. Om dessa strukturer 
vore så mäktiga som Löfstedt påstår, så 
undrar man varför det genusindustriella 
komplexet inte har lyckats bättre på Na-
turvetenskapliga fakulteten i Lund, där 
könsfördelningen bland professorer är 
skevast i landet, med enbart en handfull 

kvinnor av över hundra professorer? Kan 
det kanske bero på att andra maktstruk-
turer än det genusindustriella är mer ef-
fektiva? Och dessa andra maktstrukturer 
vägrar kanske Löfstedt se, möjligen bero-
ende på sin egen ovilja att seriöst disku-
tera de reellt existerande jämställdhets-
problemen?

För inte kan väl Löfstedt på allvar häv-
da att samtliga tjänster på Naturveten-
skapliga fakulteten alltid tillsatts i den 
ärliga, öppna, fria och meritokratiska 
konkurrens som han hyllar? 

Både Löfstedt och jag vet alltför väl att 
tyst och underförstådd internrekrytering 
via ”öronmärkta” akademiska tjänster 
tyvärr är alltför vanligt förekommande 
på LU, inklusive på vår fakultet. Att inte 
inse och erkänna detta, utan att låtsas 
som om de meritokratiska procedurer-
na är fullständigt obegränsade och ald-
rig någonsin har satts ur spel vid vår fa-
kultet, visar på antingen naivitet eller ett 
grovt mått av intellektuell ohederlighet. 

Att hylla meritokratiska principer vid 

tjänstetillsättningar är något jag gärna 
gör, med den viktiga reservationen att 
dessa ädla principer tyvärr ofta har kring-
gåtts och inte alltid har fått den betydel-
se som jag och Löfstedt skulle vilja att 
de fick. Däri ligger det verkliga proble-
met med den groteskt skeva könsfördel-
ningen på vår fakultet. Den omfattande 
internrekryteringen är ett reellt problem 
vid LU, och den skeva könsfördelningen  
som uppstått därigenom är bara en av fle-
ra negativa konsekvenser.

Jag tycker inte att Christer Löfstedts 
inlägg i LUM för jämställdhetsdebatten 
framåt en millimeter. Tvärtom så lämnar 
krönikan en dålig eftersmak och visar att 
det finns mycket kvar att göra vad gäl-
ler att ändra attityder och bryta det kon-
servativa åsiktsvälde som ännu så länge 
härskar i vissa inflytelserika professors-
kretsar på Ekologiska institutionen.

eriK SVenSSOn

DOCEnT I ZOOLOGISK EKOLOGI, 

EKOLOGISKA InSTITUTIOnEn
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nN är jag hör ordet ”genus” osäkrar jag numera min penna! Jämställdhetsarbetet vid universitet ansluter sig idémässigt till en form av strukturell jämställdhet som hyllar lika utfall för olika grupper. För mig däremot handlar jämställdhet om jämställdhet mellan individer – att vara mot diskriminering och för lika möjligheter vid lika meritering. Annars föredrar jag att försöka bortse från egenskaper som kön och etnisk tillhörighet. Jag kan därför inte ge mitt stöd till Ekologiska institutionens jämställdhetsplan, vars övergripande mål är att ”uppnå jämn könsfördelning i grundutbildning och forskarutbildning, inom olika yrkesgrupper samt i nämnder och styrelser”. Den sortens sociala ingenjörskonst undervärderar personliga egenskaper, människors förmåga till fria val, saklighet och samarbete.
Jag vill påstå att ”geNusperspektivet” och det genusindustriella komplexets hävdande av könets betydelse i alla möjliga och omöjliga sammanhang är ett gift som försvårar umgänget mellan män och kvinnor och som främjar godtycke i tillsättning av tjänster och utdelning av forskningsanslag. Att fokusera på könsfördelningen i arbetsgrupper tar fokus från de personliga egenskaperna hos gruppens medlemmar. Nätverk med framgångsrika kvinnor är lika förkastliga som nätverk med enbart män. Obligatorisk ”utbildning som behandlar jämställdhet i undervisning” för alla lärare betackar jag mig för. Frivillig utbildning som problematiserar jämställdhetsbegreppet och den politiska strävan efter strukturell jämställdhet kan vara av filosofiskt intresse: Vem skall särbehandlas positivt och varför? Mannen som tagit fullt/delat ansvar för familjen eller kvinnan som valt bort barnen eller kanske inte kunde få några barn p.g.a att den presumtive fadern var steril? 

Under många år handlade Sydsvenskans bevak

ning av professorsinstallationerna om antalet kvinnor bland de nyinstallerade och rektor kommenterade följsamt. Är SEB med en kvinnlig direktör en bättre bank än SHB? Många av universitetets bästa kraf
ter ägnar 
tid åt köns
matematik 
istället för 
att forska 
och under
visa. Själv är 
jag utled på 
”de nya könsordens” utbredning. Nästa gång jag söker anslag och konfronteras med uppmaningen att kryssa i rutan om kön (man/kvinna – naturligtvis irrelevant för bedömning av ansökans kvalité) ska jag markera ”kvinna”. Jag har hört att kön idag bara är ”en social konstruktion”. Och vad vet forskningsråden om min hjärna och mina böjelser kryssmarkeringar till trots? Ska mina kromosomer och hur jag lever mitt liv bedömas eller min arbetskapacitet och kvalitén på min forskning?

Christer LöfstedtProfessor, ekoLogiska institUtionen
FotNot: Jag är far till fyra duktiga döttrar och lyckligt 
gift med deras mor, en kvinna som jag älskar och som är 
professionellt verksam. Trots att universitetet i ett poli-
cydokument (Jämställdhetspolicy för Lunds universitet 
2006 – 2010) slår fast att ”Jämställdhet innebär också de-
lat ansvar för hem och barn” så menar jag att hur vi delat/
delar ansvaret för barnen och familjen är vår privatsak. 
Jag ställer mig också helt avvisande till tanken att inkvo-
tera söner eller andra män i familjen för att åstadkomma 
en jämnare könsfördelning. Dock hade jag önskat mig att 
döttrarna var lika bra på att laga punkteringar som min 
hustru är. Även pojkkusinerna tycks dock sakna denna 
traditionellt manliga kompetens. Vi arbetar på det – utan 
jämställdhetsplan. 

Utled på de nya ”könsorden”

Om jämställdhet, genus och könsmatematik reflekterar Christer 
Löfstedt, lyckligt gift och far till fyra döttrar. han stödjer dock 
varken sin egen institutions jämställdhetsplan eller Lunds uni-
versitets jämställdhetspolicy. 

”obligatorisk ”utbildning som behandlar jämställdhet i under-visning” för alla lärare betackar jag mig för.”

internrekrytering kringgår 
ofta de mest meriterade

christer Löfstedts gäst-
krönika i LUM � har rört 
upp känslorna på ekolo-
giska institutionen 
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jäMStäLLDHet. Att diskutera jäm-
ställdhetsfrågan som Christer Löf-
stedt gör är oerhört viktigt. Det är 
antagligen inte någon som medvetet 
diskriminerar, men det samhälle vi le-
ver i – ett ojämställt samhälle – på-
verkar oss.

Undermedvetna värderingar och 
föreställningar ger utslag i beslut. Vi 
anser att en god arbetsmiljö baseras på 
att alla individer har lika stor möjlig-
het att utvecklas. För att uppnå detta 
är det nödvändigt att vara medveten 
om de mekanismer som kan generera 
diskriminering. 

En jämställdhetsplan är ett lagstad-
gat verktyg som syftar till att ge öka-
de insikter i hur man kan undvika att 
omedvetet diskriminera. Innehållet i 

jäMStäLLDHet. Christer Löfstedt 
kritiserar jämställdhetsplanen vid 
Ekologiska institutionen och menar 
att jämställdhet bör handla om ”lika 
möjligheter vid lika meritering”, inget 
annat. Detta är också utgångspunkten 
för jämställdhetsplanen, men samti-
digt är det naivt att tro att strukturella 
skillnader saknar betydelse. Våra ut-
värderingssystem är inte objektiva och 
inte frikopplade från vem vi är, vårt 
kön, vår bakgrund, vilka vi känner.

På Ekologiska institutionen är un-
gefär hälften kvinnor på grundutbild-
ningen, en femtedel kvinnor bland 
fast anställda och avdelningsförestån-
dare är uteslutande män. Bland na-
turvetenskapliga fakulteter i landet 
har Lund den lägsta andelen kvinn-
liga professorer (sju procent).

naivt att tro att strukturella 
skillnader saknar betydelse

Obalans i könsfördelningen på aka-
demiska arbetsplatser och obalans vad 
gäller möjligheter till fortsatt merite-
ring är allvarliga problem. Ökad jäm-
ställdhet ger en bättre arbetsmiljö som 
gynnar alla anställda och leder även 
till bredare rekryteringsbas vilket är 
viktigt för ökad kompetens och kva-
litet inom universitetets verksamhets-
områden. Vi hoppas få med Christer 
Löfstedt i detta viktiga arbete!

DAG AHrén, KriStinA ArneBrAnt,  

HeLenA BerGLUnD, SAnnA HArriS, 

JAcOB JOHAnSSOn,  MArKUS 

LJUnGqViSt, PÅL AxeL OLSSOn 

OcH KArin renGefOrS

JäMSTäLLDHETSGrUPPEn  

EKOLOGISKA InSTITUTIOnEn

Jämställdhetsplaner ger insikter 
om omedveten diskriminering

en jämställdhetsplan kan diskuteras, 
utgångspunkten borde dock vara att 
den ska baseras på forskning om dis-
krimineringens struktur och dess bak-
omliggande mekanismer.

Ifrågasättande av den genusveten-
skapliga forskningens verktyg och re-
sultat bör lämpligen göras i därtill av-
sedda facktidskrifter med peer-review. 
Vi vill gärna använda oss av genusve-
tenskapens forskningsresultat för att 
kunna undvika att omedvetet och 
ofrivilligt diskriminera någon, och på 
så sätt verka för en jämställd arbets-
plats där meriter bedöms efter indivi-
duella egenskaper och inte efter kön.

UnDerSKriVet AV �0 DOKtOrAnDer   

EKOLOGISKA InSTITUTIOnEn  

fortsätt gärna debatten på webben på www.lu.se/anstalld

veRKStADSbeHOv. Enligt beslut av 
LTHs styrelse ska Akademiska verksta-
den (AV) läggas ned ”i sin nuvarande 
form” sommaren 2008. Anledningen är 
att den går med förlust. Som en av dem 
som utnyttjar AV vill jag komma med 
några synpunkter angående detta.

AV skapades 2004 genom en samman-
slagning av de stora verkstäderna på Ke-
micentrum och Fysikum. Tyvärr har inte 
AV fått den omsättning som man hade 
önskat. Ungefärliga siffror för 2006: 2,5 
miljoner i intäkter från 600 interna be-
ställningar och 2 miljoner i intäkt från 
300 externa beställningar. Lönekostnad 
för 14 anställda är 7,5miljoner och lokal-
kostnader  2,5 miljoner.

Det är rimligt att en universitetsverk-
stad i huvudsak drivs enligt självkost-
nadsprincipen. När jag går till AV så be-
talar jag idag 450 kronor i timmen plus 
materialkostnader vilket är ett ungefär-
ligt självkostnadspris. Att AV går med 
underskott beror inte på att vi som ut-
nyttjar den betalar ett underpris, utan 
på att den har varit kraftigt överdimen-
sionerad.

Lägg inte ner 
Akademiska 
verkstaden!

t

Mats har verkstadsbild
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Jag är mycket nöjd med de arbeten 
som jag fått utförda på AV. Jag kan kom-
ma dit med en enkel skiss och diskutera 
det jag vill ha gjort och resultaten håller 
alltid högsta klass. Själv har jag knappast 
några forskningsprojekt som inte invol-
verar AV och jag fick arbeten utförda för 
drygt 100.000 kronor där 2006. Jag har 
två större ansökningar till Vetenskapsrå-
det och FORMAS som bygger på att jag 
ska utveckla mätinstrument som ska an-
vändas tillsammans med olika kollegor 
på universitetet. Jag är allvarligt oroad 
för att dessa projekt blir omöjliga att ge-
nomföra om AV läggs ned. Det är knap-
past ett alternativ att gå till en mindre 
verkstad på en annan institution. Var-
för skulle de hålla en överkapacitet för 
att hjälpa mig?

Om en viktigt verksamhet är över-
dimensionerad ska man inte lägga ner 
den; man ska anpassa dess storlek. Nå-

veRKStADSbeHOv. LTH beslutade den 
16 april 2006 att inleda ett arbete med 
syfte att genomföra avveckling av Akade-
miska verkstaden i dess nuvarande form 
till den 1 juli 2008. Någon gemensam 
allmän verkstadsresurs kommer däref-
ter inte att finnas inom LTH. Verkstads-
resurser kommer endast att finnas i form 
av undervisningsverkstäderna för Arki-
tekt och design och Maskinteknik samt  
verkstadsresurser knutna till olika forsk-
ningsprojekt vid institutionerna.

LTH har genomfört en utredning för 
att kartlägga behoven av verkstadstjäns-
ter vid institutionerna och benägenhe-
ten att finansiera verksamheten. Resul-
tatet visar ett mycket ringa intresse för 
verksamheten från institutionernas sida 

och minimalt intresse att delta i finan-
siering av verksamheten. De aktörer som 
visat störst intresse för verksamheten är 
Historiska museet och privata företag 
utanför universitetet. Det är inte fören-
ligt med universitetets uppdrag att be-
driva affärsverksamheter som konkurre-
rar med privat verksamhet. De tjänster 
som Historiska museet efterfrågar bör 
rimligen kunna utföras i egen regi då de 
inte har karaktär av central verksamhet 
för akademiska verkstaden. Den samla-
de bedömningen är att avvecklingen av 
verkstaden inte innebär konsekvenser av 
strategisk karaktär.

Per GörAn niLSSOn

KAnSLICHEF LTH

Handelsbanken

gon djupare analys av detta verkar inte 
ha gjorts. Kan AV få rätt storlek genom 
pensionsavgångar, försäljning av maski-
ner, ändrade lokaler etc.? Kommer det att 
bli ett ökat intresse för en central verk-
stad framöver när personal på de min-
dre institutionsverkstäderna går i pensi-
on? Vart ska vi som utnyttjar AV vända 
oss om den läggs ned? Vad säger de ex-
terna kunderna (t.ex. flera IDEON-före-
tag)? Vad tänker naturvetarna och övriga 
universitetet om att LTH lägger ner uni-
versitetets verkstad?

Det är svårt att tänka sig ett stort uni-
versitet utan en allmän verkstad. LU och 
LTH bör därför ta ansvar för att det finns 
en central verkstad vid Lunds universitet 
med en storlek som är anpassad till efter-
frågan inom hela universitetet.

LArS WADSö

ByGGnADSMATErIAL LTH

insändare forts. 

Det finns ett ringa intresse 
för verkstadstjänster

t

SvAR:
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BoKen

Konsumera 
miljövänligt
Kan man vara både rik och miljövän-
lig? Hur ska vi leva, och konsumera, 
för att inte totalt förstöra vår planet? 
Frågorna diskuteras i pocketboken 
Konsumera mera – dyrköpt lycka 
(Formas). Bland antologins författa-
re finns lundaforskarna Mats Alves-
son, Alf Hornborg, Håkan Hydén, Per 
Wickenberg, Orvar Löfgren och Gunil-
la Jarlbro.

Laga rättvis mat
Anne Messeter är projektledare vid 
Medicinska fakulteten, och dessutom 
på fritiden intresserad av både matlag-
ning och rättvis handel. Intressena har 
kombinerats i rättvis kokbok (Sen-
sus), en bok med recept som använder 
sig av olika rättvisemärkta produkter. 
Boken kan beställas av världsbutiken 
ABC i Lund.

vad växer var 
i Skåne?
3.600 växtarter i Skåne samt den 
skånska florans historia och förvän-
tade framtida förändringar beskrivs i 
floran i Skåne (Lunds botaniska för-
ening), med bl.a. växtekologen Tor-
björn Tyler som redaktör. Boken är 
tänkt att fungera som växtgeografisk 
uppslagsbok för både fackbotanister, 
amatörer och naturvårdare. 

Historisk 
brevväxling
rikskanslern Axel Oxenstierna hade 
stor betydelse för Sveriges ställning 
som stormakt på 1600-talet. Hans dip-
lomatiska arbete speglas bland annat i 
hans brevväxling, där delar nu getts ut 
av lundalatinisten Arne Jönsson i Let-
ters from Sir James Spens and Jan 
rutgers (AWI). Boken har varit ”Book 
of the Week” hos förlaget. 

MiLjöbeSPARiNgAR. – Att flyga till 
möten och konferenser kan vara 
nödvändigt ibland, men inte alltid. 
Somliga resor kan gå med tåg i stäl-
let för flyg, andra kan ersättas av vi-
deokonferenser och e-möten med 
dator och webbkamera!

Det säger universitetets miljöchef Elisa-
beth Gierow, som skulle vilja ”källsortera” 
LU-personalens resor. Bakgrunden är mil-
jöstatistiken från förra året. Den visar att 
tjänsteresorna med flyg orsakat koldioxid-
utsläpp på 2665 ton under året. Översatt 
till mer vardagliga bilutsläpp motsvarar 
detta utsläppen från en bil som kört mer 
än 330 gånger runt jordens omkrets…

LättASt Att eRSättA är flygresorna mel-
lan Lund och Stockholm, där det är mer 
miljövänligt och nästan lika snabbt att 
åka tåg. Svårast att ersätta är unika inter-
nationella konferenser och viktiga mö-
ten inom olika arbetsgrupper med geo-
grafiskt spridda deltagare. Däremellan 
finns ett brett fält av möten som säkert 
ibland kan ordnas på distans, tror Elisa-
beth Gierow.

Handlar det om två personers möte 
räcker det att deltagarna har varsin webb-
kamera på sin dator plus en uppkoppling 
via IP-telefoni, som t.ex. gratistjänsten 
Skype. Större grupper kan mötas i en vi-
deostudio. Universitetsgemensamma an-
läggningar finns på Designcentrum och 
på CED, Centre for Educational Deve-
lopment, och Medicinska fakulteten har 
en studio för eget bruk. 

FLeRA PeRSONeR KAN också mötas via 
sina datorer med s.k. Marratech-teknik

– Marratech är en programvara med 
vars hjälp flera mötesdeltagare kan tala 
med varandra och se webbsidor, power-
point-presentationer och ett delat white-
board på sina egna skärmar. Vi hjälper 
gärna alla som vill att komma igång med 

tekniken! säger multimediaspecialisten 
Staffan Lindström på CED.  (se www.
ced.lu.se/o.o.i.s/9976).

När det gäller tjänsteresor med bil 
ser Elisabeth Gierow gärna att de ersätts 
med kollektivtrafik när det går, eller med 
miljövänliga hyrbilar i stället för privat-
bilar. Av LU-personalens pendlingsresor 
till arbetet går hälften med buss, tåg och 
cykel, vilket är en ganska bra siffra. Res-
ten av resorna görs med bil och svarar 
för hela 85 procent av pendlingens kol-
dioxidutsläpp.

eNeRgiANväNDNiNgeN StåR FöR uni-
versitetets allra största miljöpåverkan, 
genom belysning, värme, kyla och elin-
tensiva verksamheter som MAX-lab. Här 
finns dock inga snabba vinster att hämta 
– det är först vid ombyggnader eller ny-
byggen som större förändringar kan gö-
ras. Problemet är att energisnåla lösning-
ar ofta betalar sig först på mycket lång 
sikt. Det dämpar intresset hos fastighets-
ägarna och riskerar att leda till kompro-
misser som inte är dåliga men inte hel-
ler helbra.

Statistiken som helhet ger en liknan-
de blandad bild. Mycket skulle kunna 
bli bättre i miljöhänseende vid LU, men 
det är också mycket som görs. Kemicen-
trum har t.ex. nästan halverat sin vat-
tenförbrukning samt installerat ett nytt 
marklager för värme och kyla, och Eko-
logihuset håller på att få solceller på tak 
och fasader.

– Det finns också en hel del att göra på 
individnivå. Alla (även de som är anslut-
na till LDCs backupsystem) kan stänga 
av sin dator över natten, släcka lampor-
na i rum som inte används, och tänka 
på att inte skriva ut eller kopiera doku-
ment i onödan. Även små insatser bety-
der mycket bland så många anställda, 
menar Elisabeth Gierow.

inGeLA BJörcK

Skippa flyget och 
konferera på distans
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17 NOveMbeR  Den 19 augusti 1727 skrev 
Carl Linnaeus in sig vid Lunds universitet. Ett 
stenkast från inskrivningsplatsen firar vi fina-
len för �00� års Linnéjubileum. Välkommen 
på föreläsningar och paneldiskussion i Palaes-
tra, Universitetsplatsen kl 10.30–14.00. Info:  
www.linneskane2007.lu.se

18 NOveMbeR  föreläsning. ”Mellan tra-
dition och modernitet”. Tonsättarporträtt 
av Moses Pergament. Henrik rosengren, från 
Historiska institutionen vid Lunds universitet, 
föreläser om tonsättaren Moses Pergament. 
Wieska Szymszynska och Marieanne Jacobs, 
båda lärare vid Musikhögskolan i Malmö fram-
för Moses Pergaments violinsonat. Kl 15.00 i 
Kapellsalen, Palaestra et Odeum, Lund. Info:  
www.odeum.lu.se

19 NOveMbeR  the neurobiology club 
seminars.  Professor Joshua D. Berke, Univer-
sity of Michigan: ”Dynamic properties of fore-
brain microcircuits during learning and choo-
sing”. Kl 15.30 i Segerfalksalen, Wallenberg 
neurocentrum, Sölvgatan 17, Lund. 

20 NOveMbeR  Seminarium om karri-
är, förebilder och ledarskap. Hur tar man 
sig fram i yrkeslivet, hur gör man karriär? 
På seminariet möter du chefer och en forska-
re som ger sina personliga perspektiv på kar-
riär och ledarskap. Kl 14.00–16.00 i Kårhusets 
aula, John Ericssons väg 3, Lund.

20 NOveMbeR  föreläsning. Arkeolo-
gi för alla. Lars Larsson: Vådeld och gylle-
ne medaljer. resultaten av årets utgrävning i 
Uppåkra. Föreläsningen vänder sig till personal 
och studenter vid institutionen och universite-

22 NOveMbeR  fytomedicin – från Lin-
né till rosenrot. ”etnomedicn – med rötter 
i Linné”, Ulf nyman (f.d professor i farmako-
gnosi). Kl 19.00 i Edens hörsal, Södra lasaretts-
området, Lund.

26 NOveMbeR  Akademisk hederlig-
het – Jude carroll kommer till Lund. Jude 
Caroll från Oxford Centre for Staff and Lear-
ning Development, Oxford Brookes University 
är en internationellt erkänd auktoritet på frå-
gor som rör akademisk hederlighet och pla-
nering. Jude Carroll forskar, skriver och fö-
reläser om studentfusk och plagiat över hela 
världen. Kl 10.00 på olika platser och olika an-
mälningsblanketter för respektive seminari-
um och workshop, se http://www.ced.lu.se/
o.o.i.s/12164

27 NOveMbeR  filosoficirkeln. Profes-
sor Klas-Göran Karlsson föreläser över äm-
net: ”Hannah Arendt, totalitarismen och 
den banala ondskan”. Terminens tema: Hur 
skall vi förstå vår samtid? Kl 19.30 på Palaes-
tra, Lund.

28 NOveMbeR  forskning pågår på cen-
trum för genusvetenskap. Postkolonia-
la röster. Seminarium med Martha Cuesta. 
Kl 15.00 i konferensrummet, Centrum för ge-
nusvetenskap, Magle Stora Kyrkogatan 12 B, 
Lund.

29 NOveMbeR  ceD: inspirationsdag 
kring PBL, case och inquiry. Exempel på 
pågående undervisning med dessa under-
visningsformer presenteras och diskuteras. 
Under dagen tar vi del av erfarenheter från 
olika fakulteter och diskuterar undervisnings-
formerna med aktiva lärare. Kl 9.15 i Brunn-
nen, LTHs studiecentrum, John Ericssons väg 
4, Lund. Anmälan och info: www.ced.lu.se/
o.o.i.s/12015

29 NOveMbeR  ecology Seminar. Ada 
rafaeli, Israeli Agricultural research Orga-
nization, håller i ett seminarium med titeln  
”from pheromones and endocrines to re-
produktion”. Kl 14.00 Blå hallen, Ekologihu-
set, Lund.

29 NOveMbeR  Biology Seminar at cOB. 
”interdisciplinary evolutionary biolo-
gy of colour in a ring species of parrot”, 
Andy Bennett (University of Bristol, UK). Kl 
15.15, Biology lecture hall, Biology Building, 
Sölvegatan 35, Lund. För mer information, 
www.biol.lu.se/cellorgbiol/seminars.html

29 NOveMbeR  fytomedicin – från Lin-
né till rosenrot. ”Växtbaserade läkemedel 
– aktuell lagstiftning”, Ellen Vinge, docent i 

på gång tet i sin helhet samt till en intresserad allmän-
het. Kl 15.00–15.30 på Arkaeologivum, Sand-
gatan 1, stora salen.

20 NOveMbeR  filosoficirkeln. Universi-
tetslektor em. Bengt Lewan föreläser över äm-
net: ”renässansmänniskan och vår sam-
tid”. Terminens tema: Hur skall vi förstå vår 
samtid? Kl 19.30 i Palaestra, Lund.

20 NOveMbeR Symposium. fourth öre-
sund Symposium on clinical Skills train-
ing, kl 9.00 på UMAS, Malmö. Info:  www.
cms.umas.se

21 NOveMbeR  Stora it-dagen – semina-
rier och mässa. En omfattande temadag ar-
rangeras av LDC kring IT-verksamhet vid LU. 
Genom samverkan med inköp och upphand-
ling (vid Ekonomienheten) ordnas också en 
omfattande mässa med utställare som har nå-
gon form av ramavtal. Kl 9.00 på Palaestra, LU 
kongresscentrum, Universitetsplatsen, Lund. 
Info: www.ldc.lu.se/o.o.i.s/12094

21 NOveMbeR  Public Service Akademin 
�00�. För andra gången arrangerar Lunds uni-
versitet och Sveriges Television seminarieda-
gen Public Service Akademin. Arrangemanget 
är ett forum där massmediala frågor kring de-
mokrati och medier kan diskuteras utifrån ett 
publicistiskt och forskningsrelaterat perspek-
tiv. Årets tema är ”Kunskapsflödet och nyhets-
journalistiken i den digitala revolutionens era”. 
Kl 9.00 på Östra Varsgatan 13 A, Malmö (Skå-
nes dansteater). För program och anmälan, 
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=69322

22 NOveMbeR  ecology Seminar. Anna 
Qvarntröm, Uppsala universitet, håller i ett se-
minarium med titeln ”Speciation: what can 
we learn from hybridization between fly-
catchers?”. Kl 14.00 Blå hallen, Ekologihu-
set, Lund.

Backagården
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klinisk kemi och farmakologi. Kl 19.00 i Edens 
hörsal, Lund.

29 NOveMbeR  Seminarieserie på Läran-
de Lund, Kvalitet och effektivitet i fors-
karutbildningen: farväl till Humboldt? 
forskarutbildningens utmaningar i re-
formtider”. Fil.dr. Daniel Sundberg, Peda-
gogiska institutionen, Växjö universitet. Kl 
14.00–16.00. Anmälan: eva.brodin@peda-
gog.lu.se

30 NOveMbeR  the neurobiology club 
seminars. Professor Thomas Stieglitz, Univer-
sity of Freiurg: ”implantable biomedical mi-
cro/nano-devices: restoring function in 
retina and perpheral nervous system”. Kl 
15.30 i rune Grubb-salen, BMC, Sölvgatan 
19, Lund.

4 DeCeMbeR  filosoficirkeln. Professor 
Christer Jönsson föreläser över ämnet: ”Glo-
balisering, nationell suveränitet och de-
mokrati: ifrågasatta samtida begrepp”. Kl 
19.30 i Palaestra.

5 DeCeMbeR Skatteseminarium. Inleda-
re: professor Claes norberg, Institutionen för 
handelsrätt. ämne: redovisning och skat-
ter – utvecklingen i europa kontra Sveri-
ge. Kl 18.15 i rum 307, Institutionen för han-
delsrätt, Ekonomicentrum II, Ole römers väg 
6, Lund.

6 DeCeMbeR ecology Seminar. Anjemij-
gret neutel, Britsh Antarctic Survey, Cambrid-
ge, håller i ett seminarium med titeln ”food 
web dynamics”. Kl 14.00 Blå hallen, Ekologi-
huset, Lund.

6 DeCeMbeR  Biology Seminar at cOB. 
”the genetics and evolution of stress to-
lerance – using Drosophila as a model”, 
Volker Loeschke (Aarhus Universitet, Den-
mark). Kl 15.15 lecture hall, Animal Physiology 
Building, Helgonavägen 3B, Lund. Info:  www.
biol.lu.se/cellorgbiol/seminars.html

6 DeCeMbeR  fytomedicin – från Linné 
till rosenrot. ”Health-promoting plants, 
the exemple of rosenrot”, Alexander Panos-
sian (doktor i kemi, f.d. professor i apoteksve-
tenskap). Kl 19.00 i Edens hörsal, Lund.

7 DeCeMbeR  Sjöbringdagen, �00�. Kl 
14.00–17.00 i föreläsningssalen, Wigerthuset, 
Klinikgatan 22, Lund. Anmälan och info: Han-
na_Britt.Franzen@med.lu.se.

7 DeCeMbeR  Enheten för medicinens his-
toria inbjuder till medicinhistoriskt semi-
narium: ”Medicinhistoriska aspekter på 

sinnesorganen och deras sjukdomar”, kl 
13–16, föreläsningssal 3, Blocket, Universitets-
sjukhuset i Lund. Fullständigt program finns 
på  www.med.lu.se/klinvetlund/medicinens_
historia 

8 DeCeMbeR Konsert. Beethovens Pasto-
ralsymfoni och Prokofjevs Sinfornia con-
certante. Solist Stefan Moberg, cello. Aka-
demiska kapellet under ledning av director 
musices Patrik Andersson. Kl 17.00 i Universi-
tetets aula.

9 DeCeMbeR Konsert. Beethovens Pato-
ralsymfoni och Prokofjevs Sinfonia con-
certante. Solist Stefan Moberg, cello. Aka-
demiska kapellet under ledning av director 
musices Patrik Andersson. Kl 18.00 i Universi-
tetets aula, Lund.

11 DeCeMbeR  Arkeologi för alla. Be-
rit Wells: Vardag och fest i Poseidons hel-
gedom på Kalaureia, Grekland. Öppen fö-
reläsningsserie som presenterar pågående 
forskning och vid de svenska instituten. Före-
läsningarna vänder sig till personal och studen-
ter. Kl 15.30 på Archaelogicum, Sandgatan 1, 
Stora salen, Lund. Info:  www.ark.lu.se

11 DeCeMbeR  filosoficirkeln. Biskop 
Antje Jackelén föreläser över ämnet ”Mel-
lan religionens återkomst och ateismens 
korståg – hur skall vi förstå vår samtid?”. 
Kl 19.30 på Palaestra.

13 DeCeMbeR ecology Seminar. Paul Bra-
kefield, University of Leiden,  håller i ett se-
minarium med titeln  ”On the occupancy of 
morphospace for butterfly eyespot pat-
terns”. Kl 14.00 i Blå hallen, Ekologihuset, 
Lund.

13 DeCeMbeR  Biology Seminar at cOB. 
”calcium signalling in plant-microbe inte-
ractions”, Lorella navazio, University of Pado-
va, Italy. Kl 15.15, Lecture Hall, Animal Physio-
logy Building, Helgonavägen 3B, Lund. 

13 DeCeMbeR  Seminarieserie på Läran-
de Lund, Kvalitet och effektivitet i fors-
karutbildningen: ”Hit- och ännu längre: 
ett projekt som syftar till att kvinnor fort-
sätter sin forskarkarriär inom akademin”.
Kl 14.00-16.00, professor Ann-Marie Seller-
berg, Sociologiska institutionen, Lunds univer-
sitet. Anmälan: eva.brodin@pedagog.lu.se

15 DeCeMbeR  Konsert. richard Strauss 
Metamorfoser för �� stråkar m.m. Akade-
miska kapellets stråkorkester och Lunds nya 
Kammarorkester. Dirigent Patrik Andersson. Kl 
18.00 på Skissernas Museum, Lund.

16 noveMBer 
Klas Bogsjö i matematisk statistik: ”road 
profile statistics relevant for vehicle fatigue” 
Kl10.15 i sal MH:A, Matematikcentrum, Sölve-
gatan 18, Lunds Tekniska Högskola. 

Hans Seyfried i fysik: ”Laser spectros-
copic techniques for combustion diagnostics 
directed towards industrial applications”. Kl 
13.15 i sal B, Fysiska institutionen, Professors-
gatan 1, Lund. 

Maria Skoog i experimentell klinisk 
kemi: ”Mechanisms behind the lipid-lowe-
ring effects of ACTH. Studies in different ex-
perimental models”. Kl 9.00, föreläsningssal 2, 
Universitetssjukhuset i Lund. 

Susanne Malander i onkologi: ”Heredi-
tary ovarian cancer mutation frequencies and 
genetic profiles”. Kl 13.00 i föreläsningssalen, 
Barngatan 2, Universitetssjukhuset i Lund.

17 noveMBer
Magnus Hansson i experimentell hjärn-
forskning: ”Mitochondrial permeability trans-
ition following calcium overload. –Its role in 
neuronal cell death and potential as a pharma-
cological target”. Kl 9.15 i Segerfalksalen, Wal-
lenberg neurocentrum, Lund.
 

19 noveMBer
Jonas eberhard i psykiatri: ”Schizophrenia 
in a longitudinal perspective and neurocogniti-
ve aspects”. Kl 13.00, Palaestra hörsal, Univer-
sitetsplatsen, Lund.

22 noveMBer
thaer Barri i kemi, inriktning analytisk 
kemi: ”Miniaturized, membrane-based and 
environmentally green sample preparation sys-
tems: applications for biological and environ-
mental aqueous samples”. Kl 10.30 på Kemi-
centrum, hörsal B, Sölvegatan 39 i Lund. 

23 noveMBer 
Dragana Arlov i strömningsteknik: ”nu-
merical study of flows related to aerated stir-
red tanks”. Kl 10.15 i sal M:B, M-huset, Ole 
römers väg 1, Lund. 

Anna edqvist i biologi, inriktning ge-
netik: ”Development of adenoviral vectors for 
monitoring telomerase actitivity in living cells”. 
Kl 9.00 i Genetikhusets föreläsningssal, Sölve-
gatan 29, Lund. 

Karim Ghorbani i teoretisk fysik: ”Me-
son decays with isospin breaking at two 
loops”. Kl 10.15 på Teoretisk fysik, hörsal F, 
Sölvegatan 14 A, Lund. 

Karolina Aplander i organisk kemi: 

dispUtationer
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 ”Organic synthesis in water – Investigations 
of Lewis acid catalysis and chiral hydrophobic 
auxiliaries in aqueous Michael additions”. Kl 
9.30 i sal K:B, Kemicentrum, Lund. 

Maria Hedlund i statsvetenskap: ”De-
mokratiska genvägar – Expertinflytande i den 
svenska lagstiftningsprocessen om medicinsk 
genteknik”. Kl 10.15 i Edens hörsal, Paradisga-
tan 5, Lund. 

Martin erixson i kemi, inriktning ana-
lytisk kemi: ”Glucose degradation products 
in peritoneal dialysis fluids”. Kl 13.15 på Kemi-
centrum, hörsal B, Sölvegatan 39, Lund.

26 noveMBer
Liwen You i teoretisk fysik, inriktning be-
räkningsbiologi: ”Computational prediction 
models for proteolytic cleavage and eptito-
pe identification”. Kl 13.30 på Teoretisk fysik, 
hörsal F, Sölvegatan 14 a, Lund.

följande disputationer har ägt rum:
Margareta ekbladh i nationalekonomi: 
”Essays on sickness insurance, absence certifa-
cation and social norms”. 

Linda Hartman i matematisk statistik: 
”Spatial statistics and ancestral recombination 
graphs – with applications in gene mapping 
and geostatistics”. 

ted Johanson i teknisk mikrobiologi: 
”Engineered yeast as biocatalyst for stereose-

lective reductions of dicarbonyl compounds”. 
Helena Persson i immunteknologi: 

”Generation and evolution of human antibody 
repertoires”. 

Henrik Gyllstad i engelska, språkveten-
skaplig inriktning: ”Testing english colloca-
tions: Developing receptive tests for use with 
advanced swedish learners”. 

Lina Ponnert i social arbete: ”Mellan kli-
ent och rättssystem – Tvångsvård av barn och 
unga ur socialsekreterares perspektiv”. 

Anna Johansson i fysik: ”Spectrosco-
pic techniques for photodynamic therapy do-
simetry”. 

Marie Wegdén i fysik: ”Development of 
techniques for 3D imaging with focused ion 
beams – hydrogen depth profiling and micro-
tomography with applications in geology”. 

christiano fava i endokrinologi: ”Heri-
tability of blood pressure: monogenes and po-
lygenes”. 

Linus Broström i medicinsk etik: ”The 
substituted judgment standard. Studies on the 
ethics of surrogate decision making”. 

Barbara Bottalico i klinisk medicin med 
inriktning obstetrik och gynekologi: ”Mo-
noamine transporters in female human repro-
duction”. 

Annika Lundstig i medicinsk mikrobio-
logi: ”Polyomavirus infections in humans”. El-
mar nurmemmedov i kemi, inriktning moleky-
lär biofysik: ”Structural and functional studies 
of Wilms Tumour protein – WT1”. 

Koraljka Golub i informationsteori: 
”Automated subject classification of textual 
documents in the context of web-based hie-
rarchical browsing”. 

Peter Blennow tullmar i oorganisk 
kemi: ”Strontium titanate-based anodes for 
solid oxide fuel cells”. 

Jakob Blomquist i kemi, inriktning ke-
mifysik: ”Infrared and photoelectron spec-
troscopic studies of adsorbates on solid sur-
faces”. 

Oliver Jay Broom i laboratoriemedicin 
med inriktning cellpatologi: ”Involvement 

Utbildningsbidrag i miljövetenskap vid 
Geologiska institutionen. ref nr 564, ans 
16 nov. Info 046-2227985.

Utbildningsbidrag i miljövetenskap vid 
institutionen för naturgeografi i och eko-
systemanalys samt vid ekologiska insti-
tutionen. ref nr 566, ans 16 nov. Info 046-
2229579. 

Utbildningsbidrag i miljövetenskap vid 
ekologiska institutionen. ref nr 567, ans 16 
nov. Info 0462223774.

Utbildningsbidrag i miljövetenskap vid 
institutionen för ekologi. ref nr 568, ans 
16. Info 046-2224247.

of eicosanoid signalling in epithelial cell mig-
ration”. 

Muhammad Kamrul islam i folkhälso-
vetenskap med inriktning hälsoekonomi: 
”Essays on social capital, health and socioeco-
nomic inequalities in health. A health econo-
mic study”. 

Pal Papsai i kemi, inriktning biokemi: 
”Influence of cisplatin on rnA structure in so-
lution”. 

Joakim Lundqvist i kemi, inriktning 
molekylär biofysik: ”Insights into structure 
and dynamics of the AAA+ motor of magne-
sium chelatase”. 

Oscar ö Braun i kardiologi: ”Experimen-
tal and clinical studies on platelet receptors in 
cardiovascular disease”. 

Kristina Lundin i urologi med inrikt-
ning andrologi: ”The androgen receptor ggn 
polymorphism. Genetic and functional ana-
lyses”. 

Martin Persson i kirurgi med inriktning 
medicinsk psykologi: ”Cleft lip and palate 
in adolescence identifying variables relating to 
psychosocial concerns”. 

Lisa Prahl i strömningsteknik: ”Inte-
racting particles and droplets at low reynolds 
numbers”. 

Morgan Kullberg i biologi, inriktning 
genetik: ”Molecular phylogenetics of mam-
mals”. 

Solbritt Schyberg i pedagogik: ”Hög-
skolelärares personliga teorier om sin pedago-
giska praktik”. 

Jerker Moodysson i ekonomisk geogra-
fi: ”Sites and modes of knowledge creation 
– On the spatial organization of biotechnolo-
gy innovation”. 

tom carlsson i arkeologi: ”Mesolitiska 
möten. Strandvägen, en senmesolitisk boplats 
vid Motala ström”.  

Åsa Wåhlander i immunteknologi: 
”Chemical labelling methods for gel free ba-
sed proteomics”.
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hänt!Doktorand i miljövetenskap vid fysis-
ka institutionen. ref nr 3706, ans 16 nov. 
Info 046-2227643.

Doktorand i atomfysik. ref nr PA 
2007/3894, ans 16 nov. Info 046-2227650.

Universitetslektor i bioteknik med in-
riktning mot molekylärbiologi. ref nr 
3601, ans 19 nov. Info 046-2224840.

Doktorand i trafik och väg. ref nr PA 
2007/3944, ans 20 nov. Info 046-2224824.

Universitetsadjunkt i engelsk språk-
vetenskap med specialisering inom eng-
lish for Specific Academic Purposes. ref nr 
3632, ans 21 nov. Info 046-2221406.

1–� doktorander i förbränningsfysik. 
ref nr PA 2007/3550, ans 23 nov. Info 046-
7657.

Biträdande universitetslektor i socio-
logi. Dnr E 17 PA 2007/3621, ans 27 nov. Info 
046-2228850. 

Biträdande universitetslektor i socio-
logi med inriktning mot kriminologi. Dnr 
E 17 PA 2007/3622, ans 27 nov. Info 046-
2228850.

forskarassistent i Danmarksstudier. 
ref nr 3676, ans 27 nov. Info 046-2228712.

forskarassistent i experimentell medi-
cinsk forskning. Dnr P A 2007/3604, ans 27 
nov. Info 046-2228084.

forskarassistent i klinisk forskning. 
Dnr PA 2007/3603, ans 27 nov. Info 046-
2228084.

Utbildningsbidrag i biologi, inriktning 
mot mikrobiologi. ref nr 607, ans 27 nov. 
Info 046-2228584.

forskningsingenjör med inriktning 
mot konstruktion av elektronisk hård-
vara med placering vid institutionen för 
astronomi. ref nr 3841, ans 4 dec. Info 046-
2224703.

forskningsingenjör med inriktning 
mot mjukvaruutveckling med placering 
vid institutionen för astronomi. ref nr 
3842, ans 4 dec. Info 046-2224703.

forskningsingenjör med maskininrikt-
ning med placering vid institutionen för 
astronomi. ref nr 3838, ans 4 dec. Info 046-
2224703.

Post doc-/forskaranställning för ut-
veckling av simuleringsmodeller för 
mycket stora teleskop med placering vid 
institutionen för astronomi. ref nr 3896, 
ans 4 dec. Info 046-2224703.

forskare inom klinisk hjärnforsk-
ning ,�0%, Medicinska fakulteten. Dnr PA 
2007/3727, ans 5 dec. Info 046-2228084.

forskarassistent i hjärnforskning inom 
Medicinska fakulteten. Dnr PA2007/3726, 
ans 7 dec. Info 046-2228084.

Utbildningsbidrag i kemi, inriktning 
mot biokemi. ref nr n 2007/620, ans 14 dec. 
Info 046-2224195.

NyA ReKtOReR. LTH har 
beslutat att tillsätta An-
ders Axelsson, professor 
i kemiteknik, som ny rektor 
för LTH, och Ulla Holst, 
professor i matematisk sta-
tistik, som ny prorektor. 
LTHs representativa kol-
legium följde därmed val-
beredningens förslag. Det 
formella beslutet om dekan 
och prodekan på LTH fattas 
av LUs rektor Göran Bexell.  

teOLOgPRiS. Professor em. Bengt Hägg-
lund, Lund, har tilldelats årets Hermann-Sas-
se-Preis für lutherische theologische Literatur. 
Priset delas ut inom ramarna för Dies Academi-
cus 2007 vid Lutherische Theologische Hoch-
schule Oberursel. 

Anders Axelsson, 
ny LTH-rektor. 
foto: mats nygren

HeDeRSPROFeSSOR i.  Björn Lindman,  
professor vid Avdelningen för fysikalisk kemi 
I,  har blivit  hedersprofessor vid University of 
nanjing.

HeDeRSPROFeSSOR ii. Mats Alvesson. 
professor i företagsekonomi har blivit he-
dersprofessor vid School of Management vid 
anrika University of St Andrews i Skottland,

bOtANiKPRiS. Daniela Geisler, som ny-
ligen disputerade om energislösande cell-
andning i växter, har fått Bengt Jönssons pris 
på  90.000 kronor från Kungliga Fysiografis-
ka Sällskapet i Lund för ”den mest förtjänst-
fulla” avhandling inom botanisk vetenskap 
under de senaste fem åren. Vid årsskiftet 
kommer hon att börja en postdoc vid Max 
Planck Institutet för Molekylär Växtfysiologi i 
Golm  i Tyskland.

FORSKARMiLjONeR. Forskare vid ke-
misk fysik vid Kemiska institutionen, har 
fått 9 miljoner kronor från Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse. Medlen ska använ-
das för inköp av ny utrustning. Det hand-
lar bland annat om apparatur för tidsupp-
löst röntgenspektroskopi och tidsupplöst 
2-D spektroskopi. Med utrustningen ges 
nya möjligheter att studera de snabba 
strukturförändringar som sker i samband 
med kemiska reaktioner eller utgör protei-
ners funktion.

bROttSPRiS. Henrik Anckarsäter, rätts-
psykiatriska kliniken vid  Medicinska fakulte-
ten får priset ”yngre framgångsrik forskare” 
vid UMAS för sin forskning om sårbarhets-
faktorer att begå brott.

SiLveRMeDALj. Förre akademisekretera-
ren Hans Modig har tilldelats Lunds uni-
versitets silvermedalj för förtjänstförulla in-
satser. Tidigare medaljörer är bl.a. Jacob 
Wallenberg, barnen till Henry Matisse, Gun-
nar Jerring och Kerstin och Bertil Andersén. 

Kilian Stobaeus kuriosasamling är nu tillgäng-
lig för allmänheten. Historiska museet öppnade 
en utställning med samlingen den 3 november 
och den innehåller nu runt 700 föremål. Då Ki-
lian Stobaeus 1735 skänkte samlingen till Lunds 
universitet innehöll den bara en tredjedel av 
dem – resten har tillkommit på senare tid. Det 
är formgivaren rie Hägerdal som tack vare en 
donation på tre miljoner kronor från Crafoord-
ska stiftelsen har kunnat återskapa ett kuriosa-
kabinett som det såg ut på 16- och 1700-talen. 
nu finns här allt från drottning Kristinas skor till 
en bit av Citytunneln. 

Kuriost kabinett visas 
på Historiska museet
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haLLå MArIAnnE GrAnFELT…

Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

… universitetets förvaltningschef som den 1� november har 
kallat alla kansli- och enhetschefer för att under en heldag 
diskutera förnyelse inom administrationen. 

vad ska hända
med förvaltningen?
– Till att börja med ska olika processer kartläggas. Vi 
ska inte utgå från vad vi gör idag, utan från vilket stöd 
som studenter, forskare, lärare och universitetsledning 
behöver. Alla tre nivåer inom universitetet ska ses över. 
Frågetecken kring ansvarsfördelning och befogenhe-
ter ska rätas ut. 

– Vi måste också se till att vi lever upp till de exter-
na krav som ställs på oss.

Gör vi inte det i dag?
– Jo, fast det kommer t.ex. att ställas högre krav 

på intern styrning och kontroll när den nya myn-
dighetsförordningen träder i kraft vid årsskiftet. Vi 
måste även bli bättre på att identifiera risker i vår 
verksamhet och ha en handlingsplan för hur vi ska 
hantera dem.

– När det väl står klart vad förvaltningen ska göra 
och hur vi ska arbeta måste vi också ta fram system för 
kontinuerlig kvalitetssäkring.

Hur ska det går till? 
– Vi måste kunna mäta det vi gör. Ett bra mått är 

om våra kunder – studenter, forskare, lärare och uni-
versitetsledning – är nöjda.

Ska förvaltningen krympa sin budget?
– Vi har inga direkta besparingsmål. Det handlar i 

första hand om att bli mer effektiva och professionella 
för att kunna möta de förväntningar som finns. 

när gjordes det senast en översyn av universitetets 
administration?

– På senare år har Excellensprojektet och olika 
benchmarking-projekt genomförts,och resultaten från 
dessa kommer vi att använda oss av. En grundligare ge-
nomgång har inte gjorts sedan början av 90-talet.

Vad kommer att hända härnäst?
– Förutom den 16 november, ska alla kansli- och en-

hetschefer träffas en heldag den 12 december. Vi ska 
göra upp en projektplan och utse olika projektledare. 
Det är viktigt att de som leder de olika projekten får 
tid frigjord. För även om vi kommer att ta in viss hjälp 
från externa konsulter så kommer merparten av arbe-
tet att skötas härifrån. 

– Den 1 februari startar vi själva projektet med en 
kick-off. Hela översynen ska vara klar inom ett och ett 
halvt år. Jag tycker att det är viktigt att det inte drar 
ut alltför långt i tiden.

Känns det inte som ett nästan oöverstigligt stort 
uppdrag att se över hela förvaltningen?

– Nej, jag ser fram emot det och det tror jag att 
många andra också gör. Det finns inspirerande exem-
pel bland andra universitet och högskolor. Bland an-
nat tänker jag bjuda hit personer från Luleå tekniska 
universitet som nyligen har gjort en mycket lyckad 
översyn av sin förvaltning.

ULriKA OreDSSOn
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