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Som ung medicinstudent hade hon egentligen
tänkt bli krigs- och katastrofläkare modell tv-
serien MASH. Men så fick hon upp ögonen för
en dold katastrof som verkade ännu viktigare:
att hundratusentals kvinnor i världen varje dag
dör i samband med förlossningar, aborter eller
sexualiserat våld.

Birgitta Essén vid kvinnokliniken på Universitets-
sjukhuset MAS delar nu sin tid mellan forskning
och läkararbete i gynekologi och obstetrik. På
kliniken är var tredje kvinna hon möter född ut-
anför Sverige, och det är också invandrarkvinnor
hon arbetar med i sin forskning.

Medicinska avhandlingar brukar knappast
vara några kioskvältare – många läses bara av de
mest närstående inom området eller inom förfat-
tarens släkt. Men Birgitta Esséns avhandling
väckte intresse i vida kretsar, ett intresse som en-
ligt Medicinska fakultetens dekanus Jan Nilsson
bidragit till den nya professur som håller på att in-
rättas (se faktaruta).

Fyra gånger större risk
Vad gällde då avhandlingen? Jo, det skrämman-
de faktum att somaliska kvinnor i Sverige löpte
fyra gånger större risk att förlora sin baby i sam-
band med förlossningen än svenska kvinnor och
andra invandrarkvinnor. Det visade sig bl.a. att
kvinnorna inte alltid sökt snabb vård vid problem
under graviditeten, att de motsatt sig kejsarsnitt,
att sjukhusen inte använt tolk i tillräcklig ut-
sträckning och att fostrets tillväxt inte övervakats
tillräckligt noga.

Rädsla visade sig vara den enkla bakgrunden.

kulturtolkar

▲

Bättre kvinnohälsa med

Birgitta Essèn tillsammans med den bosniska
nyblivna mamman Vesna Kadieva och
hennes tvillingar Angela och Anton.
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De somaliska kvinnor som intervjuades av soci-
alantropologen Sara Johnsdotter (också från
Lunds universitet) talade alla om rädslan för att
dö i samband med en förlossning. Det är en högst
reell risk i deras hemland, inte minst i samband
med kejsarsnitt.

Bra med små barn
Många av somaliskorna ansåg också att det var
bra om babyn var så liten som möjligt, för att allt
skulle gå lättare. Dålig fostertillväxt, som svens-
ka barnmorskor ser som ett allvarligt tecken, sågs
inte som alarmerande utan snarare som positivt.
Det är sådana missförstånd, aldrig uppklarade på
grund av språkproblem och brist på tolk, som lett
till en del tragiskt onödig barnadödlighet.

Omskärelse påverkade däremot inte resultatet
av en förlossning, tvärtemot vad många inom
vårdsektorn kanske trott. Och medan vuxna so-
maliska kvinnor ofta är omskurna när de kommer
hit, så håller sedvänjan på att dö ut inom Sverige.

– Det beror på dels den svenska lagstiftningen,
dels att somalierna här möter andra muslimska
grupper vars kvinnor inte omskärs. Då omvärde-
rar de omskärelsen och ser att den inte har någon

religiös grund utan är en tradition som man kan
lämna, säger Birgitta Essén.

Hon tycker att kampen mot kvinnlig omskä-
relse är viktig i tredje världen, men att den i
Sverige fått lite för stora proportioner – i varje fall
om förbudet mot ”bestående förändringar i de
kvinnliga genitalierna” inte tolkas lika för alla.
Ska den tas på allvar, så ska den täcka inte bara
somaliska kvinnor utan också svenskor som av
estetiska skäl vill operera underlivet, något som
börjat förekomma enligt amerikanskt mönster.

– Tillämpar man lagen bara på afrikanskor, så
säger man indirekt att en vuxen afrikansk kvin-
na inte kan tilltros om ett självständigt beslut,
men att det är en helt annan sak med svenskor!
säger Birgitta Essén. Hon har tillsammans med
Sara Johnsdotter skrivit en uppmärksammad ar-
tikel om saken i Läkartidningen.

 Hedersrelaterat våld
Nu förbereder Birgitta Essén ett EU-stött forsk-
ningsprojekt om hedersrelaterat våld. Mer speci-
fikt gäller det unga kvinnor med en arabisktalan-
de bakgrund som oroar sig över att inte vara
oskuld. De har haft ett kärleksliv precis som

▲

Birgitta Essén delar sin tid
mellan forskning och

kliniskt arbete med
mödrar och nyfödda.
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”Migrationsrelaterad reproduktiv
hälsa” är inriktningen på den nya
lundaprofessur som utlysts vid UMAS
med stöd av Crafoordska stiftelsen.
Förhoppningen är att utnämningen ska
bli klar före sommaren.

”Reproduktiv hälsa” täcker allt från
kvinnosjukdomar och graviditeter till
preventivmedelsrådgivning och
förebyggande arbete mot sexualiserat
våld, sexuellt överförbara sjukdomar,
missbruk under graviditeten m.m.
”Migrationsrelaterad” handlar om in-
och utvandring, i det här fallet
invandring eftersom Malmö är en av
Sveriges mest invandrartäta städer.
Detta är den första professuren i sitt
slag i landet.

svenska flickor, men när de ska gifta sig väntar sig
brudgummen en orörd kvinna.

– Det visar sig att dessa flickor inte känner sig
tagna på allvar när de söker hjälp hos gynekolo-
gen eller ungdomsmottagningen, säger Birgitta
Essén. Då slutar det ibland med att de vänder sig
till privata plastikkirurger som ordnar en ”falsk
mödomshinna”.

Stärka självkänslan
Så långt skulle det inte behöva gå. Annan forsk-
ning visar att det kan räcka med att ge de unga
kvinnorna professionellt stöd och goda argument
i diskussionen. Då stärks deras självkänsla såpass
att de inte behöver en falsk oskuld för att kon-
frontera den blivande maken eller svärmodern.

Det handlar inte om att ändra de svenska medi-
cinska råden till invandrade kvinnor, understry-
ker hon. Det som krävs är att både vårdpersonal
och patienter inser vilka missförstånd som kan
uppstå och vilka förutfattade meningar som kan
finnas på båda sidor.

För detta kan det behövas ”culture brokers”,
kulturtolkar – människor som inte bara tolkar i
rent bokstavlig mening utan också känner till
båda sidornas sjukdomsbild.

– Om jag t.ex. har en patient med psykiska
besvär och vill förklara varför jag tycker hon bör
ta en viss medicin, så kan det vara meningslöst att
tala om signalsubstanser i hjärnan. I hennes värld

kanske sjukdomar i stället beror på onda ögat,
eller har med balansen mellan olika vätskor i
kroppen att göra. Då måste kulturtolken förmed-
la mina råd så att de stämmer med patientens
sjukdomsbild, förklarar Birgitta Essén. Hon har
både somaliska och bosniska kulturtolkar som
högt uppskattade samarbetspartners.

Fruktbart möte i gynstolen
Forskningspartnern Sara Johnsdotter träffade hon
på ett lite ovanligt sätt. Denna bodde då med
make Aje Carlbom (också socialantropolog vid
Lunds universitet) i Rosengård medan de arbeta-
de med sina respektive avhandlingar.

 – Sara var gravid och kom till mig för en un-
dersökning. Jag blev förvånad när jag hörde att
hon bodde i Rosengård och sa något om att ”oj,
då måste du vara socialantropolog!” Sedan kom
vi igång med ett så livligt samtal att vi nästan
glömde att hon låg i undersökningsstolen och jag
var klädd i full läkarmundering, berättar Birgit-
ta Essén.

Det är nog den enda gången i historien som ett
givande forskarsamarbete uppstått ur just den
situationen...

T E X T :  I N G E L A  B J Ö R C K

F O T O :  G U N N A R  M E N A N D E R /

H A G B L O M  F O T O

F A K T A  N Y  P R O F E S S U R

”Dålig foster-

tillväxt, som

svenska barn-

morskor ser

som ett allvar-

ligt tecken,

sågs inte som

alarmerande

utan snarare

som positivt.”

Luul Ali Hassan är somalisk-svensk kulturtolk och en av Birgitta Esséns medarbetare. Hon
underlättar kommunikationen mellan svensk vårdpersonal och somaliska kvinnor.
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Glöm så minns du bättre!
Försök att komma ihåg ditt gamla telefonnum-
mer, alltså det du hade innan senaste flytten.
Det är svårt. Men oroa dig inte. Att du glömt
betyder inte att du är på väg att bli senil eller
utbränd. Det är bara ditt minne som hjälper dig
att förtränga irrelevant information så att du
lättare ska komma ihåg ditt nya nummer.

– Att vi glömmer eller kommer ihåg fel beror ofta
inte på brister i vårt minne utan snarare på ett
mycket effektivt minnessystem med förmåga att
anpassa sig till omgivningens krav, säger Mikael
Johansson.

Han har utnämnts till pristagare av Kungliga
vetenskapsakademiens nyinstiftade pris som går
till unga lovande forskare inom psykologi. Fem-
tiotusen kronor får han för att hans forskning
”kännetecknas av förnyelse och kreativitet som
har gett nya insikter om det mänskliga minnets
mekanismer”. För att undersöka hur vi minns
eller varför vi glömmer kombinerar han beteen-
devetenskapliga experiment med elektrofysiolo-
giska och blodflödesmätningar av hjärnans verk-
samhet. Det handlar om grundforskning för att
kartlägga vilka delar av hjärnan som samverkar
när vi minns.

– Genom att förstå hur friska hjärnor minns
blir det lättare att ringa in vad som är fel hos

människor som får skallskador eller som lider av
sjukdomar som demens eller alzheimer, säger
Mikael Johansson.

Att minnet inte är en videoinspelning av verk-
ligheten är knappast en nyhet. Vi minns det vi
uppfattade som väsentligt med en händelse och
hur vi tolkade den. Minnesbilden förvrängs ofta
och blir ibland falsk. För att studera hur falska
minnen uppstår gör Mikael Johansson experi-
ment där han framkallar falska minnen hos för-
sökspersoner. I ett av dessa experiment låter han
försökspersonerna läsa en lista med ord som alla
har närliggande betydelse.

Sanna och falska minnen
En lista kan exempelvis bestå av femton ord som
är starkt associerade med ordet ”ljus”: stearin,
lampa, sol, blond, dag, värme, advent, sken, veke,
etc. Själva ordet ljus är inte med. Ändå intygar
samtliga försökspersoner att ordet visst fanns med
på listan när de en stund senare ska återge den.

– Det går inte att skilja mellan sanna och fal-
ska minnen genom att studera i vilken grad för-
sökspersonerna
kommer ihåg
orden, säger
M i k a e l  J o -
hansson. Däre-

Mikael Johansson mäter
hjärnaktiviteten hos en
försöksperson för att
kartlägga vilka delar av
hjärnan som samverkar när vi
minns. FOTO: ULRIKA OREDSSON.



VII

mot kan man se skillnader i hjärnans elektriska ak-
tivitet när hjärnan registrerar sanna och falska min-
nesbilder. Elektroder, som appliceras på försöksper-
sonernas huvuden, avslöjar både likheter och skill-
nader i hur hjärnan registrerar sanna och falska min-
nen. Samma grundläggande minnesmekanismer
stödjer alltså både sann och falsk hågkomst, men ge-
nom att studera de elektrofysiologiska svaren kan
Mikael Johansson skilja dem åt.

– Än så länge är forskningen i ett alltför tidigt
stadium för att kunna användas tillförlitligt i ex-
empelvis vittnespsykologi för att bedöma om nå-
gon ljuger eller minns fel, säger Mikael Johans-
son. De undersökningar som vi gör för att skilja
mellan sanna och falska minnen görs genom ex-
periment där vi har total kontroll över de upplys-
ningar som försökspersonerna förses med. Så är
det inte i verkliga livet.

Hans experiment visar alltså att vårt minne är
uppbyggt på ett sätt som ger oss både sanna och
falska minnesbilder, men om detta får några ne-
gativa konsekvenser eller inte beror på omstän-
digheterna.  Att minnas meningsinnehållet, eller
själva kärnan, i en händelse kan leda till falska
minnen i situationer som kräver att vi minns de-
taljerna. Ändå är det ofta mycket effektivt att
koda in och minnas just kärnan i en händelse
istället för detaljerna.

– Människor med en viss autistisk sjukdom
tolkar bara världen på ytan. Om dessa skulle ha
varit med i experimentet skulle de antagligen fått
färre falska minnen än människor utan funktions-
hindret, säger Mikael Johansson.

Glömma för att minnas
Genom ett annat test visar Mikael Johansson att
glömska konstigt nog kan vara en mekanism som
hjälper oss att komma ihåg saker och ting. Det
handlar då om närliggande minnen som stör oss
när vi aktivt försöker komma ihåg något annat.

I detta test förses försökspersonerna med namn
på exempelvis vanliga och ovanliga frukter. De
mer ovanliga frukterna, som kiwi eller dadel upp-
repas en extra gång, men i form av enkla ledtrå-
dar (Frukt-ki _ _, Frukt- da_ _ _ ) som försöks-
personen får komplettera med de redan instude-
rade orden. Inte oväntat leder repetitionen till att
försökspersonen bättre minns de ovanliga frukter-
na när hon eller han ska återge den ursprungliga
fruktlistan. Men testet visar också att den selek-
tiva framplockningen av de ovanliga frukterna
minskar vår förmåga att komma ihåg de mest
vanliga frukterna (äpple, apelsin, banan). Vi ”för-
tränger” dessa vanliga frukter eftersom de stör
eller interfererar med våra försök att komma ihåg
de ovanliga fruktnamnen.

Även i detta experiment visar Mikael Johans-
son, genom elektrofysiologiska mätningar, att
pannregionen spelar en viktig roll för såväl min-
ne som glömska.

– Patienter med pannlobsskador har ofta svårt
för att klara mer krävande minnesuppgifter som
till exempel vem som sa vad och när, säger Mikael
Johansson. Det återstår att se om denna patient-
grupp uppvisar glömska i samma utsträckning
som friska försökspersoner.

Vårt minne påverkas också i hög grad av rele-
vans. En händelse eller en person som har väckt
starka känslor hos oss minns vi ”som om det var
i går”. Och vill vi vara riktigt säkra på att bli ihåg-
komna så bör vi gå omkring och se arga ut. I arga
ansikten minns vi nämligen fler detaljer än i gla-
da och neutrala. Detta har Mikael Johansson
kommit fram till efter att ha låtit en grupp för-
sökspersoner i snabb takt titta på ett stort antal
bilder med glada, neutrala och arga människor.
Både det beteendevetenskapliga experimentet och
mätningarna av hjärnaktiviteten visar att det är
de arga ansiktena som vi minns bäst.

Minns känsloladdat bäst
Medan det semantiska minnet som har med ord,
begrepp och inlärning att göra registreras vid pann-
loben, så görs mätningarna av det episodiska min-
net, händelseminnet, vid hippocampus som ligger
i mitt i hjärnan. Alldeles intill hippocampus ligger
amygdala, hjärnans känslocentrum.

– Det nära samspelet mellan dessa regioner kan
vara en anledning till att vi bäst minns händelser
som är förknippade med starka känslor.

Mikael Johansson disputerade vid Lunds univer-
sitet år 2002 och tillbringade därefter två år vid
Saarland University i Tyskland. Nu har han en tjänst
som biträdande lektor vid Institutionen för psy-
kologi och ett nära samarbete med neurofysiolo-
ger, radiologer och andra neuropsykologer på In-
stitutionen för klinisk neurovetenskap. Nu närmast
ska han fortsätta kartlägga glömska men denna
gång med hjälp av en magnetröntgenkamera.

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

Positivt, negativt eller
neutralt? Vilket av dessa
ansikten sätter störst spår i
ditt minne? Mikael
Johanssons undersökningar
visar bl.a. att vi minns arga
ansikten bättre än positiva
och neutrala.

”Man kan se

skillnader i

hjärnans elektris-

ka aktivitet när

hjärnan registre-

rar sanna och

falska minnes-

bilder.”
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ANNONS

Näringslivsenheten
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Vetenskapscafé är ett nytt ord
i svenska språket.
     Premiären begicks i Malmö
en onsdagskväll i februari –
och smakade mer av semina-
rium än kaffe eller öl, åtmins-
tone för undertecknad.

Det var British Council och
brittiska ambassaderna i
Sverige och Danmark som in-
troducerade denna nymodig-
het med god hjälp av informa-
tör Martha Ullerstam på
Lunds universitet.

– I England och även i Kö-
penhamn har man provat den
här modellen att diskutera
forskning tidigare, berättade
Ki Andersson, Science Mana-
ger vid British Council.

I Malmö konsthalls café
samlade arrangemanget ett
hel del deltagare, som nästan
fyllde Konsthallens cafélokal.
Och trots att diskussionen
skedde på engelska var det
många som deltog i debatten.

Lundasociologen Mats
Benner ledde denna och i
panelen hade han nanoforska-
ren Anja Boisen från DTU,
Danmarks tekniske universi-
tet, brittiska naturvetaren
Rachel Quinn från Royal So-
ciety, och debattören och
freds- och konfliktforskaren
Wilhelm Agrell – föga bevan-
drad i nanovetenskap men
klok ändå.

Om debatten kan man
konstatera att den pendlade
mellan stora förhoppningar
på en friskare mänsklighet,
där inplanterade chips kan
frälsa oss från diabetes och
cancer, till oro för en kompakt
övervakning och vetskaper vi
inte har bett om att få.

Lika roande
Wilhelm Agrell trodde dock
att vi i framtiden skulle upp-
fatta dagens förutsägelser lika
roande som 50-talets fram-
tidsoptimism är nu, och kan-
ske lika inexakta. Hur som
helst kan man inte få välsig-
nelserna med ny teknik utan
förbannelserna.

Rachel Quinn berättade att
värdet av nanovetenskapens
produkter om tio år väntas
vara en biljard dollar! Det
lockar många att definiera om
sina gamla forskningsområ-
den till ”nano”.

– Som med annan ny tek-
nik kommer en del att ha råd
och kunskap nog att skydda
sig från sensorerna som andra
drabbas av. Om sensorerna
samlar in enorma mängder av
information drabbas systemet
troligen, som andra informa-
tionssystem av – överbelast-
ning, trodde Agrell.

En dröm hos Nestlés forsk-
ningschef, fick vi veta, är ett
miniblodprov som vi knappt

märker att det tas men som
ligger till grund för samman-
sättningen av näringsämnen i
vår individuellt komponerade
måltid.

En tydlig skillnad finns
mellan brittisk och ameri-
kansk allmänhet när det gäller
inställningen till genmodifie-
ring. Troligen är den brittiska
skepsisen större även för na-
nofältet. Och just därför vill
industrin veta vad allmänhe-
ten tycker.

– Kan vi i framtiden tänkas
få en spegel som visar oss själ-
va så som vi ser ut om tjugo år,
med oförändrad livsstil? löd
en av frågorna från publiken.

– För vi in för mycket av
teknik i människan påverkas
vår uppfattning av vad en
människa är, var en panelens
slutsatser.

De flesta nanoinnovationer
kommer inte att innebära någ-
ra risker alls, men kanske
nya saker kläder som byter
färg med humöret/kroppstem-
peraturen och dataspel med
luktsensationer.

M A T S  N Y G R E N

FOTNOT: Vetenskapscafét ingick i
ett brittiskt initiativ kring nanoteknik,
som också innefattade ett semina-
rium på BMC samma dag om risker
och möjligheter med nanotekniken
och ett på LTH-seminarium på efter-
middagen om kommersialisering av
bio-nanoteknik.

En fika med nanovetenskap
Wilhelm Agrell flankeras av Anja Boisen från Danmark och  Rachel Quinn från Storbritannien. FOTO: MATS NYGREN
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Valet av prefekt för den nya samman-
slagna arkitekturinstitutionen på LTH
har väckt missnöje. Professor Kerstin
Barup utsågs till prefekt av LTHs rektor,
trots att en stor del av personalen tagit
avstånd från henne. Gunilla Jönson för-
svarar sitt beslut.
– Jag har hört synpunkterna, men till

sist är det ändå rektor som avgör. Min
uppfattning är att Kerstin Barup är rätt
person att få ordning på institutionens
ansträngda ekonomi. Klarar vi inte det
nu, måste vi ta till mycket drastiska åt-
gärder, säger hon till LUM.

Från 1 januari i år har den tidigare In-
stitutionen för arkitektur samt Institu-
tionen för byggande och arkitektur sla-
gits samman till en. De bildar nu två
enheter inom en ny storinstitution.

Biträdande prefekt är Torbjörn Lai-
ke, docent i miljöpsykologi, tidigare pre-
fekt för Institutionen för arkitektur och
den som personalen där velat se som
prefekt för den nya storinstitutionen.

– Det kom som en överraskning för
oss när Gunilla Jönson den 22 december
meddelade att hon utsett Kerstin Barup,
säger Thomas Hellquist, professor på
arkitekturutbildningen och ledamot av
institutionsstyrelsen fram till årsskiftet.

– Vi i styrelsen hade under hösten
skickat ett brev till rektor där vi avstyrk-
te Barup och förordade Laike. Det
känns inte bra att en prefekt tillsätts mot
personalens vilja i ett läge då arkitektur-
utbildningen är hårt ekonomiskt pressad
och det är viktigare än någonsin att vi
alla drar åt samma håll.

Missnöjd med informationen
Thomas Hellquist är missnöjd med in-
formationen till personalen. Trots att
Kerstin Barup tillträdde 1 januari infor-
merades inte de anställda förrän vid ett
möte den 12 januari. Han ifrågasätter
även om Kerstin Barup är lämpad att
leda den sammanslagna arkitekturinsti-
tutionen, eftersom hon för bara tre, fyra
år sedan motsatte sig en sådan samman-
slagning.

– Men det handlar inte bara om va-

let av prefekt, utan om hela omorgani-
sationen och den svåra ekonomiska si-
tuationen. Generellt har det varit svårt
att få klarhet i vad som gäller beträffan-
de de ekonomiska ramarna. Det går inte
att få ett rakt besked från kansliet hur
stor ”studentpengen” är och vad vi har
att röra oss med.

– Vi upplever Kerstin Barup inte som
vårt språkrör, utan som handplockad av
Gunilla Jönson för att genomdriva en
besparingsprocess, säger Thomas Hell-
quist.

Kollegan Elisabeth Dalholm, biträ-
dande prefekt på Institutionen för arki-
tektur fram till årsskiftet, delar hans
åsikter.

– Vi har en tradition av att utse val-
beredning och kandidater och förankra
val av prefekt bland medarbetarna –
men vår gamla institution har blivit to-
talt överkörd. Trots att vi utgör den stör-
re delen av den nya institutionen – vi står
för 90 procent av undervisningen på
arkitektutbildningen – så har vi noncha-
lerats, säger Elisabeth Dalholm.

Bäst skickad
Rektor Gunilla Jönson försvarar sitt val
med att hon som rektor måste välja den
person som hon anser bäst skickad för
jobbet. Det som talade för Kerstin Barup
var dels att hon rett upp en svår ekono-
misk situation på sin gamla institution
– ekonomin där är nu i balans - dels att
hon är professor och arkitekt, menar
LTH-rektorn.

– Hennes egna medarbetare ger hen-
ne mycket goda vitsord. Och Torbjörn
Laike, som är miljöpsykolog, finns kvar
som biträdande prefekt.

Gunilla Jönson har informerat sig om
personalens synpunkter genom samtal
med prefekterna under hösten, säger
hon. Hennes val av Kerstin Barup före-
gicks av en skriftlig förfrågan till tre av
institutionernas professorer – ingen
hade något att invända.

– Vi hade begärt att få hålla ett infor-
mationsmöte för personalen redan i de-
cember, men det gick inte att ordna och
fick därför skjutas till efter årsskiftet,

den 12 januari, säger Gunilla Jönson.
Elisabeth Dalholm har i princip ing-

et emot en prefekt som är ”kvinna, pro-
fessor och arkitekt”, men tycker att rek-
tors agerande speglar en förändring av
universitetet:

– Man har infört en slags feodalvä-
sende – som lärare känns det som om
man inte hade något att säga till om
längre. Det kollegiala inflytandet är ho-
tat och man känner sig nästan lite rät-
tslös. Det finns mindre av delaktighet,
förankring och respekt för medarbetar-
na här än inom det privata näringslivet
– det är min uppfattning mot bakgrund
av den arbetsplatsforskning som jag
bedrivit senaste åren, säger Elisabet
Dalholm.

Kerstin Barup själv säger att hon är
lite förvånad över den negativa kritiken:

– Jag vill tänka framåt och konstruk-
tivt. Ekonomin har satt saker på sin
spets, och jag delar LTH-ledningens
analys att vi behöver större institutioner
för att klara situationen. Jag tror att den
nya institutionen kan fungera bra, inte
minst genom konstruktionen med un-
derliggande enheter. Jag är också mycket
glad för samarbetet i vår nya lednings-
grupp: förutom Torbjörn Laike och jag
själv ingår arkitekten Åsa Nilsson som
husprefekt.

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

Prefektval skapar
missnöje på arkitektur

Valet av Kerstin
Barup som prefekt
har väckt missnöje
hos personalen....

...som hellre sett
Torbjörn Laike
som institutions-
chef.
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Den ekonomiska åtstramningen vid
Lunds universitet har gett resultat. Års-
redovisningen för 2004 visar ett under-
skott som är 52 miljoner kronor lägre än
förväntat.
     – Även om vi fortfarande har ett
stort underskott så visar bokslutet att
våra ansträngningar att skära ned på
kostnaderna redan börjar ge resultat,
säger rektor Göran Bexell.

Universitetet har idag goda förhopp-
ningar om att komma i ekonomisk ba-
lans under 2005.

Besparingarna har bland annat inne-
burit att lärosätet idag har 300 färre
anställda än för ett år sedan. Personal-
nedskärningarna har framför allt berört
korttidsanställda och doktorander.

De naturvetenskapliga och medicin-
ska fakulteterna samt LTH är de som
hittills haft de största underskotten
inom universitetet, mycket på grund av
att de mer än andra fakulteter är bero-
ende av de sviktande externa anslagen.
Båda naturvetarna och LTH visar upp
ett underskott som ligger ungefär i linje

med halvårsprognosen, det vill säga 28
respektive 67 miljoner kronor.

Den medicinska fakulteten däremot
har ett underskott på 100 miljoner kro-
nor vilket är betydligt större än vad som
uppgavs i halvårsbokslutet. Universitets-
ledningen har inlett överläggningar med
Medicinska fakulteten för en ”snabb
konkretisering av en åtgärdsplan för
ytterligare rationalisering av dess verk-
samhet” skriver förvaltningsdirektör
Peter Honeth i en promemoria till uni-
versitetsstyrelsen.

En av orsakerna till universitetets to-
tala underskott är överutbildningen av
studenter. Idag utbildar universitetet för
80 miljoner kronor mer än vad som det
får betalt för. Det innebär att universi-
tetet kommer att minska intaget till ut-
bildningarna med sammanlagt 767 hel-
årsplatser.

På sitt senaste sammanträde klubba-
de universitetsstyrelsen det budgetun-
derlag som lämnats in till regeringen för
perioden 2006–2008.

– Underlaget är en kraftfull marke-
ring från Lunds universitets sida mot da-

Bättre bokslut än förväntat

Av de 42 miljömål Lunds universitet
ställde upp 1998, är hälften uppnådda
och mer än 80 procent nådda till hälften
eller mer.

Rektor har nu undertecknat den årliga
miljöledningsrapporten som ska redovi-
sas till Utbildningsdepartementet. Även
Naturvårdsverket ska ha redovisningen
för att sammanställa resultaten för
samtliga statliga myndigheter, vilka pre-
senteras för Miljö- och samhällsbygg-
nadsdepartementet.

1998 tog universitetsstyrelsen beslut
om miljöpolicy, mål och handlingspla-
ner. 42 mål ställdes upp och formulera-
de med hög ambitionsnivå.

– Alla var kanske inte helt enkla att
måta och följas upp. Och därför bygger
redovisningen till en del på uppskatt-
ningar av måluppfyllelsen, säger Kerstin
Gustafsson, universitetets miljöchef.

Det visar sig att i alla fall hälften av
målen, 21 stycken, är helt uppfyllda. Ett
exempel är att man lyckats få en av res-

taurangerna KRAV-godkänd – Café
Hjärtat vid Vårdvetenskapens Hus.

– Miljödiplomeringen verkar vara ett
bra sätt att få fart på det lokala miljöled-
ningsarbetet vid institutioner och hus,
tycker Kerstin Gustafsson.

Hittills har drygt tio  procent av uni-
versitetets anställda fått utbildning inom
diplomeringen. Under 2004 har Vårdve-
tenskapens Hus och Ingvar Kamprad
Designcentrum blivit diplomerade. E-
huset vid LTH blev klart i december
2003. Ytterligare tre verksamheter är
igång med diplomeringen och förväntas
bli klara under 2005.

Av de återstående 21 målen bedöms
13 stycken vara nådda till hälften eller
mer. Endast två mål har misslyckats helt.
Det ena är att minska energianvänd-
ningen med 10 procent mellan 1998–
2005.

– Istället ökar elanvändningen med
två till fyra procent per år, konstaterar
Kerstin Gustafsson.

Det andra målet man misslyckats

med gäller flygresorna till Stockholm.
De skulle minskas med 10 procent till
förmån för tågresor eller telefon- och vi-
deomöten.

– I dagens läge är det både billigare
och pålitligare att ta flyget till Stock-
holm. En liten tröst är att flygplanen är
nya och utrustade med bränslesnåla
motorer. Och så får man hoppas att
stockholmsresenärerna tar tåget från
Arlanda in till stan, säger miljöchefen.

M L

Halvvägs i miljöarbetet

gens underfinansiering av forskningen,
säger Göran Bexell. Universitetet kräver
350 miljoner kronor i ökade fakultets-
anslag för att komma till rätta med vad
man menar är ett systemfel som är på
väg att leda till en kris inom hela det
svenska högskolesystemet.

I budgetunderlaget påpekas att krisen
till stor del handlar om alltför knappa
resurser, men också om en allt skevare
fördelning mellan statliga och externa
anslag.

Idag är betydligt mer än hälften av
forskningen vid LU externt finansierad.
För LTHs del innebär det att en profes-
sor måste dra in ungefär 70 procent av
sin egen lön genom externa medel.

– Det innebär dels ett alltför stort
beroende av externa finansiärer, dels att
en orimligt stor del av forskarens tid går
åt till att söka pengar, säger rektor Gö-
ran Bexell.

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

Att byta flyg mot tåg till Stockholm gick inte.
– Hoppas i alla fall att resenärerna tar tåget från
Arlanda till stan, säger Kerstin Gustafsson.

RÄTTELSE - Naturvetenskap.
Det är endast vårantagningen i utbildningen i
kemi och molekylärbiologi inom det naturveten-
skapliga programmet som slopas från och med
2006. LUM beklagar den felaktiga uppgiften i
förra numret.
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Det finns flera bra komplement till
smärtstillande läkemedel. Till de mer
kända hör akupunktur och TENS-be-
handling. Till de okända kan man nog
räkna att lyssna till levande harpspel.
Det  sänker till och med blodtrycket och
förbättrar syresättningen!

– Det alternativet väljer jag om jag skul-
le drabbas av postoperativ smärta, sa
specialistsjuksköterskan och adjunkt
Gull-Britt Dahlman på temadagen Hjär-
na-hjärta-smärta i början av februari på
Universitetssjukhuset.

Hon var en av fem föredragshållare
på temadagen som handlade om specia-
listsjuksköterskans roll i vården.

Gull-Britt Dahlman pratade om spe-
cialistsjuksköterskans funktion vid akut
smärta. Hon tog bl.a. upp smärtor efter
operationer och andra kirurgiska in-
grepp som exempelvis amputationer,
s.k. fantomsmärtor. Man får ont i den
kroppsdel man tagit bort. Detta är ett
mycket vanligt fenomen och något som
tas på stort allvar inom sjukvården. I
USA har man arbetat mycket fram-
gångsrikt med  smärtteam som består av
flera högspecialiserade yrkesgrupper.

– Effektivt men oerhört kostsamt
och därför knappast realistiskt i vår
värld, kommenterade Gull-Brittt Dahl-
man.

Men även i Sverige har man  varit
framgångsrik inom smärtbehandling.
Den s.k. Örebromodellen sprider sig nu

till allt fler orter i landet. Det är sjuskö-
terskor som är basen och de arbetar
mycket med utbildning i smärtlindring.

 Gull-Britt Dahlman menade att det
inte handlar om att utveckla nya meto-
der och tekniker i smärtlindring utan att
ta tillvara på det kunnande som finns.
Hon talade sig varm för de komple-
mentära metoderna för smärtbehand-
ling som exempelvis TENS (transcutan
elektrisk nervstimulering), systematisk
avslappning, lugnande musik, vägledda
dagdrömmar och massage av olika slag.

– Inte minst betyder ett positivt be-
mötande av patienten mycket för ett
snabbare tillfrisknande bland smärtpa-
tienterna, berättade hon.

De komplementära metoderna är re-
lativt billiga och vissa metoder har effek-
ter som liknar placeboeffekter. En rela-
tivt ny studie visar att placeboeffekten
bland  smärtpatienter är ganska hög och
att den dessutom utlöser aktivitet i hjär-
nan i samma centra som aktiveras av
starka smärtstillande läkemedel. Detta
har konstaterats genom undersökning
av hjärnan med en PET-kamera.

Övriga frågor som togs upp under
temadagen handlade om specialistsjuk-
sköterskans roll vid trauman, intensiv-
vård, Parkinsons sjukdom och om sjuk-
sköterskebaserade hjärtsviktsmottag-
ningar. Dagen avslutades med en panel-
debatt med professor Bengt Fridlund
som moderator.

M A R I A  L I N D H

Musik som lindrar smärta

En levande harpist
på en avdelning
med smärtpatienter
resulterade i min-
dre smärta , sänkt
blodtryck och för-
bättrad  syre-
sättning hos patien-
terna. FOTO: KENNET
RUONA
(Bilden har dock inget
samband med smärt-
studien.)

H.C. Andersen firas
med svensk opera
Hela Danmark räknar ner till den
2 april – den dag för 200 år sedan
som landets störste författare
H.C. Andersen kom till världen.
Det finns knappast någon ände
på alla de arrangemang som an-
ordnas i Danmark och runt om i
världen för att uppmärksamma
jubileet.

Några programpunkter har anknytning
till Lunds universitet. Operakompo-
sitören, före detta professorn och nu-
mera doktoranden vid Musikhögskolan,
Hans Gefors, står för musiken till den
nya enaktsoperan ”Skuggspel” som är
baserad på H.C. Andersens novell
”Skuggan.” Maria Sundqvist har skri-
vit librettot. Det hela är ett beställnings-
verk från Operaverkstaden/Malmö
opera och musikteater. Premiären äger
rum i september i Båghallarna i Västra
hamnen i Malmö. Efter det gästspelar
operan i Lübeck och i Det Kongeliges
nya operahus i Köpenhamn.

På Kulturen i Lund uppmärksammas
jubileet med utställningen ”H.C. Ander-
sen i Lund”. När H.C. Andersen besökte
Lund 1840 och 1865 blev han så upp-
vaktad med tal och sång av studenterna
att det inspirerade till dikten ”Studenten
fra Lund”, som senare har blivit tonsatt.
Utställningen belyser H.C. Andersens
lundabesök och visas i sommar.

Redan den 10 april kl 14.00 arrang-
erar Centrum för Danmarksstudier fest-
föreläsningar på temat ”H.C.Andersens
underbara resor i Sverige”. Bland
föreläsarna märks Ivo Holmqvist,
Folke Bohlin och Johan Stenström.

F ö r  ö v r i g a  a r r a n g e m a n g  s e
jubileumssajten www.hca2005.dk

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

200-årsjubileet av H.C. Andersens födelse
firas även med nya frimärken.
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Kaisa Svennberg är doktoranden i
byggnadsfysik vars ämne delvis hamnat
i sängen! En del av hennes forskning,
som annars handar om fuktbuffring i
olika byggnadsmaterial, går nu nämli-
gen ut på att undersöka möjligheterna
att skapa kvalsterfria sovrum.

– Husdammskvalster mår minst lika bra
som vi själva i sängen. Där är det varmt
och fuktigt och det finns gott om hudav-
lagringar att mumsa på, säger hon. Pro-
blemet är att en del av oss blir allergis-
ka mot framför allt de små djurens ex-
krementer.

Enligt undersökningar i Skåne och
Själland har nästan tio procent av be-
folkningen allergiska besvär i främst
näsan av på grund av kvalsterna.

LUM träffade Kaisa Svennberg vid en
presentation på LTH av Forskarskolan
”Byggnaden och Innemiljön”, som har
pågått sedan 1998 och nu närmar sig
finalen. Det är en forskarskola som dels
behandlar innemiljön i våra bostäder,
dels akustik i samma miljöer. Cirka 20
industridoktorander deltar med stöd av
16 företag.

Kaisa Svennberg berättade där om
dessa små spindelkryp – runt en halv
millimeter stora – som hon med en lätt
släng av spindelfobi inte tycker om att
se ”live”. Ändå är hennes barn och de-
ras sängar försökskaniner i projektet.

Den bild av var kvalster trivs som
getts av tidigare forskning är splittrad.
De trivs med låg luftomsättning men när
det gäller hustyp och ålder på hus är
observationerna motstridiga, däremot
tycks kvalster föredra engelskspråkiga
länder!

– Men det kan ha ett samband med
förkärleken för heltäckningsmattor i de
länderna, tippar Kaisa Svennberg.

Hon hör nu till den tvärvetenskapli-

ga kvalstergrupp som initierats av någ-
ra medicinare i Lund. Där finns också
ett par zoologer och man har använt
kalorimetri vid Avdelningen för bygg-
nadsmaterial för att mäta de små dju-
rens aktivitet vid olika förhållanden.

Dessutom görs fältmätningar av tem-
peratur och relativ fuktighet i sängar
och en beräkningsmodell ska utvecklas
i anslutning till den pågående förstudi-
en.

Åtgärder som kan minska antalet
kvalster är att ha speciella madrassöver-
drag, öka ventilationen, avfukta luften,
behandla med ånga eller hetluft, tvätta
och städa samt utsätta sängkläderna för
extrem kyla (helst många timmar i frys-
box).

De som vill veta mer om kvalster och
mikroklimat är välkomna till en plane-
rad workshop den 5 april. Kontakta
kaisa.svennberg@byggtek.lth.se

M A T S  N Y G R E N

Krypforskning i sängar

Kaisa Svennberg, byggnadsmiljöforskarare som
forskar i sina barns sängar! FOTO: MATS NYGREN

Ett litet kvalster som ”lurar” nere i lakansväven.

Så här ser ett
husdammskvalster ut!

Många lundainslag
i Vetenskapslandet
Vetenskapslandet är ett tv-pro-
gram om aktuell forskning, där
inslag och telegram produceras
ute vid universitet och högsko-
lor. Enligt höstens statistik har
Lunds universitet haft med flest
inslag i programserien (om man
bortser från repriserat material
från Göteborgs universitet, som
länge arbetat med tv-produk-
tion).

Vetenskapslandet sänds i Utbild-
ningsradions digitala Kunskaps-
kanal. Hur många digital-tv-tit-
tare som hittat till kanalen vet
inte de ansvariga på UR, efter-
som man inte vill göra publik-
mätningar på ett såpass tidigt sta-
dium. Men intresserade utan di-
gital-tv kan också se inslagen på
webbplatsen www.forskning.se
och för lundainslagens del  på
www.lu.se/o.o.i.s/2362.

Inslagen från LU har produce-
rats vid Institute of Communica-
tion i Helsingborg, naturveten-
skapliga informationsenheten
och centrala informationsenhe-
ten. De täcker ett brett område:
bl.a. fåglars flygförmåga, hum-
rars luktkommunikation, fossil-
fynd, sockersug och forskning
kring störande stegljud.

Programmen sammanställs
vid Universitets-TV i Göteborg,
men det är de deltagande hög-
skolorna som producerar (och
har rätt att återanvända) insla-
gen. Ofta görs de av journalister
från informationsavdelningarna,
men de kan också göras av perso-
nal från multimediautbildningar
eller nätutbildning. Än så länge
är inslagen inte alltid uppe i fullt
professionell klass, men UR står
som garant för en sändbar kvali-
tet.

Enligt projektplanen ska 35
program per år sändas fram till
2006. Programmen sänds på ons-
dagar kl 22 och torsdagar 18.30.
Bakom projektet står bl.a. Veten-
skapsrådet, UR, Vinnova, KK-
stiftelsen, FAS och Formas.

I N G E L A  B J Ö R C K
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Fullkornsprodukter som är bra för per-
soner med åldersdiabetes. Bakterier och
kolhydrater som lindrar inflammationer
i tarmen. Havre som sänker blodets ko-
lesterolhalt. Nyttiga fetter.

Det är exempel på forskningsinriktning-
ar som redan är i gång på LUs Functio-
nal Foods Science Centre, FFSC. Där
samarbetar medicinare, kemister och
tekniker kring hur man kan ta fram nya
functional foods-produkter – livsmedel
som förutom sitt näringsvärde också är
bevisat bra för hälsan. Samtidigt stude-
rar ekonomer och samhällsvetare mark-
nadsföringssidan: det gäller ju inte bara
att utveckla bra hälsolivsmedel, utan
också att budskapet om deras nyttighet
ska nå ut till de tilltänkta konsumenter-
na.

Mer forskning på området ska det bli

i framtiden. Nyligen sjösattes ett nytt
doktorandprogram kallat Funcfood, där
tolv doktorander från sex fakulteter vid
LU ska samarbeta med Region Skåne
och livsmedelsindustrin. 40 miljoner
satsas på programmet, som förhopp-
ningsvis ska kunna leda till både nya
kunskaper, nya produkter och nya före-
tag.

– Inom Region Skåne har man fått
upp ögonen för de stora möjligheterna
med functional foods, både för att före-
bygga och behandla sjukdomar, säger
Inger Björck som är ledare för FFSC.

Det är flera stora folksjukdomar som
idag ökar snabbt och som tros kunna
motverkas med hjälp av hälsolivsmedel.
Förutom fetma och hjärt-kärlsjukdomar
handlar det bl a om diabetes, cancer och
inflammatoriska tarmsjukdomar.

I N G E L A  B J Ö R C K

Forskningen blir nyttigare

Två ekonomiforskare vid Lunds
universitet har fått cirka åtta mil-
joner kronor var av FAS, Forsk-
ningsrådet för arbetsliv och soci-
alvetenskap. Anslagen utgör
programstöd till prioriterade
forskningsmiljöer, och de två
lundagrupperna är två av lan-
dets sammanlagt åtta forskar-
grupper som får stöd.

Ett av FAS prioriterade områden
är arbetsorganisation, där profes-
sor Mats Alvesson vid Företags-
ekonomiska institutionen ska
studera identitet och ledarskap i
komplexa organisationer.

Ett annat är arbetsutbud och
arbetskraftsförsörjning, där pro-
fessor Tommy Bengtsson vid
Ekonomisk-historiska institutio-
nen forskar om invandrares ar-
betskraftsdeltagande i ett livscy-
kelperspektiv.

Tommy Bengtsson och hans
forskargrupp har tidigare följt
invandrare i Sverige under åren
1968–1976 för att studera deras
arbeten och eventuella sjukskriv-
ningar och förtidspensioneringar.
Nu ska forskarna med stöd från
FAS och även Vetenskapsrådet
vidareutveckla sin databas så att
den sträcker sig ända fram till
2002.

– Att invandrare ofta haft
tunga arbeten kan inte vara hela
förklaringen till att de är mer
sjukskrivna och förtidspensione-
rade. De ligger t.ex. inte högre
vad gäller arbetsskador. Samti-
digt är även högutbildade in-
vandrare som inte haft tunga
jobb överrepresenterade när det
gäller sjukskrivningar, säger
Tommy Bengtsson.

Han tror att händelser tidigt i
livet skulle kunna vara en bidra-
gande faktor. Det finns t.ex. idag
en mängd medicinsk forskning
som visar att näringsintaget un-
der fosterstadiet och den tidiga
barndomen har stor betydelse för
utvecklingen av sjukdom senare
i livet.

Nära 16 miljoner till
ekonomisk forskning

I B

Universitet och högskolor ska enligt
högskolelagen samverka med samhäl-
let. En kvalitetsutvärdering från Hög-
skoleverket visar att landets lärosäten
sköter uppgiften ganska bra. Linkö-
pings universitet och Mälardalens hög-
skola utmärker sig särskilt.

Universiteten och högskolorna har oli-
ka förutsättningar för att samverka och
samverkansuppgiften kan dessutom de-
las in i olika kategorier. Mot den bak-
grunden har Högskoleverkets bedömar-
grupp pekar ut de bästa universiteten
och högskolorna inom varje kategori.

Bäst på att kommunicera sin forsk-
ning och utbildning – kategorin samver-
kan för utveckling av demokratin – är
Göteborgs universitet, Högskolan Troll-

hättan/Uddevalla och Mälardalens hög-
skola. Här förtjänar också alla de stora
universiteten som exempelvis Lunds
universitet att nämnas.

I kategorin samverkan för kunskaps-
utveckling och tillväxt, där idéer och
forskningsresultat ska leda till nyföreta-
gande och affärsutveckling, hamnar
Chalmers, Linköpings universitet och
Blekinge tekniska högskola i topp.

 – Vi är imponerade av det arbete
som bedrivs vid universitet och högsko-
lor när det gäller samverkansuppgiften,
säger Högskoleverkets chef Sigbrit Fran-
ke. Men tyvärr är det inte särskilt lönan-
de för en lärare att satsa tid på att sam-
verka med omvärlden. Samverkan mås-
te bli meriterande vid anställningar och
befordran av lärare.

”Samverkan måste bli meriterande”

Hälsolivsmedel tros kunna motverka flera stora folksjukdomar. Mycket ny forskning kring detta är igång.
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Hampus Cinthio,
antikvarie vid Histo-
riska museet.

Vad är bäst med LU som arbetsplats?
– Här finns goda möjligheter att arbeta över

fakultetsgränserna. Jag som är logoped kan ar-
beta kring både lärande och kommunikation.
Vad är sämst ?

– Bristen på möjligheter till egen kompetens-
utveckling och för lite ekonomiska resurser. De
lärare inom LU som utför primärsysslan, det vill
säga undervisning av studenter på olika nivåer,
borde få mer stöd.

Bäst och sämst med LU?
119 trotjänare i år

.
Vad är bäst med Lunds universitet som ar-
betsplats?

– Lunds universitet är en spännande och sti-
mulerande arbetsplats och Historiska museet är
som ett andra hem för mig. Jag var i den här
byggnaden redan som barn eftersom min far är
professor emeritus i medeltidsarkeologi och ar-
betade i huset. Historiska museet ligger mig
mycket varmt om hjärtat och det är en stor lätt-
nad att nedläggningshotet är avblåst och att vi
har fått en ny chans.
Vad är sämst?

– Den ekonomiska planeringen innebär ett
stort osäkerhetsmoment för de anställda. Med
jämna mellanrum ska stora besparingar göras.
För egen del har det blivit lugnare sedan Histo-
riska museet placerades under det tionde områ-
det.

– Konkurrensen mellan individer och verk-
samheter känns också otillfredsställande. Univer-
sitetet har en alltför stor tilltro till att personalen
alltid reder sig trots att många har väldigt osäkra
anställningar. Det borde finnas mer personalvård-
ande åtgärder.

Vad är bäst med Lunds universitet som ar-
betsplats?

– Det råder en mer avspänd stämning i Lund
än i Uppsala. Man tar inte det akademiska på så
blodigt allvar. Tendenser till lärdomshögfärd ba-
lanseras av det skånsk-danskt lättsamma. Som
någon sagt om Uppsala: den som skrattar på
Övre Slottsgatan får verkligen vara beredd att
förklara sig (red anm. Övre Slottsgatan ligger
nära universitetet i Uppsala).
Vad är sämst?

– Efter tjugofem år i Lund saknar jag fortfa-
rande universitetsbiblioteket i Uppsala och dess
rymliga ytor, där man kan vistas, mötas och råka
mötas och snubbla över nya idéer. Förhoppnings-
vis blir SOL-centrum något av en sådan miljö, när
röken lagt sig efter alla flyttningar.

Vad är bäst med LU som arbetsplats?
– Samarbetet med mina närmaste medarbe-

tare. Det finns en god professionell uppbackning
av institutionens och universitetets administrativa
personal. Tillgången till det kvinnliga professors-
nätverket Hedda är en positiv nyhet. Det är också
en fördel att arbeta på ett universitet med ett
starkt akademiskt rykte.
Vad är sämst?

– Privata och arbetsorienterade intriger, makt-
kamp, gängbildningar, skvaller och marginalise-
ring och diskriminering av vissa forskare. Det som
man kallas för den akademiska ankdammen.

– ”Energisnattande” i form av onödig gräs-
rotsbyråkratisering. Detta finns mer eller mindre
på alla arbetsplatser, men man måste hitta lös-
ningar och minimera tendenserna. Här används
ofta ankdamms- metaforen för att slippa ta itu
med konflikter eller svaga ledare.

Vad är bäst med Lunds universitet som ar-
betsplats?

– Alla intressanta, roliga och trevliga männis-
kor jag har mött under mina besök ute på insti-
tutionerna. Alla fantastiskt spännande miljöer,
där jag har fått inblick i många nya forsknings-
områden och projekt.

– Sist men inte minst uppskattar jag alla cykel-
turer inom universitetsområdet, i alla fall vid bra
väder. Det har blivit många mil under årens lopp!
 Vad är sämst?

– Att inte jämställdheten är självklar i alla lä-
gen. Beslutsgången ofta är väldigt långsam och
ibland ovillig! Det är ofta svårt att nå ut med in-
formation till personal och studenter. Den verkar
lätt fastna eller hamna i papperskorgen istället
för att gå vidare som det var tänkt.

I år belönades 119 anställda vid Lunds universitet för nit- och redlighet i rikets tjänst
LUM har låtit sex av trotjänarna svara på vad som är bäst och sämst med Lunds
universitet som arbetsplats.

Vad är bäst med LU som arbetsplats?
– Det bästa är undervisningen och kontakten

med studenterna och med allmänheten. Vi har
en bra stämning på institutionen och det är för
det mesta roligt att gå till jobbet.
Vad är sämst?

– Universitetets dåliga ekonomi som lett till
att vi har fått lägga ned flera kurser. Det är inte
tillfredställande att grundutbildningen blir li-
dande av neddragningarna.

Åsa Gustafson,
yrkeshygieniker,
Byggnadsenheten.

 Eva Wigforss, lek-
tor vid institutionen
för logopedi och pro-
jektledare vid Sekre-
tariatet för fort och
vidareutbildning.

Jan Hedenrud, stu-
dierektor vid
Romanska institutio-
nen.

Antoinette Hetzler,
professor i sociologi.

Anders Piltz, pro-
fessor i latin och före
detta uppsaliensare.
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Gästkrönikan

HAR TVÄRVETENSKAP blivit ett
modeord utan täckning? I allt fler av
universitetets dokument, planer och
strategier om forskning finns tvärveten-
skap med som ett honnörs(?)ord. En
sökning på Lunds universitets webbsi-
dor ger 1297 träffar. Vad menar vi då
med detta?

Slår man upp ordet tvärvetenskap i
Nationalencyklopedin hittar man defini-
tionen: ”allmän benämning på veten-
skapligt samarbete mellan forskare eller
forskargrupper från skilda discipliner”.
Andra ord och termer som för mig be-
tecknar samma sak är multidisciplinärt,
flervetenskapligt och kanske också te-
maforskning.

Jag använder här ordet tvärvetenskap
som synonym för dessa begrepp. För
min egen del är det just utforskningen av
det okända i gränsområden som är en
viktig del av det tvärvetenskapliga, men
detta är inte det enda sättet att uppnå
tvärdisciplinär forskning. Det kan ock-
så lika mycket vara att man behöver
utnyttja specialkunskaper eller metoder
från olika ämnesområden för att lösa ett
specifikt problem.

DET ÄR HELT KLART ATT tvärveten-
skap har blivit något av ett modeord.
Kanske mest som ett försök att framhä-
va forskningens dynamik och sökande
efter helt nya forskningsområden och re-
sultat. Våra externa anslagsgivare som
t.ex. Vinnova och Stiftelsen för Strate-
gisk Forskning (SSF) har den senaste ti-
den betonat att man satsar på ansök-
ningar som är tvärvetenskapliga. Lunds
universitet har varit mycket framgångs-
rikt med att få planeringsanslag från SSF
i samband med utlysningen till strategis-

ka forskningscentra. Av 53 planering-
sanslag gick tio stycken till Lunds uni-
versitet, vilket återspeglar den excellens
och spets som finns hos våra forskare.
Av dessa tio planeringsanslag gick sju till
grupper som vill samarbeta över fakul-
tetsgränserna. De resterande var samar-
beten över institutionsgränser. Detta
gäller inte bara planeringsanslagen som
gick till Lund utan är en nationell trend.

I universitetets forskningsstrategi fin-
ner man en bra katalog över mycket
goda forskningsmiljöer som de olika
fakulteterna/områdena vill satsa på.
Många forskningsområden är redan
existerande medan andra är ”vita fläck-
ar” för universitetet. I forskningsstrate-
gin för vi också på universitetsnivå fram
tre områden med speciell tvärvetenskap-
lig profil: globalt hållbar samhällsut-
veckling, medicin, läkemedel och teknik,
samt livsvetenskaper. Inom dessa tre
områden finns redan spetsforskning,
men vi anser att vi kan komma längre
genom ännu mer samarbeten över disci-
plingränserna. Detta är en anledning till
att det på universitetsnivå finns medel,
typ såddkapital,  för att initiera nya sam-
arbeten, vilket också börjar ge resultat.

KAN DEN TVÄRVETENSKAPLIGA
forskningen inte komma igång utan att
universitetsledningen lägger sig i detta?
Svaret är både ja och nej. Ja, för att vi
ser ju redan att det finns många utmärk-
ta samarbeten inom universitetet. Nej,
för att i den trängda ekonomiska situa-
tionen är det lätt att sätta på sig skygg-
lapparna och satsa på säkra inomdisci-
plinära kort. Tungan på vågen kan där-
för vara ett allmänt policystöd, men
naturligtvis också om det finns lite ex-

tra resurser för att starta upp nya sam-
arbeten.

TILL SIST NÅGRA TANKAR kring
mitt eget ämne reglerteknik där vi an-
vänder återkoppling (feedback) som
vårt viktigaste verktyg. Vi är i grunden
ett flerdisciplinärt, om inte i dess djupas-
te mening tvärvetenskapligt, ämne. Vi
brukar beteckna oss som ett systemtek-
niskt ämne eftersom våra metoder och
verktyg används för att binda samman
olika ämnesområden och för att vi byg-
ger upp system, ofta tekniska och ingen-
jörsmässiga, som fungerar i sina olika
sammanhang. I botten har vi en djup
känd ämnesstolthet och detta gör det
lätt för oss att ha en öppenhet mot an-
dra ämnesområden, vilket har lett till
många intressanta samarbeten. Dessa
samarbeten är ibland inriktade mot för-
fining av våra egna metoder, t.ex. genom
samarbete med matematiker, statistiker
och dataloger, men också mot många
tillämpningar som inom fordonsteknik,
bioteknik och robotteknik. Jag är helt
övertygad om att det är denna kombina-
tion av ämnesdjup, öppenhet och sam-
arbete med andra som har gett oss ett
gott internationellt rykte.

Det är viktigt att vi, när vi diskuterar
tvärvetenskaplig forskning, inte använ-
der bredd som ersättning för spets och
excellens. Spetskunskapen behövs abso-
lut också inom tvärvetenskapliga pro-
jekt. Tvärvetenskap passar inte alla,
men ämnesexcellens, öppenhet och ny-
fikenhet måste vara ledstjärnor för oss
alla inom universitetet.

B J Ö R N  W I T T E N M A R K

V I C E R E K T O R

 P R O F E S S O R  I  R E G L E R T E K N I K

Tvärvetenskap är inget självändamål

Det är helt klart att tvärvetenskap har blivit något av ett modeord, skriver
professor och vicerektor Björn Wittenmark. Han pekar på  hur
anslagsgivarna styr forskningen mot ökad tvärvetenskaplighet, men
varnar för att ersätta bredd med spets och excellens. Spetskunskapen
behövs också inom tvärvetenskapen –  men tvärvetenskap passar inte alla.
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 Nej, de kan inte berätta om hur de kom
över informationen om MKB:s så kalla-
de svarta lista, och hänvisar till grund-
lagens källskydd. Men det var de som
såg potentialen i historien och sålde den
till Sydsvenskan.
    Journaliststudenterna Jens Mikkelsen
och Anderas Persson har rört om mer än
de kunnat hoppas. Och det innan de ens
har gått klart sin utbildning.

Det är två idealister med världsförbätt-
raridéer som LUM träffar i Malmö en
kväll i februari. Beskrivningen är deras
egen och de skrattar lite åt hur naivt det
låter.

– Men med MKB-grejen märker man
att det faktiskt går att påverka, säger
Jens Mikkelsen.

Historien handlar om hur personal
på Malmö kommunala bostadsbolag
under minst tio år har samlat privata
och ofta kränkande uppgifter om tusen-
tals hyresgäster och bostadssökande –
ett förfarande som visat sig vara olagligt.
I skrivande stund har historien resulte-
rat i mer än 60 artiklar i Sydsvenskan,
och har även varit ute i riksmedierna.

Bakom avslöjandet ligger Jens Mik-
kelsens och Andreas Perssons c-uppsats
på journalistutbildningen vid Lunds
universitet. Uppsatsen skulle skrivas
som ett djuplodande reportage.

– De flesta i klassen reste ut i världen
till ställen som Libanon och Indien. Men
vi glömde söka stipendium, och hade
heller ingen idé till något utlandsrepor-
tage. Så vi funderade på om vi inte kun-
de göra ett grävjobb här hemma istället,
berättar Jens Mikkelsen.

Sprängstoff
Hur de kom MKB-historien på spåren
kan de inte berätta, men insåg snart att
den innehöll sprängstoff. För 15.000
kronor sålde de åtta artiklar till Syd-
svenskan, vars reportrar sedan har kom-
pletterat och nystat vidare i historien.
Med tanke på att de båda lagt ner fyra–
fem veckors arbete på artiklarna var det
för lite betalt.

– Men detta är inget man gör för
pengar, säger Anderas Persson, som är
glad över den exponering deras scoop
har fått.

Nu är det dessutom klart att både
Andreas och Jens får sommarjobb på
Sydsvenskan, något som kan vara nog
så mycket värt med tanke på den hårda
konkurrensen i journalistbranschen.

Just nu är båda ute på praktik, An-
dreas på Sydsvenskan och Jens på Skån-
ska Dagbladet. Fem av sex veckor är
snart avverkade. Sedan bär det åter till
universitetet där de ska skriva d-uppsat-
ser av traditionellt akademiskt snitt.

–  Det är ”avigsidan” med akademisk
utbildning, säger Anderas Persson.

– Det är en svår balansgång mellan
det praktiska och akademiska. Vi utbil-
das ju till ett praktiskt yrke, säger Jens
Mikkelsen.

Inte akademisk
Tidigare har journalistutbildningen fått
kritik av Högskoleverket och även av
vissa studenter för att inte vara tillräck-
ligt akademisk. Lärarna i journalistik är
t.ex. inte forskarutbildade.

Jens och Andreas delar inte den kri-
tiken.

– Personligen tycker jag att det fung-
erar jättebra. Utbildningen känns som
en arbetsplats med hög puls. Lärarna är
erfarna journalister. De är lärare, men
också kolleger, säger Andreas.

– Sedan har vi ju även lärare från
statsvetenskap och andra delar av uni-
versitetet som står för den mer teoretis-
ka undervisningen, påpekar Jens.

Båda ser fram emot att komma tillba-
ka efter praktiken.

– Jag saknar mina klasskamrater och
lärare. Det har aldrig hänt tidigare under
åren på universitetet! säger Andreas.

– Eller under alla år man överhuvud-
taget har gått i skolan! skjuter Jens in.

Just kombinationen student och grä-
vande reporter är något som föreningen
Grävande Journalister har intresserat sig
för. MKB-historien är nämligen inte Jens
och Andreas första scoop under studie-
tiden. I somras blev det stora rubriker
efter att de i Skånemedias tidningar av-
slöjat hur lätt det var att fuska i EU-va-
let.

Grävande Journalister har därför bju-
dit in dem att berätta om sina arbetsme-
toder på föreningens stora riksseminari-
um i Helsingborg i april.

Lundastudenter avslöjade MKB

– Det ska bli kul. Det blir Seymour
Hersch, Janne Josefsson – och vi! skrat-
tar Jens.

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

Lundastudenterna  Andreas Persson och Jens Mik-
kelsen avslöjade det kommunala bostadsbolaget i
Malmö och sålde artiklarna till Sydsvenskan.
FOTO: PETRA FRANCKE

F A K T A  J O U R N A L I S T U T B I L D N I N G E N

• Tvåårig magisterutbildning.
• Ges i samverkan mellan de humanistisk-teolo-
giska och samhällsvetenskapliga fakulteterna.
• För att kunna söka krävs avklarade akademiska
studier om minst 80 poäng, av vilka minst 40 i
ett ämne.
• 30 studenter antas varje höst.
• Antagningen baseras på en självpresentation,
ett skriftligt prov samt intervju.
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Utbildningen i service management startade i
Helsingborg år 2000 som ett filosofie magister-
program (160 poäng) med företagsekonomi (80
poäng) som huvudämne. År 2003 ersattes äm-
net företagsekonomi med ämnet service mana-
gement som huvudämne. I det nuvarande

F A K T A  S E R V I C E  M A N A G E M E N T

huvudämnet ingår två delkurser på 10 poäng
vardera med företagsekonomisk inriktning. Idag
finns 765 studenter, 30 lärare (86 procent
disputerade)och en gästprofessor inom Institutio-
nen för Service Management

Ekonomihögskolans ledning avgår!
Nyheten slog ned i mitten av februari.
Skälet för avhoppet var beslutet att in-
rätta en ny forskarutbildning vid Insti-
tutionen för Service Management i Hel-
singborg. Forskarutbildningen ska sor-
tera under Samhällsvetenskapliga fa-
kulteten och inte under Ekonomihög-
skolan.
    Beslutet var dock bara droppen. Miss-
nöjet på Ekonomihögskolan har jäst
länge. Bland annat är man kritisk  mot
att utbildningen i Helsingborg får stör-
re anslag per student, än motsvarande
utbildning i Lund.

I utbildningskataloger och på hemsidan
beskrivs Programmet för service mana-
gement vid Campus Helsingborg som
ett program som utildar till civilekono-
mer. Precis som ekonomprogrammen i
Lund gör. Därför menar man inom Eko-
nomihögskolan att forskarutbildningen
i Helsingborg ska vara knuten till Före-
tagsekonomiska institutionen i Lund.
Att ha två forskarutbildningar i ekono-
mi på olika håll inom samma universi-
tet, kan man inte acceptera i Lund.

Men i Helsingborg har man under se-
nare år tonat ner den företagsekonomis-
ka inriktningen på  service management-
programmet. Huvudämnet på 80 poäng
var företagsekonomi fram till 2003 då
man ändrade rubriceringen av huvud-
ämnet till service management. Nu ser
man utbildningen som ett samhällsve-
tenskapligt program utan särskild eko-
nomisk inriktning. Prefekt Magnus Jir-
ström i Helsingborg menar att service
management är ett nytt ämne som fort-
farande är under utveckling.

Men hur är det egentligen – är servi-

ce management ett företagsekonomiskt
eller ett allmänt samhällsvetenskapligt
ämne? Oenighet om detta är en av ingre-
dienserna i konflikten mellan institutio-
nen i Helsingborg och Ekonomihögsko-
lan. En konflikt som alltså har lett till att
Ekonomihögskolans rektor Olof Arwi-
di, de två prorektorerna Inga Persson
och Claes Norberg, samt prefekten på
Företagsekonomiska institutionen, Gert
Paulsson, lämnat sina uppdrag i protest.

Gösta Wijk är universitetslektor och
var under många år prefekt på Företags-
ekonomiska instituionen. Han har följt
utvecklingen inom sitt ämne på nära
håll.

– Service management är inget nytt
ämne, och det är absolut företagsekono-
miskt. Det lanserades i slutet av 70-ta-
let med Rickard Normans bok ”Nordic
Way of Service Management”, säger
Wijk, som också menar att den korrek-
ta svenska översättningen av service ma-
nagement är ”ledning och strategi i
tjänsteproduktion”.

– Det är inte samma sak som ”tjäns-
testudier” som man väljer att kalla det
i Helsingborg.

Ställning för Helsingborg
Det är dock Helsingborgslärarnas stånd-
punkt som fått gehör. Universitetsled-
ningen, Området för humaniora och
teologi och Samhällsvetenskapliga fa-
kulteten har alla  tillstyrkt det förslag till
forskarutbildning som ”helsingborgar-
na” prefekt Magnus Jirström och forsk-
ningsansvarige Tom O´Dell på Service
Management har gjort.

Det innebär att den nya forskarut-
bildningen ska sortera under S-fakulte-
ten och en nämnd ska inrättas med re-

presentanter från flera fakulteter, även
från Ekonomihögskolan. Det formella
rektorsbeslutet om detta togs den 16
februari, trots Ekonomihögskolans var-
sel om avhopp och protester.

Rektor Göran Bexell menar att den
grundläggande konflikten är mellan
Ekonomihögskolan och Helsingborg,
men eftersom de inte själva kan bli över-
ens måste ledningen ta sitt ansvar och gå
in och fatta ett beslut.

– Och eftersom alla utom Ekonomi-
högskolan var positiva till remissen om
forskarutbildningen så gick även vi på
den linjen.

Göran Bexell tycker själv att det ver-
kar som om det hänt mycket när det
gäller utvecklingen av service manage-
ment från ett ekonomiskt till ett mer
allmänt tvärvetenskapligt ämne.

– Men här råder det principiellt oli-
ka uppfattningar om ett ämne och dess
utveckling, konstaterar han.

Sune Sunesson, dekanus för Sam-
hällsvetenskapliga fakulteten, anser inte
att det enstaka ämnet eller vart det hör
har så stor betydelse i sammanhanget.

– Detta handlar ju om en helt ny typ
av forskarutbildning som inte ska kun-
na reduceras till ett enda ämne som ex-
empelvis geografi, etnologi eller före-
tagsekonomi. Vill man forska inom nå-
got av de ämnena ska man ju skriva in
sig vid respektive institution, säger han.

Organisatoriska oklarheter
Helt klart är att även annat än ämnets
fakultetstillhörighet spelar in i den aktu-
ella konflikten. I bakgrunden finns ock-
så organisatoriska oklarheter och eko-
nomiska skillnader.

Campus Helsingborg är en del av
Lunds universitet men dess ställning är
oklar: det är varken fristående eller en
egen fakultet, eller ens en egen enhet
som Ekonomihögskolan var innan den
fick fakultetsstatus.

Campus Helsingborg har också flera
typer av uppdrag som kan upplevas som
splittrande.  Vissa utbildningar ska utfö-
ras i Campus egen regi, andra förmed-
las av Campus vidare till olika institutio-

Forskningen i Helsingborg –
droppen för Ekonomihögskolan
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– Jag har fått allt svårare att förklara, både för
studenter och lärare, varför Lunds universitet
satsar så mycket mer på en profilinriktad eko-
nomutbildning i Helsingborg än vad de gör här i
Lund. Om det åtminstone fanns en vilja till ett
beslut att på lite längre sikt jämna ut fördel-
ningen och ge oss likvärdiga resurser – men inte
ens det. Och så detta med forskarutbildningen
som var ett så  märkligt beslut.

– Forskarutbildningen måste ju hänga ihop
med grundutbildningen. Och eftersom grund-
utbildningen marknadsförs av Helsingborg som
en cilvilekonomutbildning – så måste forskarut-
bildningen höra hemma vid Företagsekonomiska
institutionen. Det kan ju inte finnas två forskarut-
bildningar i ekonomi på olika håll inom samma
universitet. Det är tvärt emot utvecklingen att
satsa på starka forskningsmiljöer.

– Jag har arbetat med kvalitetsfrågor rörande
forskarutbildning i många år och sitter nu bl.a.
med i delprojektet ”Framgångsrika forsknings-
miljöer” inom Excellenseprojektet. Det uppdrag
vi har att kraftsamla, uppnå excellens för att
hävda oss internationellt – står i direkt motsätt-
ning till oklarheterna och organisationen av fors-
karutbildningen i Helsingborg.

– Jag har absolut inget emot en forskarutbild-
ning i Helsingborg. Men den måste vara knuten
till de miljöer som ger den kritiska massa som ve-
tenskapen kräver. Är ämnet tvärvetenskapligt
kan man ju ha flera handledare. Här har vi exem-
pelvis flera doktorander som har en handledare
i nationalekonomi eller företagsekonomi och en
i vårdvetenskap.

– Jag upplever att vi och rektorsämbetet är all-
deles för långt ifrån varandra när det gäller syn-
sättet på Ekonomihögskolan och service mana-
gement i Helsingborg.

– Jag tycker också att man måste se på de
olika problemen, resurstilldelningen, forskarut-
bildningen och vad man kallar kurserna i service
management som en helhet – som en fråga.

Olof Arwidi
Rektor och
professor i
företagsekonomi

– Den här organisationen innebär att Lunds
universitet får två forskarutbildningar i ekono-
miska ämnen vilket i sin tur innebär att vår kom-
petens här på Ekonomihögskolan inte tas tillvara.

– En större tydlighet kring service manage-
ment och deras kurser som leder till civilekonom,
hade befrämjat samarbetet. Vi har också länge
efterlyst en transparent och logisk tilldelning som
ger oss och Helsingborg likvärdiga ekonomiska
resurser.

– Vi förordade en centrumbildning för fors-
karutbildningen som är jämförbar med forskar-
utbildningen vid Vårdalainstitutet inom vård-
området eller en centrumbildning som den vi har
för Technology Management tillsammans med
LTH. Att vi nu avgår är kanske bra för det fram-
tida samarbetet. Vi har inte blivit hörsammade av
universitetsledningen. Kanske en ny ledning
kommer längre. Men det är ett tungt beslut för
mig att avgå – men frågan är om det inte hade
varit tyngre att vara kvar och med om ett beslut
som för mig är principiellt felaktigt.

ner inom universitetet som får i uppdrag
att genomföra utbildningarna på plats i
Helsingborg, exempelvis socionomut-
bildningen och en del fristående kurser.

Denna blandade strategi har lett till
vissa friktioner mellan Campus Helsing-
borg och andra delar av Lunds univer-
sitet. Det konstaterar Lunds universitets
ledning i underlaget till beslutet om den
nya forskarutbildningen. Liknande
verksamheter på olika håll inom univer-
sitetet kan upplevas som illojal konkur-
rerns från Lundainstitutionernas sida.
Samtidigt som uppdraget från Helsing-
borgs sida kan uppfattas som hämman-
de och begränsande för utvecklingsmöj-
ligheterna för verksamheterna där.

Det har också funnits slitningar i
samarbetet mellan Ekonomihögskolan
och Campus Helsingborg, enligt dem
som LUM pratat med. Flera av Ekono-
mihögskolans lärare undervisar även i
Helsingborg och vissa hävdar att man
får bättre betalt i Helsingborg – vilket
väcker missnöje i Lund. I Lund finns
också de som tycker att Helsingborg
skor sig på den kompetens som utveck-
las i Lund. Trots gnisslet hävdar man
från båda håll att samarbetet på individ-
nivå är mycket gott.

Tilldelningen ska ses över
En fråga som dock irriterar alla i Lund,
och gjort det länge, är att den ekonomis-
ka tilldelningen per student är nästan 50
procent högre på service management
programmet i Helsingborg än på eko-
nomprogrammet i Lund.

I Helsingborg försvarar man sig med
att den s.k. overheaden och andra ge-
mensamma kostnader blir så mycket
högre i Helsingborg, eftersom de förde-
las på färre studenter, vilket motiverar
skillnaden i anslagen.

I denna fråga har Göran Bexell en
mer diplomatisk hållning, och menar att
hela systemet med resurstilldeningen nu
ses över i en budgetgrupp inom Excel-
lensprojektet.

– Jag kan hålla med om att det ser ut
att vara lite för stor skillnad mellan ut-
bildningarna i Lund och Helsingborg,
men ekonomerna i Lund fick faktiskt
fyra miljoner kronor extra häromåret,
säger han.

Ekonomihögskolans ledning är be-
redd att sitta kvar, tills en ny har hittats.
Dock längst till halvårsskiftet.

M A R I A  L I N D H

”Tungt beslut att avgå”

Inga Persson
prorektor och
professor i
nationalekonomi

Claes Norberg
prorektor och
professor
i handelsrätt.

Gert Paulsson
Prefekt och lektor
i företagsekonomi

Ekonomihögskolans ledning lämnar
sina uppdrag som rektor, prorektor
och prefekt på Företagsekonomiska
institutionen.  Beslutet om forskarut-
bildningen i Helsingborg strider mot
målen att kraftsamla och uppnå ex-
cellens, anser ledningen.
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Kvinnliga professorer vid Lunds univer-
sitet har startat ett nätverk för att stär-
ka och synliggöra den egna kåren.
– Jag hoppas att nätverket kan bli ett
verktyg i universitetets jämställdhetsar-
bete och en mötesplats för kvinnliga
professorer över ämnesgränserna, sä-
ger prorektor Ann Numhauser-Henning
som är en av initiativtagarna till nätver-
ket ”Hedda”.

Namnet kommer från Lunds universi-
tets första kvinnliga student, Hedda
Andersson. Hon började läsa medicin år
1880, men det kom att dröja ända tills
1965 innan universitetet fick sin första
kvinnliga professor, historieprofessorn
Brigitta Odén. Idag finns till och med
något fler kvinnliga studenter än man-
liga, men även om utvecklingen går

Ny kvinnlig
mötesplats

 – Jag tror att kvinnor än idag behöver
starkare impulser än män för att stanna
kvar vid universitetet, säger Birgitta
Odén. På det sättet kan ett nätverk för
kvinnliga professorer vara en bra före-
bild för unga kvinnor.

Birgitta Odén var den första kvinnan
som installerades som professor vid
Lunds universitet. När professorsnätver-
ket Hedda hade sin kick-off var hon en
självklar gäst.

Birgitta Odén hade inte tänkt stanna
inom akademin när hon avslutat sina
grundstudier i historia år 1944. Ett ar-
bete på Sveriges hydrauliska och mete-
orologiska institut väntade, men hennes
professor, Sture Bolin, övertalade henne
att stanna kvar och skriva en licentiat-
avhandling.

– Jag fick hjälp av min professor att
stanna, berättar hon. Men så har det
inte alltid sett ut vid Historiska institu-
tionen i Lund. Bara tio år innan Birgit-
ta Odén kom dit år 1941 hade en annan
kvinna, Toni Schmid, gjort sitt yttersta
för att få en tjänst där, men nekats trots
att hon skrivit avhandling som fått be-
tyget ”med beröm godkänt”.

– Hon brann för forskningen och var

framåt så är fortfarande endast tolv pro-
cent av professorerna kvinnor.

Torsdagen den 27 januari visades
nätverkets nya hemsida(länkad från
ww.lu.se) för första gången. Initiativta-
garna hoppas på en levande hemsida där
nätverkets medlemmar ska kunna pre-
sentera sig, föra diskussioner, lägga ut

”Kvinnor behöver starkare impulser”
förtvivlad för att hon inte fick stanna,
berättar Birgitta Odén som studerat
brevväxling mellan Toni Schmid och
professor Lauritz Weibull. Toni Schmid
fick till slut arbete som arkivarie vid
Riksarkivarieämbetet och nådde inter-
nationell berömmelse som forskare,
dock utanför universitetets ramar.

– Det är alltid svårt att renodla köns-
aspekten och säga med säkerhet att det
var på grund av att hon var kvinna som
hon nekades tjänst vid Lunds universi-
tet. Men någon annan anledning har jag
inte kunnat finna, säger Birgitta Odén.

Diskriminerad
Bara under ett fåtal tillfällen i sin egen
karriär har Birgitta Odén känt sig diskri-
minerad. Ett sådant tillfälle var när hon
sökte en forskardocentur vid Historiska
institutionen. När Humanistiska fakul-
teten behandlade hennes ansökan an-
tyddes att hon inte behövde tjänsten ef-
tersom hon ju hade en man som kunde
försörja henne. Men hon fick tjänsten i
alla fall. En annan gång var under 70-
talet då hon var suppleant i Wallenberg-
stiftelsen och inte kallades till ett möte
trots att den ordinarie ledamoten inte
kunde delta. U L R I K A  O R E D S S O N

– Förklaringen var den gången att
Jakob Wallenberg uttryckligen sagt att
han inte kunde tänka sig att ha en kvin-
na med styrelsen.

Birgitta Odén, Inger Lövkrona, Anna-Lisa Lindén och Christina Carlsson Wetterberg. FOTO: ULRIKA OREDSSON

– Det är alltid svårt att renodla könsaspekten, sä-
ger Birgitta Odén.

artiklar och flagga för seminarier och
andra evenemang.

– Nätverket blir helt enkelt det vi vill
ha det till, säger Ann Numhauser-Hen-
ning och berättar att Hedda redan idag
har ett 40-tal medlemmar.

U L R I K A  O R E D S S O N
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Vad har Robert Kennedy, Marc Chagall
och Moshe Dayan gemensamt?
   Jo, de har alla tackat nej till att med-
verka vid studentafton vid Lunds uni-
versitet. Men många har förundrats
över alla celebriteter som verkligen
tackat ja till inbjudningarna under de
100 år som gått sedan den första stu-
dentafton gick av stapeln år 1905.

Studentaftnarnas kalendarium dignar
under tyngden av välrenommerade per-
soner: åtskilliga statsministrar, världsar-
tister och författare har passerat revy
under årens lopp.

Hur bär man sig åt för att locka hit
t.ex. FW de Klerk som kommer  i vår?

LUM ställer frågan till Oscar Edlund
som är student och jubileumssekretera-
re för studentaftnarnas 100-års jubi-
leum.

– En del av hemligheten ligger i his-
toriken. Många blir intresserade när de

Studentaftnar tillhör de traditioner i
studentlivet som inte stagnerat och mu-
mifierats, skriver Håkan Westling och
Olof Jarlman i förordet till en nyutkom-
men jubileumsbok om studentaftnarna
i Lund.
   Professorn i Idé- och lärdomshistoria
Gunnar Broberg, om har bidragit till
boken, menar att studentaftnarna
omöjligt kan inta den centrala plats
inom universitetet som de hade i början
av 1900-talet. Då hade Lunds universitet
1000 studenter, idag finns här 40 gång-
er fler, universitetet är mer decentralise-
rat och nöjesutbudet är väldigt mycket
större. Men fortfarande fylls Stora salen
i AF-borgen.

Gunnar Broberg framhåller att långt
ifrån alla inbjudna har varit namnkun-
niga celebriteter. Ett exempel på detta
var Svea Jansson som var en åkerbrukar-
dotter från Åbolands skärgård. Hon
underhöll studenterna med medeltida
ballader som hennes farmor hade lärt
henne.

– Hon kunde flera hundra ballader
utantill och när hon sjöng dessa var det

”En tradition som håller än”

Ett sekel med studentaftnar
får höra vilka andra föreläsare som va-
rit här, säger Oscar Edlund. Men alla är
inte emottagliga för smicker och då får
man bearbeta dem på annat sätt. I
många fall krävs en långvarig korre-
spondens och det lyckliga sammanträf-
fandet att personen i fråga kommer att
befinna sig i närheten av Lund. Förutom
under 60- och 70-talen då vissa stu-
dentaftnar samordnades med artistbok-
ningscentraler så har i princip inga arv-
oden betalats ut till föredragshållarna.

Inför denna jubileumsvår har Oscar
Edlund bjudit in närmare 250 gäster.
Resultatet är en spännande vår med tio
studentaftnar. Helt nyligen tackade led-
ningen för befrielserörelsen i Aceh-pro-
vinsen i Indonesien ja.

– Det blir som ett statsbesök när de-
ras premiärminister, informationsminis-
ter och utrikesminister i exil kommer
hit, säger Oscar Edlund.

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

för studenterna som att gå in i en för-
gången tid, berättar Gunnar Broberg.
Svea Jansson stod i stark kontrast till
den akademiska kulturen men framträ-
dandet blev så populärt att hon fick
komma tillbaka vid flera tillfällen.

Gunnar Broberg har undersökt hur
studentaftnarna speglat tidsandan under
1900-talet.

– De kan tyckas vara en smal spegel,
skriver Gunnar Broberg. Men man kan
ana tendenser: Runt 1910-talet handla-
de det mycket om Karl den XII, 1930
om nordisk samhörighet, 1950 mycket
om livsåskådning, 1970 mycket om po-
litik och 1990 om ekonomi.

Efter att ha studerat kalendariets när-
mare 2000 programpunkter har Gunnar
Broberg plockat ut tre som han särskilt
gärna hade besökt. En är författaren
Bertrand Russells besök 1935.

– Han talade om förnuftet och det
irrationella i tiden. Det hade varit spän-
nande att vara med och studera stäm-
ningarna i Stora salen i en tid då nazis-
men var på frammarsch, säger Gunnar
Broberg, som även hade velat vara med
när Frithiof Nilsson Piraten, Frans G

Bengtsson med flera talade om ”Lund
och det lundensiska” år 1943 och när
Jimi Hendrix var på besök 1967.

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

FOTNOT: Boken ”Studentafton – Lundensiskt
fönster mot världen” är Lunds universitets-
historiska sällskaps årsbok och delas ut till med-
lemmarna. Den finns även att köpa i bokhan-
deln.

Rebelledare på
nästa studentafton
Onsdagen den 2 mars arrangerar Studentafton-
utskottet och Utrikespolitiska Föreningen en Stu-
dentafton med GAM-röreslens högsta ledning i
exil;  Malik Mahmud (premiärminister),  Dr
Zaini Abdullah (utrikesminister),  Bakhtiar
Abdullah (informationschef),  Muzakkir A
Hamid (biträdande informationschef) och
Suryati Abdullah (Widows Brigade).

Affisch från 70-talet av Östen Nilsson.

Gunnar Broberg har
undersökt hur
studentaftnarna
speglat tidsandan.
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Nobelpristagaren i ekonomi 1993, pro-
fessor Robert W Fogel från Chicago Uni-
versity tillsammans med professor Rolf
Färe verksam vid Oregon State Universi-
ty samt direktör Tuve Johannesson, Lon-
don, har utnämnts till hedersdoktorer
vid Ekonomihögskolan.

Robert Fogel och Ekonomisk-historiska
institutionen har haft ett utbyte sedan
början av 70-talet då han hade sitt första
seminarium i Lund. Han har vid ett fler-
tal tillfällen gett seminarier i Lund, bland
annat 1993 i samband med att han erhöll
det ekonomiska priset till Alfred Nobels
minne, samt deltagit i internationella
konferenser och seminarier anordnade av
lundaforskare. Omvänt har ekonomiska
historiker från Lund gett seminarier vid
Fogels egen institution Center for Popu-
lation Economics, University of Chicago
samt deltagit i konferenser som han an-
ordnat.

Fogels ställning som internationellt
framstående vetenskapsman är självklar
och hans inflytande begränsas inte till
den vetenskapliga sfären utan hans resul-
tat har vunnit spridning bland en större
allmänhet. Robert Fogel har genom sin
forskning och sin person varit en stor
inspirationskälla för ekonomisk-histori-
ker i Lund, inte minst för forsknings-
gruppen i ekonomisk demografi.

Rolf Färe fick sin grundläggande utbild-
ning vid Nationalekonomiska institutio-
nen i Lund där han blev filosofie kandi-
dat 1967 och filosofie licentiat 1971.

Han var under perioden 1973 till
1978 forskarassistent vid Nationaleko-
nomiska institutionen och han antogs
som docent 1976. Under samma tid vis-

tades han ett par år
som gästforskare
vid University of
California, Berke-
ley.

Sedan 1978 har
Färe verkat som lä-
rare och forskare i
nationalekonomi,

först vid Southern Illinois University,
Carbondale, och sedan vid Oregon Sta-
te University, Corvallis. Nationaleko-
nomiska institutionen i Lund har haft
förmånen att regelbundet ha professor
Färe som gästföreläsare. Hans verk-
samhet har emellertid inte begränsats
till detta. Han har, tillsammans med sin
hustruprofessor Shawna Grosskopf, in-
spirerat forskarstuderande och deltagit
i handledningen samt arrangerat en
konferens om indexproblem.

Tuve Johannesson
tog sin ekonomexa-
men vid Lunds uni-
versitet 1968 och
anställdes samma
år vid Tetra Pak i
Lund. Johannesson
var verksam inom
koncernen fram till
1987 och tillträdde
som vd för Tetra
Pak International

1981 och 1983 som vice vd för koncer-
nen Tetra Pak Rausing med säte i
Schweiz.

Åren 1988–94 var Tuve Johannes-
son vd för VME Group i Belgien. På
VME vände han ett ogynnsamt resultat
till en positiv utveckling och bildandet
av Volvo Construction Equipment, en
av världens ledande tillverkare av an-
läggningsmaskiner. Mellan 1995–2000
var han vd på Volvo Car Corporation
och medverkade bland annat till fusio-
nen med Ford.

Under senare år har Tuve Johannes-
son arbetat professionellt med styrelse-
arbete nationellt och internationellt.
Han var ledamot i Ekonomihögskolans
första styrelse 1993 och under åren
1992-1995 ordförande i Alumnifören-
ingen. Med Johannessons stora intres-
se för utbildning och forskning var det
naturligt att knyta honom till Ekonomi-
högskolans Rådgivande kommitté
2002. Tuve Johannesson har gjort sto-
ra insatser i näringsliv och samhälle
samtidigt som han genom sitt engage-
mang bidragit till utvecklingen av Eko-
nomihögskolan.

Jochen Kalden, professor i invärtes
medicin i Erlangen-Nuremberg, neuro-
radiologen Jacques Moret från Paris och
Bo Håkansson, vd för Wilhelm Sonesson
och grundare av Hansa Medical Re-
search AB, har utsetts till Medicinska
fakultetens hedersdoktorer för 2005.

Bo Håkansson har under tjugo år funge-
rat som en brygga mellan näringsliv och
akademi och investerat i bioteknik i söd-
ra Skåne. 1985 startade han sitt första
företag inom det medicinska området
och han har sedan dess stimulerat bio-
medicinska innovationer i Lundaregio-
nen.

Samtidigt har Håkansson haft ett
långvarit samarbete med professor Lars
Björck vid Medicinska fakulteten och
gett ett långsiktigt ekonomiskt stöd till
Björcks forskning.

Jochen Kalden är professor i invärtes
medicin vid Friedrich-Alexander univer-
sitetet, Erlangen-Nuremberg, Tyskland.
Där har han byggt upp en framstående
verksamhet inom onkologi, autoimmu-
nologi och särskilt reumatologi. Kalden
har initierat en rad banbrytande studier
av nya terapier av autoimmuna sjukdo-
mar, såsom SLE och reumatoid artrit,
och har spelat en viktig roll i internatio-
nella nätverk.

Jochen Kalden har under många år
haft vetenskapliga samarbeten och utby-
ten med forskare vid Medicinska fakul-
teten.

Jacques Moret är verksam som neurora-
diolog vid universitetssjukhuset Fonda-
tion Adolphe de Rothschild i Paris. Han
har under senaste decennierna varit en
av de främsta pionjärerna inom neuro-
radiologi. Hans forskning har haft stor
betydelse för utvecklingen av nya tekni-
ker och genom hans deltagande har
Universitetssjukhuset i Lund kunnat
bygga upp och utveckla en endovasku-
lär verksamhet.

Ekonomer från såväl
näringsliv som akademi

Tre män
hedras i
medicin

H E D E R S D O K T O R E R  2 0 0 5

Tuve Johannesson

Rolf Färe

Bo Håkansson
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Teatermannen Ulf Gran tillsammans
med professorerna Torsten Capelle i ar-
keologi och Teresa de Laureti i litteratur
är årets hedersdoktorer i humaniora.

Ulf Gran från Malmö har gjort en om-
fattande insats som teaterman, lärare,
kulturförmedlare och skribent med sär-
skild förankring i Skåne, men med bety-
delse långt därutöver. Han siktade på
regissörsbanan men blev under flera år
läroverkslärare med en fil. mag. i bland
annat tyska och nordiska språk som bas.

Gran studerade litteraturhistoria i
Lund; hans lic-avhandling gällde 1600-
talets manierism (1969). Lunds student-
teater blev hans scen under några år på
1960-talet. Han  utvecklade  idén om en
rörligare teaterverksamhet, som tog
form i bl.a. teatergruppen Proteus.

Torsten Capelle, född i Hamburg, har
varit mycket produktiv både vad avser
arkeologiska utgrävningar och publika-
tioner. Han har förvärvat en ovanligt
bred kompetens och behandlat arkeolo-
giska fenomen från såväl brons- som
järnålder inom betydande delar av Eu-
ropa.  Av speciell betydelse för Lund är
hans nära och frekventa kontakter med
institutionen för arkeologi och antikens
historia. Han har haft stor betydelse för
forskningen inom Uppåkraprojektet.

Teresa de Lauretis avlade doktorsexa-
men i moderna språk och litteratur vid
universitet i Milano men har vistats i
USA stora delar av sitt liv. Sverige besök-
te hon senast i augusti 2003 i samband
med 5th European Feminist Research
Conference: Gender and Power in the
New Europe, där hon var en av huvud-
talarna. Hennes föreläsning som var
mycket inspirerande uppfattades all-
mänt som konferensens höjdpunkt.

 Sverige är Teresa de Lauretis kanske
mest känd för sin första bok med den
fantasieggande titeln Alice Doesn´t. Fe-
minism, Semiotics, Cinema, 1984. Bo-
ken är en undersökning och kritik av
hur kvinnan beskrivs i förhärskande
manliga teorier, aktuell filmnarration
och samtida feministisk teoribildning.
Denna bok blev en stor inspirationskälla
för feminister världen över.

En ”grand old lady”och
och en rymdhjälte på LTH
LTHs hedersdoktorer för 2005 heter Bo-
ris Smeds, Malin Falkenmark, och Harald
Skogman. De är verksamma inom rymd-
kommunikation respektive hydrologi
och bioteknik.

Boris Smeds är teknologie licentiat och
var för snart 29 år sedan på väg att bli
doktor i elektrisk mätteknik på LTH (på
en avhandling om bläckstråleskrivare).
Disputationen den 19 april 1976 sköts
upp därför att opponenten fått förhin-
der och Boris Smeds fick sedan strax en
tjänst vid European Space Agency (ESA)
i Darmstadt varför disputationen aldrig
blev av.

Nu blir han hedersdoktor i stället,
vilket passar extra
bra i år då rymdson-
den Cassini den 14
januari lyckades gö-
ra den mest avlägs-
na  landningen  i
rymdhistorien, på
Saturnus måne Ti-
tan. Att dokumente-
ra detta i bilder från
en ”annan värld”
hade troligen inte
lyckats om inte just

Boris Smeds lyckades rädda uppdraget
under ett kritiskt skede.

Han upptäckte nämligen att moder-
sonden Cassini inte skulle kunna kom-
municera med månlandaren Huygens
och ta emot bilderna från landningen
p.g.a. allt för stor skillnad i de två far-
kosternas relativa hastigheter. Först ef-
ter en tids ”tjat” från Boris erkändes
problemet, som sedan löstes med en
banändring.

Boris Smeds har medverkat i grund-
utbildningen på LTH och även hållit
forskningsseminarier om rymdforsk-
ningen.

Malin Falkenmark, professor vid Upp-
sala universitet, är med sina 79 år   ”the
grand old lady” bland hydrologer över
hela världen. Hon har gjort sig känd för
att med aldrig sinande energi arbeta för
att överbrygga klyftor mellan hydrolo-
gi och andra vetenskaper, mellan teori

och tillämpning och mellan vetenskaps-
män och politiker.

Malin Falkenmark var i 30 år exeku-
tiv sekreterare i Svenska nationalkom-
mittén för Unesco’s internationella hy-
drologiprogram. Under denna tid bi-
drog hon starkt till att etablera hydro-
login som vetenskap i Sverige. Hon
hjälpte till att ge vattenbyggnad vid LTH
en hydrologisk inriktning. Hon skrev
tillsammans med professor Gunnar
Lindh Sveriges första heltäckande läro-
bok i hydrologi. Under 80- och 90-talet
föreläste hon årligen i Vattenresursläras
internationella kurs. Hon har fortsatt
publicera sig tillsammans med forskare
från LTH. Hon har en personlig profes-
sur och har fått flera prestigefyllda pri-
ser.

Harald Skogman, teknologie licentiat
och tidigare VD för Novozymes Biop-
harma AB, Lund, är en mycket välkänd
profil inom svensk bioteknik och har
överlevt branschens upp- och nedgång-
ar i flera decennier. Han började sin kar-
riär vid SSA (Svenska Socker Aktiebola-
get), i Arlöv, och fortsatte som VD på
Sorigona i Staffanstorp.

Därefter har han i tur och ordning
lett företagen AC Biotechnics, ABP,
Multiferm, och BioGaia Fermentation
genom ett flertal utvecklingsprojekt och
omvandlingar fram till en slutlig status
av GMP-certifiering, vilket möjliggör
kontraktstillverkning av bl.a. läkemedel.
BioGaia Fermentation AB köptes av det
danska bioteknikföretaget Novozymes
år 2002.

Harald Skogman lämnade företaget
två år senare.

Teater och feminism
hedras i humaniora

Boris Smeds

Harald Skogman är
en mycket välkänd
profil inom svensk
bioteknik.
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Gyllenstiernska Krapperupsstift

Sociol inst

Doktorand i historia (4 st). Två
med placering vid Lunds universitet,
Historiska institutionen, en vid Malmö
högskola och en vid Södertörns
högskola. Ref nr 378, 379, 380 samt
381, ans 25 febr. Info 046-2227952.

Forskarassistent i miljö- och en-
ergisystem. Ref nr 154, ans 28 febr.
Info 046-2224683.

Doktorand i livsmedelshygien.
Ref nr 198, ans 2 mars. Info 046-
2228327.

Doktorand i byggande arkitektur.
Ref nr 164, ans 2 mars. Info 046-
2229662.

Forskarassistent i bioteknik med
särskild inriktning mot instru-
mentering-kontrol lautomati-
sering. Ref nr 1639, ans 8 mars.
Info 046-2228264.

Museichef för Skissernas museum
- Arkiv för dekorativ konst. Ref
nr 303/05, ans 9 mars. Info 046-
2227038 el 046-2227286.

Doktorand i livsmedelsteknik. Ref
n r  238 ,  ans  9  mar s .  I n fo  046-
2224821.

Två anställingar som forskare på
Institutionen för naturgeografi
och ekosystemanalys för en post-
doc/motsv med projektanställning
100%. Ref nr 813  och ref 814, ans
11 mars. Info 046-2229298.

25 februari:
Marilyn Rayner i livsmedelstek-
nik :  ”Membrane emulsif ication:
Modelling interfacial and geometric
effects on droplet size”. Kl 13.15 i
sal K:B, KC, Lund.

17 mars:
Kristina Nilsson i mekanik: ”Simu-
lation of dynamic instabilities during
high rate deformation of ductile bars
and plates”. Kl 10.15 i sal M:B, M-
huset, Ole Römers väg 1, Lund.

3 mars:
Rickard Du Rietz i  kärnfysik :
”Effective charges near 56Ni and
production of antinuclei studied with
heavy-ion reations”. Kl 10.15 i sal
B, Fysiska institutionen, Lund.

4 mars:
Edgar Villarreal Gonzalez i tek-
nisk vattenresurslära: ”Beneficial
use of stormwater – opportunities
fo r  U rban  Renewa l  and  wa te r
conservation”. Kl 10.15 i sal V:V, V-
huset, Lund. Thomas Jonsson i trafik-
teknik: ”Predictive models for accidents
on urban links – a focus on vulnerable
road users”. Kl 13.15 i sal V:B, V-huset,
Lund. Leonard Stoica i analytisk
kemi: ”Functional aspects of cellobiose
dehydrogenase applications for bio-
sensor development”. Kl 10.30 i sal
B, KC, Lund. Thomas Andersson i
ortopedi :  ”On arthrodes is  and
replacement of the human ankle”.
Kl 9.00 i Univer-sitetsklinikernas aula,
ing 35, Universitetessjukhuset MAS,
Malmö.

10 mars:
Elisabet Werntoft i vårdvetenskap:
”Older people´s views of prioritisation
in health care”. Kl  9.00 i  Vård-

vetenskapens hus, Baravägen 3, Lund.

11 mars:
Gunnar Flivik i ortopedi: ”Fication
of the cemented acetabular component
in hip arthroplasty”. Kl 9.00 i före-
l ä sn ings sa l  1 ,  Cen t r a lb locke t ,
Universitetssjukhuset i Lund. Johan
Billing i organisk kemi: ”Macrocyclic
carbohydrate/Amino acid hybrid
molecules - Synthesis and evaluation
as artificial receptors”. Kl 13.30 i sal
K:C, Kemicentrum, Lund.

Följande disputationer har ägt rum:
Per A. Alm i neuropsykologi: ”On
the causal mechanisms of stuttering”.
Ewa Wallin i yrkes- och miljö-
medicin: ”Skeletal fracture incidence
and bone mineral density in a po-
pulation  with high intake of fish
c o n t a m i n a t e d  w i t h  p e r s i s t e n t
organochlorine compounds”. Åsa
Brandt i arbetsterapi: ”Outcomes
of rollator and powered wheelchair
interventions user satisfaction and
part ic ipat ion”. Malin Nilsson i
experimentell klinisk genetik :
”Molecular  cytogenet ic  charac-
terization of chromosome aberrations
in soft tissue and bone tumors”. Su-
sanne Schéele i cell- och moleky-
lärbiologi: ”Laminin-111. An early
morphogen essential for mammalian
embryogenesis”. Fredrik Bengtsson
i neurofysiologi: The cerebello-olivary
feedback system”. Kirsten Faber i
experimentell klinisk kemi: ”ApoM.
Structural and funtional studies of
a novel apolipoprotein in mice”. Göran
Haraldsson i förbränningsmotorer:
”Closed-loop combustion control of
a multi cylinder HCCI engine using
variable ratio and fast thermal ma-
nagement”. Anders Ågård i medi-
cinsk etik: ”Ethical issues in cardiology
patients´ views of information and
decision-making”.  Kajsa Ericson i
experimentell onkologi: ”Tumors
associated with HNPCC: Defective

mismatch repair and familial risk of
cancer”. Annette W-Dahl i expe-
rimentell ortopedi: ”Hemicallotasis
in tibial osteotomy using external
fixation. Patiens, pin site infaction
and pin s ite care”. Lars Holst i
mekanisk teknologi och verktygs-
maskiner med inriktning mot ro-
botteknik: ”Discrete-event simulation,
operations analysis, and manufacturing
system deve lopment  –  towards
structure and integration”.
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S:t Petri tandv�rd

UCLU

1/3 Open lecture at the Centre
for East and South-East Asian
Studies. Professor Han Hua, School
of International Studies, Peking Uni-
versity, will give a lecture on China´s
security strategy on its periphery.

Kl 13.15-15.00 Centre for East and
South-East Asian Studies, Alfa-huset,
Scheelev. 15 D, Lund.

1/3 Seminarium. ”Samverkan sjuk-
vård och fakultet”, med Region Skånes

forskningsdirektör Ingvar Wiberg.
För anmälan, se www.medfak.lu.se/
Future_Faculty   Kl 17.15-18.15 i
Universitetssjukhuset i Lund, Blocket,
föreläsningssal 3.

1/3 Filosoficirkeln. ”Patriot eller
landsförrädare – en fråga om per-
spektiv”, Stig Ramel. Kl 19.30 i Lunds
universitets aula. För mer information
www.folkuniversitetet.se

2/3 Studentafton. Utrikespolitiska
Föreningen i Lund och Akademiska
Studentaftonutskott anordnar en Stu-
dentafton med GAM-rörelsens högsta
ledning i exil: Malik Mahmud, pre-
miärminister, dr Zaini Abdullah, ut-
rikesminister, Bakhtiar Abdullah, in-
formationschef, Muzakkir A Hamid,
bitr informationschef samt Suryati
Abdullah, Widows Brigade. Info
www.studentafton.af.lu.se

2/3 Teknik- och naturvetar-cirkeln.
”Den tärningskastande guden: Ein-
stein, Bohr och kvantmekaniken”,
Gunnar Ohlén, Avdelningen för ma-
tematisk fysik, LU. Kl 19.30-21.00
Palaestras hörsal, Universitetsplatsen.
Information www.folkuniversitetet.se

3/3 Biology seminar: Role of RNA-
b ind ing prote ins  in  chromat in-
mediated transcriptional regulation.
Research seminar by Steen Holm-
berg, Department of Genetics, In-
stitutet of Molecular Biology, Uni-
versity of Copenhagen. Kl 15.00,
Biology Lecture Hall, Sölvegatan 35,
Lund. Info www.biol.lu.se/cellorgbiol/

3/3 Klassiskt och nytt om ägg-
stocken. Sjöbergsymposium nr 3 med
Bengt Falck-föreläsning. Moderatorer:
La r s  Hamberge r  och  N i l s -O t to
Sjöberg.Program: Gunilla Bodelsson.
Välkomsthälsning.  Bengt Falck: 2-
cellteori. Bengt Walles: Innervation.
Outi Hovatta: Gametbevakning för
reproduktiv förmåga (Bengt Falck-

föreläsning). Claus Yding Anderson:
Autotrans-plantation av humana
gonader. Svend Lindeberg: In vitor
maturation (IVM) - en ny attraktiv
möjlighet inom assisterad befruktning.
Henr ik  Semb:  Möj l igheter  med
embryonala stamceller att skapa
gameter. Lars Hamberger: Den gräns-
lösa repro-duktionen. Info 040-33
2 2  5 9  e l l e r  m a i l a
marie.henriksson@skane.se

4/3 Installationsföreläsning. Den
andre innehavaren av Torsten och
Ragnar Söderbergs stiftelsers pro-
fessur till minnet av Samuel Pufendorf,
professor Kjell Å Modéer föreläser
om ämnet ”Samuel Pufendorf och
det historiska argumentet”. Kl 15.15
på Juridiska institutionen, Telaris,
vån 1, Lund.

7/3  Natur  & teknikdagar  för
gymnasieelever. Gymnasieelever
och lärare hälsas välkomna till studie-
dagar på Lunds universitet. Program-
met under dagarna omfattar en
mångfald av populära föreläsningar
och demonstrationer inom de na-
turvetenskapliga och tekniska om-
rådena. Information 046-2229310
el http://kosmos.lth.se

7/3 UCLU – Fokus på…. Går det
att mäta självständighet? En work-
shop kring kvalitativa mål och exa-
mination. Kl 13.15 – 16.30 i UCLUs
utbildningslokal, Tornav 11, Lund.
Info www.uclu.lu.se/workshop.asp

8/3 Seminarium: ”Kvinnor i offent-
lighetens ljus”. Arr: Avdelning för
medie- och kommunikationsvetenskap
och Centrum för genusvetenskap vid
Lunds universitet. Kl 10.00-16.00
på Palaestra, Lund. Du som vill äta
l u n c h  a n m ä l e r  d i g  t i l l
Maria.Nilsson@genus.lu.se senast
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Folkuniversitet

Backag�rden

den 1 mars. Info www.mkv.lu.se/
program8mars.pdf

8/3 Filosoficirkeln. ”Robin Hood
och den laglösa rättvisans princip”,
Dick Harrison. Kl 19.30 i Lunds uni-
ve r s i t e t s  au la .  In fo rmat ion ,  se
www.folkuniversitetet.se

9/3 Studentafton. Internationella
kvinnodagen. Den prisbelönta ko-
mikern Shazia Mirza, världens enda
muslimska komedienn, bjuder på stå-
upp-föreställning. Kl 19.00 Akade-
miska föreningen, Lund.

10/3 Föreläsning . ”RNA-cellens
budbärare är också en stor mole-
kyl med många ansikten”, docent
Tina Persson. Kl 15.00 på Malmö
Stadsbibliotek. För mer information
www2.malmo.stadsbibliotek.org

10/3 Biology seminar: Effect of
hypoxia on tumor phenotype and
tumor behaviour, molecular mecha-
nisms and clinical consequences”.
Kl 15.00 lecture hall, animal physiology
building, Helgonavägen 3B, Lund.
Info www.biol.lu.se/cellorgbiol/

11/3 Professorsinstallation. Kl 16.00
i Lunds universitets aula. Info Ka-
rin Dahlgren 046-2220978.

10/3 IVA Syd inbjuder till besök
på Sydkraft AB. ”Kärnkraften i
Sverige och världen”. Kl17.00-21.00
Sydkrafts huvudkontor, Carl Gustavs
väg 1, Malmö. Info 08-7912993.

15/3 Filosoficirkeln. ”Folkmord och
den internationella rätten – exempel
från Afrika”, Kajsa Ekholm-Friedman.
Kl 19.30 i Lunds universitets aula.

16/3 Teknik- och naturvetar-cirkeln.
”Blått blir rött och långt blir kort
– om Einsteins speciella relativitetsteori.
Kl 19.30-21.00 Palaestras hörsal,
Un ivers i te tsp la tsen,  Lund.  In fo
www.folkuniversitetet.se

17/3 Biology seminar: Satellite cells
of the dorsal root ganglia are multi-
potential glial precursors. Research
seminar by Åsa Fex Svenningsen. Kl
15.00 Biology lecture hall, biology
bld, Sölvegatan 35, Lund.

17/3 Studentafton. Professor Björn
Lomborg, författare till boken ”The
skeptical environmetalist”,  har kallats
för miljörörelsens fiende nummer ett
och är en av vår tids ledande debat-
törer  i  mi l jöfrågor.  K l  19.00 på
Akademiska Föreningen, Lund. Info
www.studentafton.af.lu.se

18/3 Idéseminarium UCLU: Inte-
gration av miljöperspektiv i utbild-
n ingen.  Caro la  Ja rnung,  mi l jö -
koordinator, Hälsa, miljö och säkerhet
(Byggnadsenheten) . Kl 13.15 i UCLUs
utbildningslokal, Tornavägen 11, Lund.
För mer information www.uclu.lu.se/
ideny.asp

22/3 Filosoficirkeln. ”Simone Weil
– att leva som man lär”, Catharina
Stenqvist. Kl 19.30 i Lunds universitets
aula.

29/3 Filosoficirkeln. ”Irakkrisen och
kriget mot terrorn som moraliskt
problem”, Jan Hjärpe. Kl 19.30 i Lunds
u n i v e r s i t e t s  a u l a .  I n f o
www.folkuniversitetet.se

31/3 Biology seminar: Modeling
and in vivo live imagning of the Arabi-
dopsis shoot apical meristem. Kl 15.00
Biology lecture hall, Biology bld,
Sölvegatan 35, Lund.

1/4 Filosoficirkeln. ”Moraliskt sön-
derfall vid imperiers sammanbrott”,
Kristian Gerner. Kl 19.30 i Lunds
universitets aula.

7/4 Föreläsning .  F råga Lund -
paneldebatt med samtliga föreläsare
närvarande, prof Ulf Olsson, doc
Cecilia Hägerhäll, doc Viveka Alfreds-
son, doc Ola Wendt och doc Tina
Persson. Kl 15.00-17.00 på Malmö
S t a d s b i b l i o t e k .  I n f o
www2.malmo.stadsbibliotek.org

10/4 Föreläsning. H.C. Andersens
underbara resor i  Sver ige. Fest-
föreläsningar med anledning av 200-
årsminnet. Kl 14.00, Kulturen i Lund.

13/4 Lunchseminarium. ”Lärare
ut i världen - Vilket värde?”. Kl 12.15
UCLUs seminarierum, Tornav.9 B,
Lund.  För  mer  informat ion,  se ,
www.uclu.lu.se/lunchny.asp

Mårten Fernö
Experimentell onkologi

Hans Carlsson
Nationalekonomi

Torben Christensen
Naturgeografi och
ekosystemanalys

Lennart Olsson
Naturgeografi

Professorsinstallation
Universitetsaulan 11 mars kl 16.00

Åke Lindström
Zoologisk ekologi med
inriktning mot miljö-
övervakning av fåglar

Jure Piskur
Eukaryot molekylär
genetik

Andras Varhelyi
Trafikteknik

Av utrymmesbrist har LUM inte någon
information om stipendier & forsk-
ningsanslag. Aktuella listor hittas
d ä r e m o t  p å  w w w. e k e n . l u . s e /
st ipenider och www.lu.se/ insek/
EU:eu.html

3 mars: Seminarium. Toxikologiska
rådet i samarbete med Svensk för-
ening för toxikologi inbjuder till se-
minarium om ”Ftalater och män-
niskor”.  K l  13.00-16.30,  Tegen
konferens, Sundbybergsvägen 9
S o l n a .  F ö r  m e r  i n f o r m a t i o n ,
www.kemi.se

T
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HÄNT
BO NORRVING,
professor i neuro-
logi, har blivit ut-
nämnd till ny gene-
ralsekreterare för
International Stroke
Society, ISS. Organi-
sationen arrangerar

världskongresser om stroke och dri-
ver dessutom projektet Global
Stroke Initiative tillsammans med
WHO och World Federation of
Neurology.”

NY VD FÖR GERDAHALLEN efter
Bertil Andersén blir Anders Fager.
som  i snart 20 år jobbat inom
Svenska Friidrottsförbundet bl.a.
som ekonomi- och marknadsans-
varig. Anders Fager är utbildad gym-
nastikdirektör och civilekonom och
jobbade som instruktör i Gerda-
hallen under 1983-1986.

CRAFOORDPRISET. Tre astronomer
har belönats med 2005 års Cra-
foordpris. Prissumman är på en halv
miljon dollar och delas mellan Ja-
mes E Gunn och James E Peebles,
Princeton University, USA, samt
Martin J Rees, Cambridge Univer-
sity, England. Motiveringen är dessa
forskares bidrag ”till förståelsen av
universums storskaliga struktur”.
Gunn har både lämnat teoretiska
bidrag och medverkat i  stora
observationsprojekt om galaxers
strukturer. Peebles förutspådde
några av de viktigaste egenskaperna
hos fluktuationer i den kosmiska
bakgrundsstrålningen. Rees insåg
tidigt vikten av mörk materia för
galaxernas bildning och egenskaper.
Priset överräcks av kungen på
Vetenskapsakademien i Stockholm
den 21 september.  Det är också tra-
dition att pristagarna brukar komma
till Lund för ett Crafoordsymposium.
Det sker denna gång före pris-
utdelningen, nämligen den 19 sep-
tember.

ETT INTERNATIONELLT pris för
bästa examensarbete har tillfallit
Henrik Sandberg, Institutionen för
reglerteknik. Henrik belönades för
sin uppsats ”A Bode Sensitivity Inte-
gral for Linear Time-Periodic Sys-
tems”. Prisceremonin ägde rum i
samband med en reglerteknisk kon-
ferens på Paradise Island, Bahamas.

Nu är det dags att anmäla sig till
vårens KIA-kurser. Kurserna vänder
sig i första hand till institutions-
administratörer men även andra
t.ex. studievägledare, lärare och
forskare med administrativa arbets-
uppgifter på institutionerna och
personal vid områdeskanslier och
förvaltning.

I vårens kursutbud finns många
helt nya kurser. Inom personalad-
ministration finns förhandlings-
kunskap, samtals- och intervjutek-
nik, utländska gästforskare/gäst-
lärare, psykosocial arbetsmiljö,
fö r säkr ings f rågor,  ekonomi-
administration, ekonomiarbete på
en institution samt projekthantering

Inom utbildningsadministra-
tion  kan man välja mellan introduk-
tion till internationaliseringen vid LU,
forskarutbildning – från antagning
till examen, antagning – regler och
antagningsprocess (ny ht 04)  exa-
mina –när,var,hur? (ny ht 04) samt
kurshantering inom LTH.

Kursutbudet finns under fliken
”KIA” och ”Kurser och material” på
http://portal.adm.lu.se

För mer info  ring Mats Hagwall
i KIA-gruppen 21538 eller maila
KIA@plan.lu.se

Vårens KIA-kurser

IVAR LO-JOHANSSONS personliga
pris delas av de två l itteratur-
forskarna Magnus Nilsson vid
Lunds universitet och Anders
Öhman, vid Umeå universitet. Uni-
versitetslektor Magnus Nilsson vid
Literaturvetenskapliga institutionen
får priset för sin avhandling ”Den
moderne Ivar Lo-Johansson.”De
båda forskarna delar på prissumman
om 290 000 kronor.

PRISAD AVHANDLING. FD David
Dunér, idé och lärdomshistoria, har
av Kungl. Svenska Vetenskaps-
akademien för sin avhandling
”Världsmaskinen. Emanuel Sweden-
borgs naturfilosofi” fått P.E LIndahls
stipendium på 120.000 kronor.

LU lämnar ut skalle
På begäran av Judiska församlingen
i Malmö har rektor Göran Bexell
beslutat att universitetet ska lämna
ifrån sig kvarlevorna av en judisk
man som förvarats vid universitetet
sedan 1879. Judiska församlingen
begärde att få ta hand om kvarlevor-
na för att ge den avlidne en värdig
begravning enligt judisk sed.
– Den judiska församlingens önske-
mål väger tungt för oss. Jag ser det
som en viktig handling att universi-
tetet lämnar ut kvarlevorna för ett
värdigt omhändertagande, säger
Göran Bexell.

Universitetet ställde tre kriterier
för utlämnandet och har noga prö-
vat att samtliga är uppfyllda.

De handlar om att det ska vara
styrkt att motivet för att omhän-
derta kvarlevorna är välgrundat av
exempelvis religiösa eller kulturella
skäl. Mottagarens legitimitet måste
vara klarlagd. Det måste också vara
styrkt att mottagaren tar hand om
kvarlevorna på ett värdigt sätt.

M A R G A R E T H
WIJK, lektor vid
Romanska institu-
tionen har fått en
f r a n s k  o rd e n s -
utmärkelse och kan
numera titulera sig
Kommendör  av
Ordre des Palmes Académiques.
Utmärkelsen har hon fått efter be-
slut av Frankrikes utbildningsminis-
ter för sina anmärkningsvärda insat-
ser inom utbildningsområdet. Stel-
lan Bojerud som tidigare undervisat
i historia vid Lunds universitet fick
samma utmärkelse för att ha främ-
jat fransk kultur och historia.

STIPENDIUM. Teknikbrostiftelsens
idéstipendium på 100.000 kronor
har tilldelats Fredrik Tufvesson,
teknisk doktor i radiosystem vid In-
stitutionen för elektrovetenskap,
LTH. Han får stipendiet för utveck-
ling av ett system till en bärbar ut-
rustning för snabb lokalisering av
lavinoffer. Målsättningen är att
kunna demonstrera konceptet i år
och att ha en färdig prototyp att
pröva i fält redan under nästa sä-
song.

Befordran av Bo Carlsson till pro-
fessor i rättssociologi, Jan-Olle
Malm till professor i oorganisk
kemi, Lennart Olsson till professor
i naturgeografi, Åke Lindström till
professor i zoologisk ekologi, Mår-
ten Fernö till professor i experimen-
tell onkologi, András Várhelyi till
professor i trafikteknik, Jerker
Holm till professor i nationaleko-
nomi och Hans Carlsson till profes-
sor i nationalekonomi

Anställning av Melvyn B. Da-
vies som professor i astronomi, Mi-

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

chael Ljungberg som professor i
radiofysik, Hans-Erik Åkerlund
som professor i växtbiokemi, Ralf
Risser som adjungerad professor i
trafik och väg, förlängd anställning
av Torbjörn Brorson som adjung-
erad professor i Miljöledning och
miljörevision i ett strategiskt per-
spektiv, Anne Loft som professor i
företagsekonomi, Jörn Nerup som
adjungerad professor i endokrino-
logi och organspecifik autoim-
munitet, Lennart Jacobsson som
adjungerad professor i reumatologi,

Sidney Dekker som professor i
människa-system interaktion inom
flyg, Tord Cedell som adjungerad
professor i mekanisk teknologi och
verktygsmaskiner, Allan Vaag som
adjungerad professor i kl inisk
diabetesforskning, Magnus Enell
som adjungerad professor i industri
och hållbar utveckling, Sonja
Opper som professor i internatio-
nell ekonomi och internationellt
företagande med inriktning mot
Öst- och Sydöstasien, särskilt Kina.

STARKA FORSKNINGSMILJÖER.
Två forskargrupper vid LU är bland
de tio som  valts ut som Sveriges
främsta grundforskningsmiljöer av
Vetenskapsrådet. De tio grupperna
får dela på 44 miljoner kronor över
fem år. Den ena  belönade lunda-
gruppen leds av professor Lars
Samuelson som forskar om nano-
trådar. Den andra belönade grup-
pen leds av professor Patrik Brun-
din och är inriktad på neurodege-
nerativa sjukdomar som Parkinsons
sjukdom och deras behandling.
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– Såväl arbetsgivare som de
fackliga organisationerna har
tagit sitt ansvar för den eko-
nomiska situationen här vid
universitetet, kommenterar
personalchef Staffan Svens-
son det låga löneavtalet som
undertecknades i början av
februari.
    Samtliga anställda vid LU,
förutom doktoranderna, får
1,8 procent trots att de cen-
trala avtalen ligger på 2,4 och
2,5 procent. Normalt sett bru-
kar universitetet lägga sig nå-
gon procentandel över de
centrala avtalen.
   – Men det blir bättre redan
nästa år, säger Staffan Svens-
son.

Det nya avtalet gäller från 1
oktober 2004 och sträcker sig
fram till den sista september
2007. Procentsatsen 1,8 gäl-
ler dock bara fram till den sis-
ta september 2005 – därefter
handlar det om 3,5 procent
och sedvanlig individuell lö-
nesättning. Procentsatsen för
den sista perioden av löneav-
talet, fr.o.m. den 1 oktober
2006 till sista september
2007, är ännu inte fastställd.

Doktoranderna får under
första året 300 kronor mer i
månaden och andra året 500
kronor.

– Lönerna för doktoran-
der ligger ganska bra till jäm-
fört med andra universitet,
kommenterar Staffan Svens-
son.

Personalchefen menar att
löneavtalet är att se som ett
led i att man vill trygga an-

ställningarna för så många
som möjligt, och han ger de
fackliga organisationerna en
eloge för att de ställt upp på
det.
     Vore det inte rättvisare om
alla fick exempelvis 500 kro-
nor mer i månaden – nu blir
det ju minst ökning för de låg-
avlönade som kanske behö-
ver det mest?

– Ett generellt lönelyft med
1,8 procent innebär att status
quo i lönerelationerna mellan
de anställda bibehålls under
det första året av avtalsperio-
den. Jag ser det som att alla
anställda får ta ett proportio-
nellt lika stort ansvar för den
ekonomiska situationen vid
LU, säger Staffan Svensson.

– Vid nästa lönerevisionen
i oktober gäller individuell lö-
nesättning och då fördelas en
lönepott som beräknas med
3,5 procent på de anställdas
löner. Ett procentuellt lika lö-
nelyft för två anställda ger all-
tid mer i kronor till den som
har en högre lön, men den
med högre lön har också bi-
dragit med fler kronor till
lönepotten. En större lönehöj-
ning i procent till den anställ-
de med lägre månadslön inne-
bär alltid en omfördelning
genom att den med högre lön
avstår en del av ”sin” löne-
pott, även om lönehöjningen
i kronor skulle bli lägre, för-
klarar Staffan Svensson.

Den nya lönen tillsammans
med den retroaktiva delen för
fyra månader kommer med
februarilönen.

M A R I A  L I N D H

Blir samhällsvetare och eko-
nomer utbildade för arbetsli-
vet? Behöver universitetets
utbildningar fler inslag av
praktik? Dessa frågor disku-
terades vid ett idéseminari-
um som Samhällsvetenskapli-
ga fakulteten anordnade i
mitten av februari.

Seminariet hölls med bak-
grund av en studentbarome-
ter som redovisades i höstas.
Enligt denna efterlyste så gott
som alla samhällsvetare och
ekonomer fler inslag från ar-
betslivet i sina utbildningar.
Bara studenter på psykolog-
och socionomutbildningarna
var nöjda.

Arbetslösheten bland aka-
demiker har stigit med 30
procent i Skåne under de se-
naste tre åren. Hårdast drab-
bade är nyutexaminerade
samhällsvetare och humanis-
ter, även om det skiljer sig
mycket mellan olika yrkeska-
tegorier. Psykologer och so-
cionomer har en god arbets-
marknad medan det ser säm-
re ut för statsvetare, informa-
törer och journalister.

Mer praktik
I den paneldebatt som avslu-
tade samhällsvetarnas idése-
minarium argumenterade
både Åke Heed från universi-
tetets arbetslivscentrum, och
Mikael Karlsson, från Länsar-
betsnämnden  för mer praktik
inom samhällsvetarnas ut-
bildningar.

– Nätverk och kontakter
är vad studenterna behöver
när de kommer ut i arbetsli-
vet, sa Mikael Karlsson.

Han tyckte också att uni-
versitetens utbud måste styras
av efterfrågan och var kritisk
till regeringens mål att hälften
av alla ungdomar ska gå vida-
re till högre utbildning.

Rekordlågt löneavtal
förbättrar LUs ekonomi

– Det är ett enormt resurs-
slöseri när så många individer
idag står utan arbete, sa han,
och trodde samtidigt att 40-
talisternas pensionsavgångar
kommer att innebära en ljus-
ning på arbetsmarknaden.

Åke Heed poängterade att
arbetslivskontakten inte nöd-
vändigtvis behövde utgöras
av en praktikperiod utan ock-
så kunde tillgodoses av fler
externa föreläsare, uppsatser
knutna till arbetslivet och en
utbyggd alumniverksamhet.

Dålig koll
En student i publiken tyckte
att universitetet borde bli
bättre på att marknadsföra
sina utbildningar, eftersom
arbetsförmedlingen ofta har
dålig koll på vad olika fristå-
ende kurser står för.

Gitta Rettig Ruth, som är
studievägledare vid Institutio-
nen för psykologi, menade att
studenter som valt att sätta
ihop sin egen utbildning be-
höver extra stöd eftersom de
ofta är mycket osäkra på vad
det ska bli av dem.

– Universitetets arbetslivs-
centrum har en viktig roll i att
stötta dem och visa vägar
inom arbetslivet, sa hon.

Studievägledaren vid Stats-
vetenskapliga institutionen,
Peter Eklund, tyckte sig se en
tendens att lägga allt ansvar
på lärosätena.

– Arbetsgivarna har också
ett ansvar att hålla kontakt
med universiteten för att se
till att de får arbetskraft med
rätt kvalifikationer när 40-
talisterna snart går i pension,
sa han. Som det är idag är det
svårt att få praktikplats och
de som får en förväntas göra
ett kvalificerat arbete utan
någon ersättning.

Studenter behöver bättre
kontakter med arbetslivet

U L R I K A  O R E D S S O N
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HEMMA BÄST?
Allt fler utländska studenter väljer att förlägga
en del av sin utbildning vid Lunds universitet.
Samtidigt har lundastudenternas intresse för att
studera utomlands dalat. Obalansen är stor –
dubbelt så många kommer hit som åker iväg.
    Vad beror lundastudenternas ljumma intres-
se för att plugga utomlands på? LUM har talat
med internationella vägledare och studenter.

Utlandsstudier anses vara positiva på många sätt.
Studenterna får möjlighet att utvecklas som per-
soner och yrkesmänniskor, och de bidrar till en
stimulerande internationell miljö vid universite-
ten. Under de senaste decennierna har Lunds uni-
versitet därför skrivit 1150 utbytesavtal med 646
universitet i världen, varav 435 i Europa. Men
avtalen utnyttjas i allt lägre grad av lundastu-
denterna.

Toppåret 97/98 var antalet utresande studen-
ter inom universitetets utbytesavtal uppe i 903
personer, därefter har antalet sjunkit markant.
Även om man kan se en svag ökning de senaste
två åren så var antalet inte uppe i mer än  672 per-
soner läsåret 03/04. Detta ger dock ingen abso-
lut bild av hur många som faktiskt reser ut, efter-
som det finns ett mörkertal i form av s.k. free mo-
vers, som pluggar utomlands utanför universite-
tets avtal.

Men många ser det som ett problem att avtals-
utbytena minskar. Söktrycket är svagast inom Eu-
ropa, där vissa avtal med bl.a. Tyskland och Po-

len är på väg att sägas upp eftersom så få använ-
der sig av dem.

– Jag tycker att det är både bekymrande och
förvånande att studenterna inte åker utomlands
i större utsträckning än de gör, säger Peter Eklund
som är studievägledare på Statsvetenskapliga in-
stitutionen.

– Vi gör allt för att uppmuntra våra studenter
att åka eftersom det är en självklarhet i vårt ämne
att exempelvis fransk inrikespolitik studeras bäst
på plats.

Peter Eklund tror att studenternas bristande
språkkunskaper är en vik-
tig anledning till att
många väljer bort ut-
landsstudier.

– Eftersom en stor
del av våra utbyten fal-
ler inom de europeiska
Erasmus-avtalen är det
inte bara engelska som gäl-
ler.

Tomas Bergström, som är
institutionens internationella
koordinator, tror inte att det
finns en enkel förklaring till
att söktrycket har
minskat med 40 pro-
cent sedan läsåret
99/00. Det kan
delvis

Oklart varför studenter väljer bort utlandsstudier

Det är populärt att studera vid Lunds
universitet. Det tycker både de
utländska utbytesstudenterna som
kommer hit i allt större mängd, och de
svenska lundastudenterna som i högre
grad än för några år sedan väljer bort
utlandsstudier och stannar i Lund.
FOTO: KENNET RUONA.
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bero på prisläget, Europa är dyrt och den svens-
ka kronan räcker inte långt.

Att ett snävare studiestödssystem skulle vara
orsaken tror han inte på. Utlandspoängen tillgo-
doräknas i utbildningen och medför därför inte
större lån. Han tror inte heller att informations-
brist, som ofta nämns i sammanhanget, är orsa-
ken.

– Det finns snarare ett överflöd av ostrukture-
rad information som kan vara förvirrande både
för internationella koordinatorer och studenter,
säger Tomas Bergström.

Inte så snårigt
En komplicerad ansökningsprocedur borde inte
heller vara anledningen till att studenterna väjer
för att söka, även om det finns en uppfattning
bland studenter att det är snårigt att få åka iväg
på ett utbytesavtal.

 – Vi gör allt för att förenkla ansökningarna,
säger Tomas Bergström. Vi frågar bara efter me-
riter och behörighet.

Vid Statsvetenskapliga institutionen är det
framför allt i utbytet med Polen och Tyskland som
det finns en stor obalans.

– Vi kommer på sikt att bli tvungna att omprö-
va de avtalen.

Företagsekonomerna är den institution vid
Lunds universitet som har störst studentutbyte.
Där har andelen studenter, till skillnad från
många andra institutioner, inte minskat under de

senaste åren. Däremot har resmålen ändrats ra-
dikalt.

– Studenterna vill åka till exotiska platser långt
bort, säger internationella koordinatorn Agneta
Hedberg.

Antalet studenter som väljer Europa har mins-
kat med 16 procent, medan de  som väljer Nord-
amerika har ökat med närmare 80 procent. Mest
har Asienutbytet ökat.

– Nästan 140 procent fler väljer Asien idag,
säger Agneta Hedberg.

Men även företagsekonomerna har fler inkom-
mande än utresande studenter. Störst obalans i
utbytet finns med Tyskland och Frankrike efter-
som intaget till det internationella ekonompro-
grammet har minskat.

– Vi omprövar våra avtal successivt, men av-
talsperioderna är långa och det tar tid att förändra
och avsluta dem på ett snyggt sätt, säger Agneta
Hedberg.

Inget strategiskt val
Caroline Runéus, som är chef för Internationella
sekretariatet, tycker inte att universitetet har gjort
ett strategiskt val när det gäller det internationella
utbytet.

– Egentligen spelar det ingen roll att vi tar emot
fler studenter än vad vi skickar iväg, bara det finns
en strategi eller en tanke bakom obalansen, säger
hon.

Caroline Runéus tror att utbytet måste vara
tydligare knutet till utbildningen om studenterna
ska åka utomlands i större utsträckning än vad de
gör idag. Och då behöver lärarna både tid och
motivation för det utvecklingsarbete som krävs.

Gott exempel
I en ny rapport från Högskoleverket om interna-
tionaliseringen vid svenska lärosäten gavs Lunds
universitet som ett gott exempel på hur man kan
bygga upp ett stödsystem för det internationella
utbytet. Men ändå kom Lund bara på nionde
plats när det gäller andelen studenter som utnytt-
jar avtalen. Caroline Runéus påpekar att det ser
mycket olika ut vid olika delar av universitetet.
Hon nämner Musikhögskolans utbildningar som
exempel på ett väl integrerat utbyte.

– Där har man har gjort det internationella
utbytet till en självklar del av utbildningen, säger
hon. Dessutom har hela 55 procent av lärarkåren
undervisat vid ett utländskt universitet vilket gör
att även de studenter som väljer att stanna hem-
ma får del av internationaliseringen.

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

”Egentligen spelar

det ingen roll att

vi tar emot fler

studenter än vad

vi skickar iväg,

bara det finns en

strategi eller en

tanke bakom

obalansen.”

0

300

600

900

1200

1500

Utresande

Inkommande

03/0402/0301/0200/0199/0098/9997/9896/9795/9694/9593/9492/9391/92

Studentutbyte inom Lunds universitets
utbytesavtal 1991–2004

▲



XI

Geografisk fördelning
av universitetets utbytesavtal

• Afrika 5
• Asien 38
• Australien 21
• Europa öst 134
• Europa väst 714
• Mellanöstern 3
• Nordamerika 94
• Latinamerika 12

Stagnerat intresse i hela landet
Även Högskolverket konstaterar i sin nya utvärdering av uni-
versitetens internationaliseringsarbete, att intresset för ut-
landsstudier bland svenska studenter har stagnerat. Intresset
för utlandsstudier fick ett rejält uppsving i början av 90-talet
då Centrala Studiestödsnämnden lättade på sina regler för
studier utomlands. 1995 gick Sverige med i EU och svenska
studenter fick tillgång till Erasmus-avtalen som står för drygt
två tredjedelar av avtalen i det organiserade universitetsutby-
tet. Medan flertalet av EUs medlemsländer har haft en stadig
uppgång i antalet studenter som förlägger en termin vid ett an-
nat europeiskt universitet så minskar Sverige med 20 procent
under åren 1999 och 2003.

”Det behövs bättre vägledning”
–Vi tycker att det är ett problem att inte studenterna åker ut-
omlands i större utsträckning än vad de gör, säger Lunds
Universitets Studentkårers ordförande Christian Resebo.
Jag vet inte varför det är så, men det har nog inte bara
med Lunds trevliga studentliv att göra…

Som studentpolitiker har han märkt att det finns en
universitetspolitisk vilja till ett ökat studentutbyte. Dä-
remot har han inte upplevt att det finns något stör-
re tryck från studenterna.

Han tror att en bättre vägledning skulle
leda till att fler åker ut.

– Det finns en stor hjälpsamhet ute vid in-
stitutionerna, men det behövs det nog att
lärare och studievägledare driver på mer för
att studenterna ska orka ta sig igenom det
regelverk som omger utbytesprogrammen,
säger Christian Resebo.

Studenter vid Lunds universitet kan få en studieplats
på ett utländskt universitet genom ett av universite-
tets utbytesavtal. Avtalen innebär att LU kommit
överens med ett partneruniversitet utomlands att
”byta studenter”. På så sätt blir studierna vid
partneruniversitetet avgiftsfria för Lundastudenter.

 För att bli utbytesstudent ska man söka plats
och nomineras av LU för studier vid ett partneruni-
versitet för upp till ett år. Undervisningen är alltid
avgiftsfri och betygen som man får vid värduniversi-
tetet kan räknas in i examen vid LU. Man får ta sitt
studiemedel med sig och ibland låna lite extra.

 Utbytesavtalen finns på tre nivåer:
• institutionsnivå – där en institution vid LU har
avtal med en systerinstitution på ett partneruni-

versitet
• områdes/fakultetsnivå – där studierna

är begränsade till ett visst ämnesområde
• samt central nivå (universitetsgemen-

samma avtal – LUUP) – platser som kan
sökas av alla LU:s studenter oavsett vad

man läser
Studenter kan börja med att

vända sig till sin institution och
fakultet för att höra vilka

möjligheter som finns.
De flesta avtal med

europeiska
universitet är just
på institutions- eller
fakultetsnivå. På
varje institution och/
eller fakultet finns en

internationell
handläggare som

man kan fråga.
Verksamheten kan
vara mer eller
mindre utvecklade
vid olika institutio-
ner/fakulteter.

 LUUP-avtalen
administreras av
Internationella

sekretariatet.
Kan man inte utnyttja utbytesavta-

len, finns många möjligheter att söka på
egen hand. Det finns fristående organisa-
tioner som förmedlar platser på t.ex.
nordamerikanska och australiensiska
universitet. Ambassader och konsulat kan
också hjälpa till.

(Källa: Internationella sekretariatets webb)

Utlandsstudier
– så funkar det

De pluggade utomlands ▲
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– En viktig del av utbytet är att lära sig av nya kul-
turer, säger Rikard Bergmark som just nu gör ex-
jobbet inom utbildningen för industriella ekono-
mer vid LTH. Han sökte sig i första hand till
Australien, men hittade en mer relevant utbild-
ning i Singapore.

– Singapore ligger i en intressant del av världen,
säger han. Där finns västerländsk komfort, sam-
tidigt som det ligger ett stenkast från ”det riktiga
Asien”.

Även om hans institution inte hade några egna
utbytesavtal att erbjuda så har Rikard Bergmark
lyckats skaffa sig en gedigen internationell erfa-
renhet. I början av utbildningen tog han ett sab-
batsår och gav sig ut på långresa i Asien. Däref-
ter åkte han med universitetets utbytesavtal till
Singapore och nu avslutar han med ett examens-
arbete om Ikea vilket har inneburit två vistelser
om vardera två månader på Ikea både i Polen och
i Indien.

– Jag har hela tiden
planerat min utbild-
ning så att jag
ska kunna få
mycket inter-
nationell erfa-
renhet. Jag tror
absolut att det
är meriterande
att kunna visa
för arbets-
givare att
man fung-
erar i oli-
ka kultu-
rer.

– Jag tror att det spelar en avgörande roll om det
finns någon som uppmuntrar och inspirerar stu-
denterna att söka sig utomlands, säger Jenny
Roos, som har varit ett år vid Gifu University i
Japan.

Jenny Roos läste vid programmet för Öst- och
Sydöstasienkunskap när hon bestämde sig för att
läsa japanska ett år i Japan.

– När jag sökte en utbytesplats så fanns det
nästan inget söktryck alls, berättar hon. De få
som sökte fick åka. Så ser det inte ut idag för dem
som vill studera i Japan.

Enligt Jenny Roos beror det ökade söktrycket
på att programmet har fått en ny ämnesansvarig.

– Det gör stor skillnad när det finns en eldsjäl
som stimulerar till utbyte, säger hon. Idag är det
många fler som fullföljer hela programmet och

långt fler som åker utomlands.
I dag går Jenny Roos på univer-

sitetets journalistutbildning och
hoppas att få användning av
sina kunskaper om Japan när
hon är färdig.

– Ett år utomlands öppnar
för precis hur många möjlig-
heter som helst, säger hon
och berättar att hon i Japan
fick chansen att vara TV-
kock och laga svensk mat i

en japansk TV-kanal.
Snart åker hon till

Japan igen men
bara för att un-
der ett par veck-
ors tid arbeta på
världsutstäl l-
ningen i Nagoya.

Borta bra!

Jenny Roos
pluggade i Japan

Rikard Bergmark
pluggade i Singapore

”Det behövs eldsjälar” ”Absolut en merit”
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– Det var lite snårigt att använda sig av universi-
tetets avtal, säger Ann Christine Hartzén som
nyligen tillbringat en termin vid universitetet i
Bologna. Men för den som verkligen vill åka så
är det långt ifrån oöverstigligt.

Ann Christine Hartzén har nyligen gått ut PA-
programmet med inriktning mot arbetsrätt. Ut-
bildningen är uppdelad på fyra olika institutioner
och det var när hon läste vid Institutionen för han-
delsrätt som hon bestämde sig för att hon ville åka
till Italien och göra en jämförande studie mellan
svensk och italiensk arbetsrätt.

– Jag hade fått upp ögonen för Italien under en
språkkurs i Sydfrankrike, och när jag läste EU-
rätt så tyckte jag att det var intressant att Italien
som land varit mycket aktivt när det gällde avsnit-
ten om de mänskliga rättigheterna, säger Ann
Christine Hartzén.

Hos institutionens studievägledare fick hon
veta att institutionen inte hade några utbytesav-
tal. Istället hänvisades hon till avtal vid övriga
institutioner på Ekonomihögskolan eller vid Ju-
ridiska institutionen.

Ann Christine Hartzén tog kontakt med Inter-
nationella sekretariatet för att få hjälp. Eftersom
den Juridiska institutionen hade ett avtal med uni-
versitetet i Bologna som ingen av insti-
tutionens egna studenter hade
sökt, stod det Ann Christine
fritt att använda sig av det-
ta.

– Jag är jättenöjd med
hur jag själv har lagt upp
min utbildning. Idag kan
jag söka jobb i både Ita-
lien och Sverige, säger
Ann Christine Hartzén,
och berättar att hon ny-
ligen skickat in en an-
sökan om att få dokto-
rera vid ett italienskt
universitet.

Akademiska hus

Ann Christine Hartzén
pluggade i Italien

”Inte oöverstigligt”

T E X T  &  F O T O :

U L R I K A  O R E D S S O N
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Det går bra för Lunds universitets forskare i
kapplöpningen om forskningspengar från EU.
Inom det pågående sjätte ramprogrammet har
Lundaforskarna fått igenom 35 procent av sina
ansökningar.

– Det är högre än genomsnittet för hela EU
och sett till antalet beviljade projekt är vi bäst i
Sverige.

Det säger Magnus Edblad och Anneli Wiklander
på Forskningsservice, den avdelning inom univer-
sitetets centralförvaltning som hjälper forskarna
att söka externa anslag bl.a. från EU. Här erbjuds
rådgivning från det att forskarna ska formulera
ansökan till slutredovisningen av projektet. Kon-
traktsförhandlingarna har blivit allt viktigare.
Med större och mer komplicerade projekt med
fler parter inblandade blir det väsentligare att de
s.k. konsortialavtalen är utformade så att inte
forskarna eller Lunds universitet som helhet löper
några juridiska risker. Med det arbetar Forsk-
ningsservice hand i hand med Juridiska enheten.

Sjätte ramprogrammet löper till och med 2006
och forskningspengar utlyses regelbundet.

– Hittills har LU-forskarna skickat in närma-
re 400 ansökningar – vad vi vet. Av dessa har 82
resulterat i färdiga kontrakt om nya forsknings-
projekt med andra partners, och 57 projekt lig-
ger i förhandlingar om kontrakt, berättar Anneli
Wiklander.

Det goda utfallet bidrar till att forskning är ett
av de områden där Sverige får tillbaka mer än vi
ger till EU.

Sju projekt leds från Lund
I de flesta fallen är Lundaforskarna enbart part-
ners. I EU-projekt ingår partners från många oli-
ka universitet, forskningslaboratorier, universitet
och forskningsföretag runt om i Europa. Men sju
EU-projekt leds också från Lund – att koordine-
ra anses särskilt prestigefyllt. Till exempel leds ett
Network of Excellence inom forskningsområdet
livsvetenskaper av professor Joakim Dillner,
Medicinska fakulteten i Malmö. Lundaforskare

– Mitt första möte med Bryssel var
en antiklimax. Jag hade föreställt mig

marmorentréer och vakter. Och så kliver
vi in i något som mer liknar lastbryggan på

Kemicentrum. En forskningshandläggare som
heter Albert Figueras tar med oss till en kaffe-
maskin, halar upp några euro och säger: Nu ska
ni ha en kopp!

Tommy Nylander, universitetslektor på Fysikalisk
kemi, är koordinator för ett stort forskningsprojekt
inom EUs sjätte ramprogram. Han skrattar när
han berättar om sina relationer med EUs forsk-
ningsbyråkrater. Själv är han nu inblandad i tre
stora projekt och ska i dagarna planera ett fjärde.

Kontakterna med Bryssel är täta: ”Jag ringer så

fort jag undrar något och får alltid hjälp direkt.”
Fast så lättvindigt har det inte varit från början.

– Inledningsvis la jag ner mycket arbete på att
fylla i pappren rätt. Det var det värt. Det är stora
anslag det handlar om. Och jag och mina forskar-
kolleger här och i andra länder har glädje av kun-
skaperna när vi söker nya pengar.

Tommy Nylander koordinerar ett s.k. STREP,
Specific targeted research project. Det heter ”Bio-
scope” och är helt i EUs smak. Forskarna rör sig
i den nanoskaliga världen där fysik, kemi och bio-
logi möts. De utforskar ämnens och ytors allra
minsta beståndsdelar. Utmaningen är att in i mins-
ta nanodetalj förstå vad som händer när en sub-
strat molekyl bryts ner av ett enzym.

– Lyckas vi så finns en mängd tillämpningar.
Enzymer är t.ex. viktiga i tvättmedel. Men i stället
för att tillsätta tvättmedel i en maskin, skulle man
kunna få ren tvätt genom att lägga en yta av skräd-
darsydda aktiva ämnen på insidan av maskinen!

Nio partners
Det är nio partners i projektet – däribland ett
privat företag i Danmark. Projektet pågår i tre år
och man träffas en gång i halvåret.

– Det är när man sätter sig ner och pratar som
det viktiga och kreativa utbytet sker.

Projektidén sydde Nylander ihop med två dans-

Sverigebäst på EU-anslag

Bundis
med
Bryssel

Tommy Nylander är
koordinator för ett
stort EU-projekt och
deltar dessutom i
ytterligare två.
FOTO: BRITTA COLLBERG.
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Sjuan på gång!
2007 startar EUs sjunde
ramprogram för forsk-
ning. Tidigare har
ramprogrammen styrt in
pengar på särskilda
prioriterade områden. Det
kommer att ske också
framöver: rymden samt
säkerhetsfrågor i vid
mening är två nya
forskningsområden som
diskuteras för sjunde
ramprogrammet. Men EU
vill också bryta denna
ensidiga satsning på
bestämda ämnesområden
och tillämpad forskning.
Man talar om att skapa
ett forskarstyrt grund-
forskningsråd i organisa-
tionen som ska ha till
uppgift att fördela pengar
till de bästa, mest
excellenta grundforsk-
ningsprojekten – oavsett
ämne och inriktning, och
utan ramprogrammets
krav på samarbete över
nationsgränserna.
Samtidigt talas det om att
EU ska satsa dubbelt så
mycket pengar på
forskning som hittills!

–  Det här är något vi
välkomnar, men det kan
förstås också innebära
problem inte minst
politiskt. Eftersom det är
de bästa som ska få
forskningspengarna, kan
mycket väl en stor del av
pengarna komma att
koncentreras till några få
redan forskningsstarka
aktörer eller medlemslän-
der, säger Magnus Edblad.

ingår dessutom som partners i 18 excellensnät-
verk och kontraktsförhandlingar pågår om ytter-
ligare åtta.

– Networks of Excellence är en av nyheterna i
sjätte ramprogrammet, och var tänkt att råda bot
på fragmenteringen av den europeiska forskning-
en. Tyvärr är några av dem riktiga ”monster”
med ibland upp till 110 partners. Det var inte den
ursprungliga tanken och det är svårt att få så stora
nätverk att fungera, säger Magnus Edblad.

Integrerade projekt
Den andra stora nyheten är Integrated Projects
(IP) som har 12–15 partners i genomsnitt.

– De innehåller många fler komponenter än
ren forskning, som t.ex. utbildning och ”dokto-
rand-training”, och är liksom nätverken forsk-
ningsmässigt ambitiösa, säger Magnus Edblad.

Ännu koordineras inga IP av Lundaforskare.
Däremot ingår forskare från Lund som partners i 25
IP och deltar i kontraktsförhandlingar om 15 IP.

– Och så leds två STREPs från Lund. STREPs
är förra ramprogrammets förkättrade jätteprojekt
med 6–15 partners, som nu plötsligt känns små
och hanterliga, skrattar Magnus Edblad.

Lund har också flera forskare med anslag från
det s.k. Marie Curie-programmet. Jörgen Lars-
son, LTH, koordinerar ett RTN – ett forsknings-

träningsnätverk – för doktorander och post doc-
ar, och professor Lo Gorton vid Naturvetenskap-
liga fakulteten koordinerar och söker just nu dok-
torander till ett EST-projekt, Early Stage Training.

– Båda dessa Marie Curie-projekt syftar till att
turboladda karriären för unga blivande doktorer
och nydisputerade, säger Magnus Edblad.

Marie Curie-pengarna är mycket eftersökta i
hela Europa, dels för att de inte är bundna till
någon förutbestämd forskningsinriktning, dels för
att deras syfte är att ge unga forskare en chans.

– Här har också enstaka forskare möjlighet att
tillsammans med värdinstitutionen söka pengar
på egna idéer – vi har fyra sådana Individual Fel-
lows vid Lunds universitet.

Få humanister
Det är nästan enbart medicinare, naturvetare och
teknologer som deltar i de övergripande europe-
iska projekten.

– Lärlingssystemet är väl utvecklat inom de våta
områdena. Man ser det som naturligt och nödvän-
digt att förkovra sig efter doktorsexamen genom
att tillbringa något år i ett utländsk labb. Man
skulle önska att fler samhällsvetare, humanister
och teologer tog chansen – till exempel inom Ma-
rie Curie-programmet, säger Magnus Edblad.

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

ka kolleger. De bjöd sedan in kolleger från olika de-
lar av Europa med kompletterande kompetens.

– Alla tackade ja – de tyckte det här var visio-
närt!

Även EU nappade alltså, men forskarna fick
bara hälften av de pengar de begärt.

– Vi knöt på oss slipsarna och åkte ner till Brys-
sel, laddade med argument för att få dem att
ompröva. Dem vi mötte lyssnade verkligen, blev
själva entusiastiska men lyckades tyvärr inte änd-
ra beslutet. Fast vi fick ändå totalt 18 miljoner
kronor och ett treårigt projekt.

Nästan science fiction
Tommy Nylander har sedan dess hjälpt en engelsk
kollega att formulera en EU-ansökan som gett
maximal utdelning. Det nya projektet, NEONU-
CLEI, där Nylander och hans forskargrupp ingår,
men som koordineras från England, har färre
partners. Anslaget är på totalt tjugo miljoner kro-
nor och löper över fyra år.

– Det är ett verkligt spetsprojekt. Här samar-
betar biologer, kemister och fysiker. Det handlar
om att försöka kopiera naturens förmåga att lagra
information i en cellkärna och att göra den till-
gänglig. Det låter som science fiction, men skulle
på sikt kunna innebära att biologi ersätter elek-
tronik i t.ex. en dator. Istället för sladdar och kret-

sar skulle man kunna ha ett provrör med en
”dresserad” konstgjord cellkärna. I den skulle
informationen finnas – lagrad efter naturens
mönster – redo att spelas upp, ungefär som ett
självspelande piano.

Det tredje EU-projekt som Tommy Nylander
är inblandad i har pågått sedan år 2000. Det är
ett forskarträningsprogram och har inneburit att
15–20 doktorander från hela Europa kommit och
arbetat en period vid institutionen.

– Vi är en s.k. Marie Curie training site. Det
fungerar mycket bra och informellt. Vi får fors-
kare som kan ta sig an mindre, avgränsade forsk-
ningsuppgifter och dessutom kontakt med fors-
kargrupper i andra delar av Europa.

Hjälp av Forskningsservice
I alla EU-förhandlingar har Tommy Nylander
haft stor hjälp av universitetets enhet Forsknings-
service. En ovärderlig hjälp som koordinator har
han också av Birgit Johansson, sekreterare vid
Tillämpad mikrobiologi – inhyrd för att hjälpa till
med administrationen.

Kanske blir det ett fjärde EU-projekt vad det
lider: Tommy Nylander har just tillsammans med
forskarkolleger formulerat en ny projektidé – den-
na gång i Tyskland…

B R I T T A  C O L L B E R G
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Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Hallå!
…Bengt Lörstad, LU-professor i ele-
mentarpartikelfysik sedan januari
2000, men de senaste sex åren rek-
tor vid högskolan i Kristianstad.

Nu är du tillbaka vid LU, men arbetar som
”strategisk rådgivare” åt rektorsämbetet.
Vad är det du ska göra?
– Jag har fått i uppdrag att tillsammans
med Mats Benner, Mef Nilbert och stude-
randerepresentanten Carin Brenner göra
en översiktlig uppföljning av  universitets-
styrelsens strategiska plan från december
2001. Det är planens delmål och betydel-
se som planeringsinstrument som ska ana-
lyseras. Det är en viktig uppgift, eftersom
en strategisk plan som inte blivit läst och
lett till handling inte är särskilt menings-
full.

Hur tycker du det verkar ha varit med den
här planen?
– Det är nog skiftande från område till om-
råde. Mer vill jag inte säga än så länge,
utan det kommer i vår rapport som ska
vara klar i mitten av april.

Planen innehåller en mängd punkter, kan
ni ta upp alla?
– Nej, det är inte meningen, utan vi ska
koncentrera oss på det viktigaste. Det gäl-
ler t.ex. målet att universitetet ska förstär-
ka ”sin position som ett internationellt
ledande universitetet”, har man lyckats
med det? Och att ”etablera kreativa cent-
ra för kraftsamling av ledande forskning
och utbildning”, hur väl har det lyckats?

Kommer du att kunna framlägga även obe-
hagliga sanningar utan begränsningar?
– Om de blir obehagliga får andra bedö-
ma… men ja, jag uppfattar att vi har full
frihet att lägga fram de slutsatser vi kom-
mer fram till, vilka de än blir.

Vad har de nuvarande besparingarna be-
tytt för genomförandet av den strategis-
ka planen?
– Den verkar ha skrivits utan några eko-
nomiska ramar i åtanke, och ingen hade
väl då kunnat förutse dagens ekonomiska
situation. Så när vi frågar områdenas re-
presentanter om hur planens mål genom-
förts, så kommer vi säkert att få höra att
ekonomin satt hinder i vägen. Men alla
strategier som beskrivs är faktiskt inte re-
surskrävande, det är också fråga om pri-
oriteringar som lösgör medel, dvs. föränd-
ringsarbeten som sammantaget kanske
inte kräver så mycket mer resurser.

Nu har du varit administratör och hög-
skoleledare i sex år, saknar du inte fysiken?
– Det händer… Men jag har ett arbetsrum
på Fysikum, så jag kan hänga med på fika-
snacket och gå på en del seminarier. Och
att återvända till professorstjänsten med
bara 1,5 år kvar till pensionen kändes inte
meningsfullt. Då gör jag hellre intressan-
ta uppgifter åt rektorsämbetet. Förutom
den här utvärderingen leder jag arbetet
med en slutrapport från pilotprojektet för
högskolepedagogisk utbildning av lärare,
som ska vara klar vid halvårsskiftet.

I N G E L A  B J Ö R C K
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