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Medeltida kristendom möter modern 
indiansk andlighet genom en ny foto
utställning i Klosterkyrkan i Ystad. 
Bakom storbilderna av nordamerikan
ska indianer och deras heliga platser, 
står professorn i socialantropologi 
Christer Lindberg. Hans institution 
tog tillfället i akt och ordnade en 
gymnasiedag bland indianbilderna i 
kyrkan.

Christer Lindberg har de senaste åren kombine
rat sin gamla fotohobby med sin forskning. Han 
har gjort flera resor till nordamerika och foto
dokumenterat kulturella uttryck, inte bara indi
anska. Men det var indianer som de ansvariga i 
Ystad blev intresserade av när de träffade Chris
ter Lindberg för att diskutera en utställning.

utstäLLningen hänger under de höga val
ven i själva Klosterkyrkan – tjugofem stycken 
två gånger två meter stora förstoringar. Titeln 
är ”Indianer – andlighet i naturens tempel”. 
 Bilderna kommer från Christer Lindbergs  resor 
i gammalt indianland i amerikanska mellan
västern och  västra Kanada.

Utställningen domineras av landskap från prä
rien, Klippiga bergen och Yellowstone –  platser 

Socialantroplog 
i indianland

  3

t
vänster överst: Klippformation i Nevadaöknen, en ut-
löpare mot Grand Canyon men långt från de mest tra-
fikerade turistvägarna. vänster mitten: Här vid Whit-
man Mission Natural Historic Site, nära staden Walla 
Walla i staten Washington, dödades missionärerna av 
en grupp cayuse- och umatillaindianer 1847. Det blev 
starten på det s.k. cayusekriget. vänster nederst: 
Grand fall, Yellowstone river. Det våldsamma brusande 
vattenfallet har en speciell betydelse och står i kontrast 
mot lugna vatten i den indianska mytologin. 
höger: National bridge – en helig plats i Death Valley, 
klassiskt indianland i Nevada.
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t som länge varit heliga för indianerna. 
– Platser spelar en stor roll i indiansk and

lighet. Men för att en stam i dag ska kun
na förhandla till sig land, som tagits ifrån 
den, krävs en officiell status, säger Christer 
Lindberg.

Stora stammar som navajo i USA har va
rit mer framgångsrika än mindre och geo
grafiskt utspridda indianstammar i framför 
allt Kanada.

– Det finns många kanadensiska band, 
dvs. mindre, uppsplittrade indiangrupper, 
som aldrig fått ett statligt erkännande. Män
niskorna känner sig som indianer, men be
traktas inte som det officiellt. Det är mycket 
svårare för dem att föra en gemensam kamp, 
förklarar han. 

sjäLv bLev han starkt gripen av flera av 
indianernas heliga platser som ofta ligger i 
otillgänglig natur, en bit ifrån de vanliga tu
riststråken.

– Man känner hur liten människan är. 
Även om man inte är religiös infinner sig en 
vördnad inför naturens storhet. 

Andra mindre delar av fotoutställningen i 
Ystad handlar om indianernas kontakt med 

de invandrade européerna – ett kors symbo
liserar den kristna missionen. En annan del 
handlar om myterna i den indianska religi
onen, uttryckta i totempålar och hantverk 
från den amerikanska nordvästkusten där 
man var skicklig på att snida i trä.

dagens indianska andLighet speglas i 
de stora fester som ofta ordnas runt fjärde 
juli och som kallas Powwow.

– Det är egentligen inga religiösa tillställ
ningar utan snarare ett slags festande och 
danstävlingar, där dansare från olika stam
mar möts på prärien eller i rocky Moun
tains. Både danser och dräkter poängsätts. 
I dräkterna blandar man traditionella och 
moderna symboler – fjädrar kombineras 
med stålmannenemblem.

Ändå finns vissa inslag av traditionell 
andlighet och schamanism också i Pow
wow, säger Christer Lindberg. Cirkeln, sym
boliserande det eviga kretsloppet, är till ex
empel viktig, liksom dansen och musiken 
som alltid präglat religiösa ritualer. 

– Man har också en böneakt innan täv
lingarna drar igång. Man ber bland annat 
för de många indianer som är i armén och 

befinner sig i Afghanistan och eller på andra 
ställen ute i världen.

Utställningen i Ystad pågår fram till slu
tet av september. I maj blir det ny vernis
sage – då utökar man med ytterligare fem 
förstoringar – nu av blommor och örter från 
Botaniska trädgården i Lund, örter med an
knytning till indiansk andlighet. Christer 
Lindberg har tidigare gjort en bok om väx
terna i Botan tillsammans med humaneko
logen Thomas Malm, och bilderna kommer 
från denna. Samtidigt översätts utställnings
texterna till engelska inför turistsäsongen.

Christer Lindberg kommer vid några till
fällen att föreläsa om schamanism och indi
ansk andlighet. Och sista veckan i mars fick 
han chans att berätta för gymnasieungdo
mar om indiansk religion.

Sociologiska institutionens prefekt Britt
Marie Johansson har uppmuntrat projektet. 
Och institutionen passade på att förlägga 
en av de årliga gymnasiedagarna hit. Man 
ville ta tillfället att visa hur spännande sam
hällsvetenskap kan vara.

text: britta CoLLberg

foto: Christer Lindberg

Totempåle, nordvästkusten. Deltagare i de stora festerna och danstävlingarna 
som hålls varje år i Powwow i Fort Hall, Idaho.

Tamastslikt Cultural Center i staten Washington 
– ett kulturcentrum med ett litet museum som 
drivs av indianerna själva.
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 UB varnar för oseriösa open accessförlag
Det blir allt viktigare för forskare att visa fram sin forskning. Detta har lett 

till framväxten av en gråzon med mer eller mindre tvivelaktiga tidskrifter som tar 
 betalt av de forskare som vill bli omnämnda. nu varnar universitetsbiblioteket för 
oseriösa open accessförlag.  

 Många järn i elden
Kemiprofessorn Sara Snogerup Linse forskar om Alzheimers, sitter i nobel

kommittén för kemi, har skrivit fyra barnböcker, har vunnit veteranEM i orien
tering samt är föreståndare för en dagverksamhet för personer med autism. Hur 
 hinner hon med allt?

 Lärdomar från Kalifornien i ny rapport
Vad kan svenska universitet lära av topprankade Stanford och University of 

California Berkeley? En hel del visar en ny rapport. En viktig framgångsfaktor är att 
prioritera upp utbildningen.

 Vill nå barockmusikens svängiga kärna
Violinläraren Peter Spissky på Musikhögskolan vurmar för barockmusiken. 

Med sin forskning på hur gester hämtade från tal, skådespeleri och dans kan kom
primeras ner i stråkens rörelser hoppas han komma närmare det levande, svängiga 
spel som är musikgenrens kärna. 

 Enzym från ”mördarbakterier” prövas
En forskargrupp under ledning av Lars Björck har visat att ett enzym från 

”mördarbakterier” verkar vara effektivt mot autoimmuna sjukdomar. nu utför de 
kliniska prövningar tillsammans med ett mindre lundaföretag.

adress: LUM, Lunds universitet, Box 117, 
22100 Lund internpost: Hs 31 

e-post: lum@lu.se 
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aktuellt.

vetenskapLig pubLiCering. för att en 
forskare ska ha framgång behöver 
han eller hon inte bara producera 
god forskning – denna måste också 
bli synlig i den hårda konkurrensen.
detta har lett till framväxten av 
en gråzon med mer eller mindre 
 oseriösa tidskrifter som tar betalt av 
de forskare som vill bli omnämnda.

De vetenskapliga tidskrifternas gråzon är 
den största (om den populärvetenskapliga, 
se vidstående artikel). nya så kallade open 
accesstidskrifter dyker upp som svampar ur 
marken – tidskrifter vars artiklar är fritt till

gängliga på nätet, men i stället finansieras 
av de medverkande författarna. 

Open accessmodellen har en stor fördel 
i att läsarna – både privatpersoner och in
stitutioner – slipper de etablerade förlagens 
skyhöga prenumerationskostnader. Men 
det kräver en redaktionell kontroll som är 
stark nog för att garantera kvaliteten. Så är 
det hos merparten av open accesstidskrif
terna, men inte hos alla.

– Vi ser de oseriösa tidskrifterna som 
ett problem, eftersom de skadar förtroen
det för open accessidén. Och det kan vara 
svårt för den enskilde forskaren att bedöma 
om en viss tidskrift är seriös eller bara ute 

efter hans eller hennes pengar, säger Krist
offer Holmqvist på Universitetsbiblioteket.

Han vet att vissa oseriösa tidskriftsredak
törer är väldigt påträngande, och snabbt 
kontaktar t.ex. alla forskare som deltagit på 
en viss konferens. 

– De lovar stort genomslag om man pu
blicerar sig i deras tidskrift, men har inte 
mycket fog för sina löften i praktiken. 

kristoffer hoLmqvist hänvisar till si
dan ”Tveksamma OAförlag” på Universi
tetsbibliotekens webbplats. Där finns råd till 
den som behöver bedöma ett visst förlag, 
t.ex. att man ska se efter vilka som sitter i 
tidskriftens redaktionsråd, om den har bra 
kontaktinformation och om villkoren för pu
blicering är rimliga.

Ett exempel på mängden oseriösa tid
skrifter kom i höstas. Då berättade forsk
ningsjournalisten John Bohannon i Science 
om hur han på prov skickat ut en fejkad ve
tenskaplig artikel till drygt 300 open access
tidskrifter. Under sken av att vara forskare 
från Etiopien påstod han sig ha funnit ett 
fantastiskt cancermedel i en sorts lav. 

John Bohannon hade uppfunnit både 
sitt författarnamn, sitt universitet och sina 
forskningsresultat. Artikeln var också med
vetet försedd med elementära fel i t.ex. de 
slutsatser som författaren drog av sin statis
tik. Ändå gick den hem: hela 157 tidskrifter 
erbjöd sig att publicera artikeln, mot veder
börlig betalning. Merparten av dessa okri
tiska förlag var baserade i Indien, med USA 
på andra plats.

– Open accesspublicering har blivit en 
ny industri i Indien. Allt någon behöver för 
att skapa en tidskrift är ju en dator med 
tillgång till Internet, säger epidemiologen 
Madhukar Pai vid McGill University i Cana
da. Han fick upp ögonen för problemet när 
han började bli inbjuden att delta i redak

Oseriös open accesspublicering
har blivit en ny industri

popuLärvetenskapLig pubLiCering. 
populärvetenskapliga publika-
tioner som tar betalt av forskare 
som vill visa upp sig och sin forsk-
ning har blivit en ny affärsnisch. 
men forskningsfinansiärerna var-
nar: det är inte dit deras anslag 
ska gå.

”Vetenskapsrådet har under ett par år 
uppvaktats av ett antal tidskrifter som 
vill locka svenska forskare att delta med 
information om sin forskning, detta till 
höga avgifter” skriver till exempel VR 
på sin webbplats. Men VR understryker 
att man inte på något sätt har något 
samröre med dessa tidskrifter, som är 
kommersiella och inte arbetar med 
peer-review-granskning. 

International Innovation är en 
sådan tidskrift. Flera beslutsfattare och 

höga chefer i Sverige har gratis blivit 
intervjuade i tidskriften, vilket sedan 
används i dess marknadsföring. Jenny 
Björkman på Riksbankens Jubileums-
fond berättar i VRs webbtidskrift Curie 
att flera forskare som finansierats av 
fonden blivit kontaktade av Internatio-
nal Innovation, som vill göra en intervju 
mot betalning.

– Problemet för oss på Riksbankens 
Jubileumsfond är om de pengar som 
vi anslagit till forskning går till vad 
som bör ses som en annons. Det är ju 
inget som vi vill finansiera, säger Jenny 
Björkman.

Forskarbladet, Science & Technology 
och Public Service Review är liknande 
publikationer eller webbplatser, som 
uppmärksammats i artiklar i tidskriften 
Curie och på KIs webb.

ingeLa björCk

forskningsfinansiärer vill inte bidra 
till ”förklädda annonser”
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samverkan. vattenrening med 
alger, Led-belysning och att få 
butiker på landsorten att blomstra 
är några områden som företagare 
ska få hjälp med.  nu står det klart 
vilka femton företag som i pro-
jektet Creating Competitive jobs 
kan flytta in på Lunds universitet, 
malmö högskola eller något av tre 
danska universitet, och utveckla sin 
företagsidé med hjälp av forskarna. 

Det är första gången som konceptet inom 
Creating Creative Jobs testas i Sverige 
och Danmark. Enkelt går det ut på att 
forskare hjälper små- och medelstora fö-
retag i regionen med en idé som behöver 
utvecklas vidare och som i förlängningen 
ska kunna generera nya arbetstillfällen. 
I Sverige är det Lunds universitet och 
Malmö högskola som står för forsknings-
kompetensen. Tre danska universitet är 
involverade i projektet på andra sidan 
sundet.

– Vi ser en blandning av företag från 
olika branscher och det är väldigt roligt att 
så många har sökt. Det visar att det finns 
ett stort intresse för samverkan mel-
lan akademi och näringsliv. Företagen är 
kompetenta och ansökningarna har hållit 
hög klass, säger Caroline Hansson som är 
projektledare för Creating Competitive 
Jobs. 

De företag som har valts ut och som 
flyttar in på Lunds universitet är Nära 
Mat, EkoBalans Fenix, Aaxsus, Bioprocess 
Control Sweden och Norups Gård Bioraff. 
Företagen har blivit utvalda för att de 
tros kunna skapa nya arbetstillfällen med 
universitetens hjälp.

CCJobs finansieras med 20 miljoner 
kronor varav EU (Interreg IV A) står 
för hälften och hälften finansieras av 
parterna Lunds universitet, Köpenhamns 
Universitet, Copenhagen Business School, 
Danmarks Tekniske Universitet, Malmö 
högskola, Företagarna, Sydsvenska 
Handelskammaren, Sustainable Business 
Hub, Inspire food, Connect Denmark och 
Connect Skåne. 

anna johansson

fem företag flyttar in 
på Lunds universitet

tionsråden för tidskrifter på områden som 
klimatförändringar, växter och fysik – äm
nen som ligger helt utanför hans kompe
tensområde.

Att det förekommer oseriös verksamhet 
på open accessområdet innebär dock inte 
att den traditionella förlagsbranschen är fri 
från fel. Det finns gott om exempel på brist
fälliga artiklar som publicerats av vanliga, 
prenumererade tidskrifter, som senare fått 
backa och dra tillbaka materialet. Alldeles 
nyligen avslöjade t.ex. nature att förlagen 
Springer och IEEE fått ta bort mer än 120 
texter fulla med vad nature kallar för ”dator
genererat nonsens”, som publicerats i olika 
konferensrapporter.

bohannons fejkade artikeL acceptera
des dessutom av vissa open accesstidskrif
ter som utges av etablerade förlag som El
sevier och Sage. Skiljelinjen går alltså inte 
mellan open access och prenumeration via 
traditionella förlag, utan handlar om före
komsten av en ansvarsfull peer reviewpro
cess. 

– Lika väl som det finns bra prenumere
rade tidskrifter och bra open accesstidskrif
ter, så finns det dåliga tidskrifter av båda sla
gen, säger Lars Bjørnshauge. Han är tidigare 
universitetsbibliotekarie i Lund och leder nu 
DOAJ, ett stort register för open accesstid
skrifter. DOAJ arbetar som bäst med riktlin
jer som ska göra det svårare för oseriösa fö

Läs mer  
•  Tidningen Curie om populärveten-

skapliga artiklar mot betalning:
 www.tidningencurie.se, sök på 

”Högt pris för att synas”
•  UB:s råd om open access-publi-

cering:  www.lub.lu.se, sök på 
”Tveksamma oa-förlag”

•  John Bohannon om sin fejkade 
forskningsartikel och dess resultat:

 http://scholarlykitchen.sspnet.org, 
sök på namnet

•  Nature-artikeln om datagene-
rerade nonsensartiklar: www.
nature.com, sök på ”Publishers-
withdraw”

retag att komma med i detta register.
Kristoffer Holmqvist understryker också 

att open access är en form av utgivning som 
vill öka tillgängligheten till forskningens re
sultat, men inte överge kvalitetsgranskning
en. Han uppmanar alla som behöver råd om 
en publicering, antingen det gäller veten
skap eller populärvetenskap, att höra av sig 
till UB.

– Fakultetsbiblioteken svarar gärna på 
frågor, och det gör även vi på Enheten för 
vetenskaplig kommunikation, säger han.

ingeLa björCk

Kristoffer 
Holmqvist re-
kommenderar 
sidan ”Tvek-
samma OA-
förlag” på 
Universitets-
bibliotekens 
webbplats.
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jämstäLLdhet. söktrycket till en kurs 
om genus aspekter i undervisningen 
som vänder sig till Lth-lärare, har 
plötsligt skjutit i höjden. en av de 
kursansvariga, torgny roxå, tolkar 
det som ett tecken på att en föränd-
ring är på gång. 

– genusfrågor börjar upplevas 
som relevanta för den egna verk-
samheten skulle jag tro, säger 
torgny roxå, konsult vid Lth:s pe-
dagogiska enhet genombrottet.

Hans devis är att det är först när folk bör
jar tala om något på ett nytt sätt som en 
förändring kan ske. Den viktigaste funk
tionen med kursen blir därmed att främja 
samtalet. 

Men för att ett nytt och bättre samtal 
ska slå rot behövs relevanta observationer 
att tala om. Generellt genusprat glider lätt 
förbi. relevanta exempel levererar kursdel
tagarna själva, då de tre veckor under höst
terminen får fördjupa sig i en genusrelaterad 
fråga som de själva valt och anser menings
full. 

– Det innebär att vi löpande får fram ny 
kunskap om faktiska förhållanden vid LTH, 
säger Torgny roxå och visar en nyframta
gen sammanställning över de viktigaste 
slut satserna som kursens rapporter hittills 
utmynnat i. 

många sLutsatser ligger i linje med ob
servationer som gjorts på annat håll. Till ex
empel att studenter förväntar sig andra sa
ker från en bra kvinnlig lärare jämfört med 
en bra manlig lärare, att kvinnor får mer 
kommentarer om sin person än män och 
att det många gånger är kvinnliga studenter 

som i grupparbeten driver på och inspirerar.
Andra resultat kan tas som ett rungande 

argument för att det är kvalitetshöjande att 
rekrytera fler kvinnliga ingenjörsstudenter. 
Martin Hell, lärare och forskare i dataveten
skap, visar till exempel att kvinnliga studen
ter i medeltal presterar bättre än män. 

från början ville han studera skillnader i 
avhopp mellan män och kvinnor, men där 
såg han ingen skillnad. Däremot upptäckte 
han att kvinnor tar fler poäng och får bättre 
betyg överlag.

Förklaringen kan vara att kvinnliga stu
denter är hårdare selekterade, det vill säga 
att gruppen kvinnor som antas har högre 
snittbetyg än gruppen män. 

– Ett av flera sätt att få bättre studenter 
blir därmed att fortsätta arbetet med att att
rahera flera kvinnor till ingenjörsutbildning
arna. Det skulle på kort sikt dra upp det to
tala genomsnittsbetyget, resonerar Torgny 
roxå.

andra rapporter påpekar att minorite
ter ibland behöver benämnas för att känna 
sig inkluderade. I en rapport intervjuade Ca
milla Lekebjer, kursadministratör vid datave
tenskap, åtta gaystudenter. Dessa menade 
att LTH ingalunda är en homofob värld, men 
att den förhärskande normen att vara man 
och hetero ändå ställer till det. Som avvika
re blir man osynliggjord och får finna sig i 
heteronormen.

Till följd av det ökande intresset för ge
nuskursen har LTH beslutat att köra kursen 
varje år istället för som tidigare vartannat. I 
höst är det dags igen.

Torgny roxå betonar att kursen bara är 
en av flera insatser och att arbetet kräver 
stor uthållighet. Han jämför med satsningen 
på pedagogik.

– Tack vare tjugo år systematiskt arbete 
finns idag inom LTH:s lärarkår stor vana att 
prata om pedagogiska frågor. Det har gjort 
oss ledande inom pedagogisk utveckling. 
Jag hoppas att vi så småningom får sam
ma beredskap att analysera jämställdhet, 
säger han.

kristina Lindgärde

aktuellt.

Alltfler LTHlärare 
vill studera genusfrågor

genuskursen på Lth

”Genuspsykologiska aspekter i 
undervisning – män, kvinnor och 
teknik” är en fortbildningskurs för 
LTH:s personal. Den organiseras och 
ges som ett samarbete mellan Marie 
Bergström från institutionen för 
psykologi, Jeffrey Armstrong från 
LTH:s personalavdelning och Torgny 
Roxå från LTH:s pedagogiska enhet 
Genombrottet. 

Torgny Roxå 
är konsult 
vid LTH:s 
pedagogis-
ka enhet. 



LUM nr 3 | 2014     9

Antologi ger råd till nydisputerade
forskarLiv. doktoranderna har idag 
doktorandråd och platser i akade-
mins olika råd och styrelser, som 
hjälper dem att påverka sin tillvaro. 
nydisputerade doktorer däremot 
för en mer undanskymd tillvaro. 
de bidrar ofta starkt till att uppnå 
lärosätenas visioner inom forskning 
och utbildning, men saknar en röst i 
det akademiska systemet.

Det är utgångspunkten för författarna till an
tologin ”Efter festen”, som har under titeln 
”En överlevnadsguide för den postdokto
rala tillvaron”. Bokens skribenter berättar 
om sina egna erfarenheter av postdoktorns 
osäkra tillvaro. De försöker också ge goda 
råd till dem som upplever tillvaron efter dis
putationsfesten som förvirrande och fylld av 
dubbla budskap.

Bokens redaktörer Sara Eldén och Anna 
Jonsson arbetar vid Linnéuniversitetet res
pektive Handelshögskolan i Göteborg. Men 
de träffades en gång på det postdoktorala 
programmet luPOD i Lund, och många av 
bokens skribenter kommer från LU. Förutom 
de som skrivit vidstående citat bidrar också 
Tobias Axelsson (ekonomisk historia), Jens 
rennstam (företagsekonomi) och Johannes 
Persson (filosofi) med texter om att söka bi

drag, forska ut
omlands resp. 
leda och admi
nistrera en insti
tution.

Syftet med 
boken är både 
att stärka de en
skilda doktorerna 
och att ge under
lag för kritiska re

flektioner om uni versitetens struk
tur och kultur. redaktörerna konstaterar i sin 
inledning att det tagits en hel del steg för 
att förbättra postdoktorernas förutsättning
ar (och samtidigt jämställdheten, eftersom 
kvinnliga postdoktorer ofta påverkas mest 
av osäkerheten). 

trots en god viLja lyckas dock dessa ini
tiativ inte alltid bra i praktiken. Segheten i 
förändringsviljan – från universitetsledning
en ner till institutionsnivån – är påtaglig, och 
det är ofta svårt att få rådande strukturer 
och kulturer att samverka, menar bokens 
redaktörer. De hoppas därför att boken ska 
bli startskottet för fler samtal om akademin, 
samtal där postdoktorerna inte längre ska 
ha en undanskymd plats.

ingeLa björCk

om kritik från granskarna 
på vetenskapliga tidskrifter
”Kommentarer som ’uselt resone-
mang’, ’naivt nonsens’ eller ’texten är 
som ett sömnpiller’ är inte ovanliga. 
När våra närmaste yttrar liknande 
saker om våra allmänna tillkortakom-
manden har vi förhoppningsvis vant 
oss och lärt oss hantera dessa tillmälen. 
När vi får höra sådant i vår professio-
nella roll, om texter som vi arbetat med 
i månader, ofta efter flera års forsk-
ning, är det omöjligt att inte få den där 
isande känslan i framtänderna”.

Mikael Klintman, sociologi

”varför firar vi inte 
när en kurs gått bra?”
”Varför handlar institutionens stra-
tegier om forskningsexcellens och 
samverkan med samhället men inte 
om studenters lärande? Varför firar vi 
när forskningspengar kommer in men 
inte när en kurs gått bra? Varför har 
vi forskningsseminarier och regel-
bundna träffar med våra intressenter 
i omgivande samhälle, men inget pe-
dagogiskt forum? (...) Det är roligt och 
lustfyllt att meritera sig i pedagogisk 
skicklighet i en miljö där undervisning 
leds och genomförs medvetet. I en 
miljö där undervisning kanske uppfat-
tar som en avledande manöver från 
forskningen är det svårt eller omöjigt 
att meritera sig”.

Elin Bommenel och Ulrika Westrup, 
Institutionen för service management.

”åta dig uppgifter 
för akademins utveckling”
”Vill du vara en del av något måste 
du också vara beredd att arbeta för 
det gemensamma. Att sitta tyst och 
småmuttra vid missnöje hjälper ingen, 
varken dig eller organisationen. Man 
måste också kunna ta egna initiativ 
och våga ta plats. Sitt inte och vänta 
på att bli nominerad till ett uppdrag. 
Kommunicera ditt intresse och var 
dina idéer trogen.”

Helena Sandberg, 
medie- och kommunikationsvetenskap

”jag ville få en nick 
från någon av mästarna”
”Vissa personer (ofta män och profes-
sorer) fick fler nickar och instämmande 
hummanden än andra, även när de 
upprepat vad som tidigare sagts av 
en person med lägre status. Detta 
irriterade mig, men jag sögs trots det 
snabbt in i denna seminariedrama-
turgi. Jag ville också få en nick och ett 
instämmande leende, helst från någon 
av mästarna. (...) Nästan utan kropps-
kontroll nickade jag bekräftande åt 
mina idolers inlägg på konferenser, 
även när jag inte förstod eller, ännu 
värre, till och med när jag blev hårt 
kritiserad. Det verkade nämligen 
finnas en outtalad byteshandel av 
instämmanden; en uppmuntrande 
nick uppåt i hierarkin kunde med lite 
tur leda till en bekräftande nick nedåt, 
åt mitt håll.”

Peter Svensson, företagsekonomi
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samverkan. ett stenkast från 
parken villa borghese i rom ligger 
svenska institutet och har så gjort i 
snart 90 år. många är de arkeologer 
och andra forskare med intresse för 
italiensk arkeologi, kultur, konst 
och historia som stannat till här på 
en kurs eller ett stipendium som 
räckt till en termin eller två. institu-
tet har alltid stått Lunds universitet 
nära och sedan i höstas drivs det av 
två lundaforskare som nu har hun-
nit bli varma i kläderna.

De bägge direktörerna, Kristian Göransson 
och Martin Olin (vice), kom närmast från 
Stockholm från intendenttjänster på Med
elhavsmuseet respektive nationalmuseum. 
De känner varandra – både från Lund men 
främst genom tidigare möten på Svenska 
institutet i rom där de varit i flera perioder 
och bedrivit forskarstudier. 

– Det är precis så som institutet ska fung

Lundaforskare direktörer
för Svenska institutet i Rom

era – som en mötesplats där man träffar an
dra forskare inom samma intresseområden, 
säger Kristian Göransson som är klassisk ar
keolog.

han disputerade i Lund 2007 på en av
handling om maritim handel byggd på fyn
den från den grekiska staden Euesperides 
(Benghazi) i Libyen, där han under flera år 
deltog i fältarbetet. Sen fick han jobb direkt 
på Medelhavsmuseet där han varit i sex år. 
Han är mycket glad över jobbet som insti
tutsdirektör i rom.

– Medelhavsinstituten, både här och i 
Aten, är oerhört viktiga för oss som fors
kar om antiken – det är ju här alla lämning
ar finns, säger han och kan inte låta bli att 
dra parallellen med studiemiljön på Antik
museet i Lund.

– Det var så kul att komma till Lund som 
student och få vistas i den inspirerande mil
jön bland alla gipsskulpturer som då fanns 
på Klassiska institutionen. Och nu är jag i 
rom bland originalen…

Kristian Göransson berättar med stolt
het om det goda renommé svensk arkeologi 
har i Italien tack vare många framgångsrika 

utgrävningar – nu senast inom det högtek
nologiska Pompejiprojektet. En viktig upp
gift för honom är att göra institutet bättre 
känt i Sverige. 

– Vi kan bli mycket bättre på att tala om 
hur framstående svensk arkeologisk och an
tikhistorisk forskning i Italien är, säger han. 

Martin Olin, vicedirektör representerar 
institutets andra stora ämne, konstveten
skap och deltog själv som lundaforskare i 
de kurser som han nu är med och arrang
erar för andra. 

– Jag ser som min viktigaste uppgift här 
att försöka stimulera studenter att gå vida
re med sitt intresse för rom och verkligen 
utnyttja institutets stipendier, bibliotek och 
andra resurser som ju är betydande, även 
internationellt, säger han.

aktueLLt i vår för Svenska institutet i rom 
är en kurs inom ramen för USInätverket – 
det utbildningssamarbete mellan universitet 
och institut i bl.a. Sverige, Grekland, Turkiet 
och Italien som prorektor Eva Wiberg är ord
förande för. Kursen heter Communicative 
Variation in Time and Space och ges i maj.

maria Lindh

svenska institutet i rom

startade: 1926
sorterar under: Utbildnings-
departementet
finansieras av: Till största delen 
departementet, men även fonder va-
rav familjen Rausings fond för forsk-
ning i Italien är särskilt betydelsefull. 
antaLet anstäLLda: Ett 10-tal
verksamhet: Utbildning i form av 
specialiserade kurser samt forskning 
som bedrivs av forskare knutna till 
institutet.
för vem: Främst för forskare och 
studenter inom antikens kultur och 
samhällsliv, konstvetenskap, arkitek-
tur och klassiska språk. 

aktuellt.

De bägge lunda-
forskarna  Martin 
Olin (till  vänster) 
och  Kristian 
 Göransson fram-
för Carl Milles 
skulptur ”Sol-
glitter” vid entrén 
till Svenska insti-
tutet i Rom. foto: 
gunnar menander
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eLektroteknik. till vardags omger 
vi oss av elektroniska produkter 
utan att egentligen tänka på det. vi 
tar bilen eller tåget till jobbet, reser 
med flyg på semestern och har ett 
nära förhållande till vår mobiltele-
fon, ipad och laptop. vi tar produk-
ternas funktioner för givna tills den 
dag de plötsligt slutar att fungera. 
faktum är att det händer ganska 
ofta – varje år betalar vi i sverige 
omkring två miljarder kronor för att 
returnera produkter.

– Om vi lyckas få bort alla kundreturer skulle 
vi spara enormt mycket pengar, säger Erik 
Larsson, universitetslektor i elektro och in
formationsteknik vid Campus Helsingborg.

Erik Larsson är forskningsledare för det 
svenska teamet vid Institutionen för elek
tro och informationsteknik som ingår i EU
projektet BASTIOn. Förutom Lunds univer
sitet deltar lärosäten och industripartners 
från Estland, Frankrike, Italien, nederlän
derna och Tyskland i projektet. 

Att tekniken fungerar och går att lita på 

är förstås viktigt för produkter som bilar, 
lastbilar, tåg, och inte minst flygplan. Pro
jektet fokuserar på att hitta lösningar på två 
växande problem världen över: ”no Failure 
Found” och ”Ageing”. 

– ”Ageing”, eller ”åldrande”, har poppat 
upp som ett ganska nytt fenomen. Allt ef
tersom tekniken utvecklas blir produkterna 
mindre. Du vill ha en mobiltelefon som är li
ten och snabb. när elektroniken krymper i 
storlek blir den också mer känslig och åldras 
snabbt, förklarar Erik Larsson.

Vad många användare inte tänker på är 

att en mobiltelefon innehåller flera miljoner 
transistorer. Med tanke på det är det inte så 
konstigt att en liten transistor går sönder. 

Erik Larsson och hans kollegor undersö
ker möjligheter att bygga in mätinstrument 
i produkterna för att i ett tidigt skede kunna 
upptäcka fel, ställa diagnos och behandla 
felet. På så sätt kan din bil signalera att en 
bildel håller på att åldras, och verkstaden 
kan åtgärda problemet innan du blir ståen
de på E4:an med motorproblem. 

den andra stora utmaningen forskar
na står inför är ”no Failure Found”. Majo
riteten av alla returnerade produkter beror 
på fel som tillverkarna inte kan hitta orsa
ken till. 

– Det kan vara en varningslampa i bilen 
som indikerar fel på bromssystemet. Du tar 
bilen till service på verkstaden, där de inte 
kan hitta något fel. En bil innehåller massor 
av elektronik och det är inte lätt att veta vad 
som kan ha hänt. Det kan också vara så att 
du inte har använt bilen på rätt sätt, berät
tar Erik Larsson.

med hjäLp av inbyggda testinstrument ska 
forskarteamet nu mäta vad som pågår un
der tiden produkten används. Då kan till 
exempel en bil ge tecken att ”användaren 
hällde ju faktiskt diesel i tanken, men jag 
går på bensin”. Det låter som science fic
tion, men på LTH Ingenjörshögskolan är det 
fullt möjligt. 

– Vi kommer att hitta någon form av lös
ning på dessa problem, säger Erik Larsson 
övertygande. Jag hoppas att vi får några pa
tent, det uppskattas av EU. 

eva neLsson

EUprojekt ska ge 
pålitligare elektronik

Erik Larsson leder det svenska teamet i projektet BASTION. foto: johan persson

bastion

EU-projektet BASTION (Board and SoC Test Instrumentation for Ageing and 
No Failure Found) fokuserar på problem relaterade till ”Ageing” (åldrande) 
och ”No Failure Found (NFF)”. Startskottet för BASTION gick den 1 januari 
2014 och projektet pågår i tre år t.o.m. 2016. EU bidrar med 30 miljoner kronor 
genom det sjunde ramprogrammet, FP7.

Från LTH Ingenjörshögskolan deltar ett team bestående av forsknings-
ledare Erik Larsson och doktoranderna Dimitar Nikolov och Farrokh Ghani 
 Zadegan. Deras specialistområde inom elektroteknik är test och pålitlighet.

Projektet koordineras av Testonica Lab i Estland.
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I höstas fick hon 22 miljoner kronor i ERCanslag för sin Alzheimers
forskning. Hon sitter dessutom med i Nobelkommittén för kemi, har 
skrivit fyra barnböcker, har vunnit veteranEM i orientering samt är 
föreståndare på Humlegården, en dagverksamhet för personer med 
autism. Möt kemiprofessorn Sara Snogerup Linse.

Mångsysslare
på hög nivå

Sara Snogerup Linse har 
många järn i elden. När hon  
inte själv forskar är hon 
bland annat med och väljer 
vem som ska få Nobel priset 
i kemi.

12                          LUM nr 3 | 2014
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När LUM kommer på besök hin
ner vi knappt skaka hand innan  
Sara Snogerup Linse styr ste
gen mot laboratoriet.

– Jag ska bara kasta ett getöga på mät
ningarna, förklarar hon vänligt över ena ax
eln.

Hon är mitt uppe i ännu en experiment
serie, en av flera hundra, i jakten på kunskap 
om vad som styr den tidiga fasen i sjukdoms
utvecklingen vad gäller Alzheimers. Efter en 
kort kontroll av utrustningen berättar hon 
tålmodigt om de olika arbetsmomenten i 
laboratoriet; hur man varje morgon måste 
rena de prover som ska mätas, hur viktigt 
det är att jobba i kylrum vid vissa renings
steg, hur man späder proverna till olika kon
centrationer. Hon sätter stort värde på att 
delta i sin forskargrupps laboratoriearbete, 
bland annat för att hon älskar själva job
bet med metodutveckling, alltså att designa 
experiment som kan ge svar på ens frågor, 
men också för att hon ser det som helt nöd
vändigt för forskningsprocessen. Mellan 30 
och 50 procent av sin arbetstid tillbringar 
hon i laboratoriet.

– I den här typen av experiment måste 
man själv vara med för att kunna förstå var 
felen är när mätningarna inte blir som man 
förväntat sig, säger hon.

 sara snogerup Linse betonar hur viktigt 
det är att inte negligera sidofenomen som 
framkommer i experimenten; där kan finnas 
intressanta ledtrådar som visar vägen fram
åt. Därför tycker hon också det är värdefullt 
att man som handledare till yngre kollegor 
inte har full koll på vad de gör.

– Många upptäckter görs ju av en slump, 
av oväntade misstag i labbuppställningen. 
Det är bra att göra lite fel ibland, säger hon 
med ett leende.

För övrigt var det en annan form av slump 
som ledde  Sara Snogerup Linse in på hen
nes nuvarande forskning om Alzheimers. 
Från början skulle hon studera hur nanopar
tiklar påverkar ett visst proteinfragment som 
misstänks vara inblandat i sjukdomsutveck
lingen för Alzheimers. Hon upptäckte då till 
sin stora förvåning att det saknades välfung

erande experiment för att förstå en bakom
liggande molekylär process i sammanhang
et; hon insåg att det var ett forskningsfält 
fullt av påståenden utan tillräckligt experi
mentell bas.

– Jag tror det kan bli så när ett ämne är 
hett och många samtidigt ger sig i kast med 
det. Citeringar av någon annans spekula
tioner kan då lätt bli sanningar, säger  Sara 
Snogerup Linse.

Det hon och hennes forskargrupp gjorde 
istället var att lägga två hela år på att utveck
la ett fungerande experiment där man sys
tematiskt eliminerade alla felkällor som var 
möjliga. nu kan hon glädjas åt belöningen 
för det tålmodiga arbetet, det vill säga upp

märksammade forskningsresultat och pre
stigefyllda ErCpengar.

 sara snogerup Linse är sedan 2009 även 
ledamot i nobelkommittén för kemi. Hon 
konstaterar att arbetet med att utse nobel
pristagare tar en hel del tid i anspråk, men 
att det är mycket givande.

– Jag ser det som att jag får en andra 
kemiutbildning! Man får nära inblick i den 
bästa forskningen och en bra överblick över 
forskares arbete inom olika grenar av kemin, 
säger hon.

De senaste sju åren har hon på sin fri
tid skrivit och illustrerat fyra barnböcker, till
sammans med sin sambo Kyrre Thalberg. 

Kemiprofessorn som skriver om drakar. Sara Snogerup Linse och hennes sambo har skrivit och 
illustrerat flera barnböcker, främst om draken Kjetil och hans vänner.

”Det stjäl bara energi att försöka 
lösa alla problem på en gång.”

t
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Dessutom sysslar hon med orientering, en 
idrott hon har gillat sedan barnsben. Fak
tum är att hon inte bara har orienterat på 
elitnivå i Sverige utan även vunnit veteran
EM och kommit tvåa i veteranVM för ett 
par år sedan. 

– Det är ju kul att kunna infria förhopp
ningarna när man är gammal, skrattar hon.

hon har även ett starkt engagemang för 
personer med autism och är sedan många 
år föreståndare på Humlegården i Södra 
Sandby, en dagverksamhet med frilufts
prägel för autistiska personer. En av hen
nes tre söner, Ulf, hade autism, vilket fick 
henne att tillsammans med några andra 
dra igång verksamheten på Humlegården. 
Även om sonen inte lever längre, han dog i 
ett krampanfall för tre år sedan, så har  Sara 

Snogerup Linse fortsatt som föreståndare.
– Det är en så bra verksamhet. Det hand

lar om att personens förmågor kan få möjlig
het att komma fram genom att man bygger 
bort svårigheter som följer med funktions
hindret, säger hon och berättar att en tydlig 
struktur och en förutsägbar vardag är viktig 
för autistiska personer som har svårt att pla
nera framåt i flera led.

men var hämtar hon sjäLv all sin ener
gi ifrån? Och hur hinner hon med livet som 
framgångsrik forskare i kombination med 
allt annat?

– Jag har lärt mig av min son Ulf att leva 
i nuet, det ger mig energi, säger hon ef
tertänksamt och förklarar att det för sonen 
bara fanns ett nu och ett sedan, aldrig mer 
än dessa två steg.

Hon konstaterar att hon är bra på att sor
tera bort; det hon gör just nu är viktigt. när 
hon är i labbet tänker hon inte på andra 
verksamheter och vice versa. Det stjäl bara 
energi att försöka lösa alla problem på en 
gång, menar hon. Däremot kan hon växla 
snabbt mellan olika arbetsmoment.

dessutom, inflikar hon, är det inte lönt att 
oroa sig för att tiden inte räcker till eftersom 
det ju alltid kommer att finnas sådant som 
man inte hinner med. rent konkret försöker 
hon för egen del få loss block av ostörd tid, 
vilket krävs för att göra bra forskning och 
för att hinna tänka ut nya experiment. Att 
tänka gammalt kräver ingen sammanhäng
ande tid, menar hon.

Hon förklarar också att hon lärde sig av 
sin son Ulf att se glädjen i det lilla, att ex
empelvis njuta av vackert ljus som faller in 
genom fönstret, eller att sitta hemma och 
dricka en kopp gott kaffe.

– Jag är en sådan där människa som äls
kar vardagen, säger hon.

text: Lena björk bLixt
foto: gunnar menander

Alzheimersforskning är 
bara ett av flera olika 
projekt som  Sara Snogerup 
Linse driver i laboratoriet. 
Den gemensamma 
nämnaren för all hennes 
forskning är proteiners 
växelverkan med sig själva 
och med andra molekyler. 
Exempelvis studerar hon 
proteinveckning som har 
koppling till Parkinsons 
sjukdom. Ett annat projekt 
handlar om att göra 
biokompatibla material, 
exempelvis en speciell gel 
som kanske i framtiden 
kan användas för långsam 
frisättning av läkemedel.

”Många upptäckter görs ju av en slump, 
av oväntade misstag i labbuppställningen. 
Det är bra att göra lite fel ibland”

t



LUM nr 3 | 2014     15

Fördel Kalifornien
I juni åker Lunds universitets ledning till Stanford. Där finns en 
hel del att lära för svenska universitet enligt en ny rapport om både 
Stanford och University of California Berkeley. De båda topprankade 
universiteten har en helhetssyn på studenten, utbildningen är hög
prioriterad och dessutom nära sammankopplad med forskningen. 
I Sverige går utvecklingen mot motsatt håll. Detta minskar Sveriges 
chanser i den globala konkurrensen menar rapportförfattarna.

Stanford och Berkeley i Kalifornien rankas bland världens tio bästa universitet. foto: petra francke

Universiteten i Lund och Uppsala har en en del att lära av Stanford och Berkeley enligt en ny rapport. foto: kennet ruona och david naylor
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rekrytering/
antagning 
av studenter

rekrytering/
antagning 
av lärare/
doktorander

fokus

innovation 
och samhälls-
nytta

finansiering 
och budget

Ledarskap/
styrning

Öppen, internationell. Stort internationellt sök-
tryck av talanger. Olika meriter räknas, inte bara 
betyg. ”Needblind” antagning av dem som anses 
ha bästa förutsättningarna. Studenter utan egna 
medel är garanterade stipendier. De bästa hand-
plockas vilket ger en heterogen och dynamisk mix 
av studenter.

stanford/berkeley

Handplockar de bästa företrädesvis externt och 
även utanför akademin. Krav på lika stor pedago-
gisk som forskningsmässig skicklighet. Alla för-
väntas undervisa. Sex års ”provanställning” med 
garanterad lön. Därefter utvärderas lärarna, cirka 
60 procent får fast anställning (Stanford). Stark 
mobilitet även mellan universitet och näringsliv.

Utbildning av ”morgondagens ledare” (Stanford). 
Helhetssyn på studenten och fokus på gene-
rella tvärvetenskapliga överförbara färdigheter. 
Inledande basår med brett utbud av kurser inom 
olika ämnen. Integrerar utbildning, forskning och 
samverkan. Premierar tvärvetenskap och gräns-
överskridande samarbete.

Kultur av samspel och samtal.
Tvåvägskommunikation universitet–omvärld 

med många oberoende forskningsinstitut inom 
campus.

Bred syn på ekonomisk och social samverkan. 
Berkeley betonar ”public good”, hur man bidrar 
till det offentliga samtalet. Stanford har stora 
framgångar med tekniklicensiering men största 
bidraget till samhället är motiverade, välutbildade 
studenter som startar företag i t.ex. Silicon Valley.

Utbildning dominerar budgeten, bara 30 procent 
går till forskning. 

Finansiering från många källor: staten, närings-
livet, royalties men framför allt generösa donatio-
ner från framgångsrika alumner.

Starkt strategiskt ledarskap med akademisk legiti-
mitet. Förmår göra avgränsade nedskärningar som 
ger utrymme för riktade satsningar. 

svenska universitet (Lund/uppsala)

Öppen antagning, men kraftigt vikande interna-
tionellt söktryck. Orsak: avgifter för utomeuro-
peiska studenter, få stipendier men även bristande 
kvalitet och inriktning på utbildningen, dålig 
koppling till arbetsmarknaden och små möjlighe-
ter att stanna i Sverige efter examen. Rekryterar 
inte längre ”de bästa” studenterna. Sämre interna-
tionell mix, minskad mobilitet.

 Öppen och internationell rekrytering i teorin, i 
praktiken ofta intern, sluten och ogenomtränglig. 
Minskad mobilitet, ”inavel”. Folk stannar hemma 
för att bevaka sina positioner och möjligheter. En 
kvalitet som ofta anförs vid rekrytering av dokto-
rander är att personen ”ska passa in”. (Se diagram 
på sidan 18). 

Forskningen viktigast. Ökade klyftor mellan 
forskning och utbildning, allt färre högmeriterade 
forskare undervisar. 

Krav på tidig specialisering av studenterna. 
Inlåsning i discipliner begränsar utvecklingen av 
generella färdigheter och minskar mobiliteten och 
utbytet med näringslivet/omvärlden.

Snäv syn – fokus på kommersialisering, innova-
tionssystem, patent, avknoppningar och teknik-
överföring. Besatthet av det mätbara överskuggar 
andra former av samverkan liksom ekonomiskt och 
socialt inflytande i samhället. 

Outvecklad förståelse för vad omvärlden kan 
bidra med – både när det gäller att utforma ut-
bildning, formulera forskningsproblem och bistå 
med kompetens.

Envägskommunikation universitet–omvärld.

Forskning står för 70 procent av omsättningen. 
Finansiering: huvudsakligen från staten och 

generös när det gäller forskningen. Anslagen 
öronmärkta för forskning respektive utbildning.

Svagt strategiskt ledarskap. Svårigheter prioritera 
och styra. Osthyvel vid nedskärningar.
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Den nya rapporten från SnS, Stu
dieförbundet näringsliv och 
Samhälle, ringar in de viktigas
te faktorerna som man menar 

Sverige kan lära av. Som svenska jämförelse
objekt har man Lunds och Uppsala univer
sitet.

Den mest slående skillnaden är kanske 
synen på utbildningen. Medan allt färre pro
fessorer undervisar vid de forskningstunga 
svenska universiteten så lägger Stanford och 
Berkeley lika stor vikt vid undervisning som 
forskning när de anställer och alla förvän
tas undervisa. 

det gränsöverskridande arbetssät
tet är ett annat kännetecken hos de båda 
framgångsrika amerikanska universiteten. 
Tvärvetenskap underlättas och uppmuntras. 
Forskning, utbildning och samverkan med 

tappar ändå i internationella citeringar. De 
svenska universiteten är fortfarande mycket 
bra, men på sikt blir det svårare att hävda 
sig i konkurrensen om det globala human
kapitalet, varnar SnSrapporten.

För att vända trenden krävs att Sverige 
erkänner utbildningens och studenternas 
betydelse, menar rapportförfattarna. Det 
fordras också verklig koll på utbildnings
kvalitet och en insikt om studentens nyckel
roll för innovation och tillväxt. Utbildningen 
behöver integreras med forskningen i hö
gre grad. 

för att attrahera ”de smartaste” lä
rarna och studenterna krävs också att man 
i Sverige ser universitetens unika roll som 
nationens primära källa till att få fram kun
skap och talang. rapporten rekommende
rar större akademisk öppenhet mot omvärl

omvärlden är samtidigt starkt integrerade. 
Man har dessutom en bred syn på vad som 
är samhällsnytta; här handlar det om vad 
studenterna kan bidra med i samhället i vid 
bemärkelse och inte huvudsakligen om att 
forskningsrön ska ge kommersiell utdelning 
(vilket de dock gör i hög grad).

berkeLey oCh stanford uppmuntrar ock
så rörlighet. De rekryterar brett – internatio
nellt och öppet – för att få de bästa studen
terna och lärarna, och de bryr sig om mer 
än akademiska meriter. Eftersom söktrycket 
är stort kan de ”plocka de bästa”. Lönen är 
garanterad för lärarna när de får fast anställ
ning. Studenter som saknar egna medel har 
ofta generösa stipendier. Detta ger en he
terogen och dynamisk mix. 

Inom OECD satsar Sverige näst störst 
andel av BnP på universitetsforskning, men 

Satsa på studenterna!
Studenter på Berkeley. foto: petra francke

t
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Andelen anställda vid institutionerna för fysik och historia vid 
Berkeley, Stanford, Lund och Uppsala universitet som avlagt 
doktorsexamen vid samma universitet där de nu arbetar.

konkreta råd 
till svenska universitet 
rekryteringspoLitiken. Alla aka-
demiska tjänster bör utlysas interna-
tionellt för att skärpa konkurrensen 
och bredda rekryteringsbasen.

undervisningens roLL. Det bör 
finnas tydliga karriärvägar för 
lärare som kombinerar forskning och 
högkvalitativ undervisning. Endast 
de som uppvisar jämna och höga 
prestationer inom både forskning 
och undervisning bör anställas och 
befordras. Genomför systematiska 
utvärderingar av kvaliteten på hög-
skoleundervisningen och erbjud stöd 
för förbättringar.

kurspLanerna. De amerikanska 
toppuniversiteten erbjuder studen-
terna ett brett utbud av teoretiska 
och praktiska färdigheter. I Sverige 
tvingas studenterna tidigt specia-
lisera sig. Överväg förändringar av 
kursplanerna för att fokusera mer på 
färdigheter snarare än på specifika 
kvalifikationer eller examina.

den. Bjud in till kurser och program med 
mogna företag, inte bara inom high tech
sektorn, och uppmuntra till ökad rörlighet 
mellan universitet och omvärld, är ett för
slag. 

Man rekommenderar också tydliga kar
riärvägar på postdocnivå och ökade an
slag till utbildningen. Finansieringssyste
met måste förändras så att det blir möjligt 
att satsa på utbildningen och befordra lä
rare som är lika bra på att undervisa som 
att forska.

britta CoLLberg

fotnot: Rapporten ”Utbildning, forskning, 
samverkan. Vad kan svenska universitet lära 
av Stanford och Berkeley?” är utgiven av SNS 
Utbildningskommission. Författare är Syl-
via Schwaag Serger, adjungerad professor i 
forskningspolitik LU och direktör för Interna-
tionell strategi på Vinnova, Arthur Bienen-
stock professor em tillämpad fysik, Stanford, 
Mats Benner, professor i forskningspolitik 
LU, Anne Lidgard, direktör för Vinnovas Sili-
con Valley-kontor. 
Här finns rapporten samt en podcast med 
kommentarer av bl.a. statssekreterare Peter 
Honeth, Utbildningsdepartementet: www.

Genomgång av en 
projektredovisning 
på den populära 
kursen Design Gara-
ge på Stanford här-
omåret. foto: britta 
collberg

Lund          Uppsala            Berkeley          Stanford

Fysik

Historia
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– Jag tror det är attityder främst, som stödjer sig på 
regelverk. Men vi kan göra annorlunda; Berkeley är ett 
bra exempel på ett offentligt reglerat lärosäte som för-
mår tänka bort reglernas begränsningar och ge plats 
för fantasi. Sverige är på sätt och vis ett litet europeiskt 
Kalifornien, en vetenskaplig stormakt med ett interna-
tionellt och kunskapsintensivt näringsliv och hög grad 
av social mobilitet. Vi har därför förutsättningar att 
göra samma sak.

– Det är en blandning. Det anses fortfarande finast och 
bäst för karriären att forska, även om det finns många 
undantag. För att lyfta utbildningen krävs nytänkande. 
Ett sätt kan vara ett utlysa statliga utvecklingsmedel 
till utbildningsprojekt – medel som ska sökas i konkur-
rens och bedömas av externa sakkunniga. Vi ska också 
ta chansen att lära inte bara av Stanford och Berkeley 
utan också av framgångsrika kolleger i det europeiska 
nätverket LERU. Här finns universitet som organiserat 
om sin forskning i tvärvetenskapliga centra för att möta 
stora utmaningar som klimathotet, fattigdomen etc. 
Det har gett enorma forskningsintäkter som spiller över 
på undervisningen och engagerar och lockar studenter. 

– Det är en blandning. Men visst händer saker, ett ex-
empel är att man i dag disputerar tidigare. Det under-
lättar mobilitet och det kommer att ge effekt på sikt. 

– Det verkar dock finnas en svensk ovilja att ta till-
vara internationell kompetens. När man rekryterar tar 
man gärna den forskare man känner – och jag säger 
inte att den personen inte kan vara den bästa! Men 
det blir en märklig signal utåt – särskilt om inte rekry-
teringsprocessen är transparent – och innebär att man 
begränsar sig i sitt val. Det visar sig också att svenska 
forskare, som i dag alltmer väljer att doktorera utom-
lands, har svårt att sedan få jobb i Sverige – även om 
de har disputerat vid internationella toppuniversitet.

är det rättvist att jämföra stanford/berkeley 
med Lund/uppsala?

 vilket är största hindret för förändring 
– är det traditioner, regelverk eller attityder?

– Både ja och nej. Vi är alla universitet som eftersträvar 
forskning och utbildning i världsklass. Samtidigt finns 
stora skillnader: de båda amerikanska universiteten ut-
bildar en elit och de har mer pengar än vi. Vi finns i en 
svensk kontext och måste vara ”beredda till bådadera”. 
Samtidigt som vi vill utbilda de bästa har vi uppdraget 
att erbjuda utbildning till en bred massa studenter. 
Oavsett olikheterna finns förstås alltid något att lära – 
av Stanford och Berkeley, men också av universiteten i 
våra nätverk LERU och U21. Vi behöver ständigt vidga 
vyerna.

– Det är en blandning av alltihop. Tradition har exem-
pelvis legat till grund för det resursfördelningssystem 
som vi har – där torra ämnen missgynnas på bekostnad 
av laborativa och där utbildningsanslagen systematiskt 
urholkas. Som helhet är systemet extremt stelbent. Vi 
får inte omfördela medel mellan forskning och utbild-
ning som bedöms som helt olika saker. Detta hämmar 
kreativiteten. Sedan tror jag faktiskt att det sker för-
ändringar som rapporten inte lyfter fram. Vi ser t.ex. 
en tendens till ökad mobilitet och vi externrekryterar 
allt fler av våra doktorander, både regionalt och inter-
nationellt. Det ser förstås olika ut beroende på ämne. 
Man kan inte dra hela universitetet över en kam.

– Det är en något orättvis, men lärorik betraktelse. Ju 
bättre man betraktar sig själv, desto mer borde man 
ha att lära av andra. Och i denna tid av globalisering 
finns skäl att göra en kvalificerad omvärldsanalys och 
fundera på hur man vill utvecklas. Idag har vi mycket 
fokus på kvantitet – finansieringsmodellen bidrar till 
det. Vi jobbar mer på att maximera våra intäkter än 
göra något riktigt bra. Jag menar att vi har mycket att 
lära av Stanfords och Berkeleys extrema kvalitetskultur. 

– Det är en tuff jämförelse, men syftet är att se vad 
vi kan lära oss. De svenska universiteten är heller inte 
dåliga. Dock har de en stor potential att bli bättre, 
framför allt när det gäller rekrytering av lärare och 
att bli mer attraktiva för internationella studenter. 
Förändringen kan komma från flera håll (top-down 
eller bottom-up), men man måste bestämma sig för 
vad man vill. Svenska universitet kan med ganska enkla 
medel öka mobiliteten och motverka ”inavel” t.ex. 
genom att göra som Copenhagen Business School där 
fakulteter inte anställer egna doktorander som första 
tjänst efter disputationen.

– Jag tycker en jämförelse är OK. Jag skrev själv en 
debattartikel för några år sedan just om vad vi kan 
lära av Stanford. Och i juni åker vi en LU-delegation till 
Stanford för att diskutera och fördjupa vårt samarbete 
inom en rad områden. Det finns ingen anledning att gå 
i försvarsställning! Det här är en rapport med mycket 
bra tips om vad vi kan förbättra. En viktig sak att ta till 
oss är att vår forskning och utbildning hänger för dåligt 
ihop. Hela det svenska systemet delar upp forskning 
och utbildning i olika korgar. Detta måste vi ändra. Och 
målet måste vara att det tänk, den kritiska analys och 
kreativitet som genomsyrar riktigt bra forskning också 
ska genomsyra utbildningen ända ner på grundnivå. 

eva Wiberg, 
prorektor

mats benner,
professor, 
rapport-
författare

sylvia 
schwaag 
serger, adj. 
professor, 
rapport-
författare 

sven 
strömqvist,
vicerektor 
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På Musikhögskolan i Malmö fann Peter Spissky från Tjeckoslova
kien möjligheten att utveckla sitt intresse för barockmusiken – en 
musikgenre som inte passade det politiska systemet i hemlandet. 
Med sin forskning på hur gester hämtade från tal, skådespeleri och 
dans kan komprimeras ner i stråkens rörelser hoppas han komma 
närmare det levande, svängiga spel som är musikgenrens kärna.

Stråkföring med sväng
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Bakom muren i Tjeckoslovakien var 
det otänkbart som violinist att 
spela barockmusik på historiska 
instrument på musikskolorna. Så

dana otraditionella aktiviteter tillhörde den 
alternativa intellektuella miljön. Det fung
erade som en dold markering mot det tra
ditionella, och därmed mot det monolitiska 
politiska systemet. Det väckte Peter Spisskys 
intresse och var första steget till en lång kar
riär inom barockmusiken. 

nu är han är lärare i barockviolin på Mu
sikhögskolan i Malmö, konsertmästare i 
Concerto Copenhagen – en orkester som 
idag räknas till en av Europas ledande en
sembler inom tidig musik – och ger master 
classes runt om i Skandinavien. 

redan som fem–sexåring började han 
spela fiol hemma i dåvarande Tjeckoslova
kien. Hans föräldrar spelade folkmusik, vil
ket även Peter Spissky gjorde innan han kom 
att intressera sig för klassisk musik och bör
jade utbilda sig inom fiol.

– Där var det otänkbart att spela barock
musik på historiskt sätt, vilket hade börjat 
bli etablerat i Västeuropa under 1980talet. 
I Tjeckoslovakien handlade det bara om den 
stora ryska violintraditionen. Jag fick spe
la barockmusik på barockviolin i smyg. Det 
blev som en undergroundrörelse, berättar 
Peter Spissky.

Det var inte förbjudet att spela i barock
orkester med tidstrogna instrument, men 
det var inte något som etablissemanget gil
lade. Varje avvikelse från den officiella tra
ditionen ansågs vara farlig och destabilise

rande. Men samtidigt hade regimen ingen 
grund för att ingripa: de spelade ju musik 
som var en del av kulturarvet, gammal musik 
med anknytning till Tjeckoslovakien. 

– Bara att få göra något annat än det sys
temet ville kändes bra. En av de första im
pulserna när jag spelade barockmusik var att 
göra något eget, personligt och inte bara 
upprepa det som den offentliga kulturen 
stod för, berättar han.

Så fort som möjligt efter murens fall sök
te sig Peter Spissky utomlands. Han ham
nade på Musikhögskolan i Malmö, där han 
utbildade sig och tog sitt solistdiplom 1995. 
Sedan dess har han varit verksam som lärare 
i barockfiol.

Barockmusiken har sedan 1970talet 
växt sig allt starkare i det europeiska mu
siklivet, inte minst tack vare den tidstrogna 
tidigmusikrörelsen som försökt hitta tillba
ka till hur musiken spelades när den skrevs, 
bland annat genom att bygga om instru
ment så att de blev tidstypiska. 

det är doCk inte någon slags historisk re
konstruktion som i första hand intresserar 
Peter Spissky. I stället letar han efter rytmiskt 
sväng och musikaliskt uttryck, snarare än en 
historiskt korrekt klang. Barockmusik är ba
serad på dans och retorisk tal. Men han tyck
er inte att det ger någon mening att använda 
sig av peruker och obegripliga autentiska ba
rockrörelser. Det är bara yta. Först och främst 
handlar det om att hitta gestik och ett musi
kaliskt uttryck som är relevant idag. 

Men frågan är om det inte finns en stor 
risk att man flyttar sig ännu längre bort från 

peter spissky

bor: Köpenhamn
gör: Lärare i barockviolin på Musik-
högskolan i Malmö och Den Kong-
elige Danske Musikkonservatorium, 
konsertmästare i Concerto Copen-
hagen (CoCo) – en orkester som idag 
räknas till en av Europas ledande 
ensembler inom tidig musik. Tillsam-
mans med CoCo är han regelbundet 
involverad i konsertturnéer. Han 
gästar också som konsertmästare/
dirigent i ensemblerna Camerata 
Øresund, Barokkanerne i Oslo, Ca-
merata Drammatica i Reykjavik och 
Finnish Baroque Orchestra. Han är 
ofta inbjuden att leda och instruera 
moderna skandinaviska kammar-
orkestrar. Peter är förutom i CoCo 
medlem i gruppen The Baroque 
Fever som turnerar runtomkring i 
Europa.
forskning: Skriver doktors-
avhandlingen ”Ups and Downs, 
Violin Bowing as Gesture”.

Bachs värld än vad traditionella symfonior
kestrar gjorde?

– Den risken vill jag gärna ta. Mitt pro
blem med en traditionell symfoniorkesters 
framförande av barockmusik på 1980talet 
var inte att de spelade annorlunda än Bach 
skulle ha gjort, utan tvärtom att de fastna
de i sitt romantiserande uttryck i över ett
hundra år. Vi måste vidare! Musicera här och 
nu, på nytt! Precis som jag vägrar att ta på t

Stilstudie: Peter Spissky spelar Bach. 
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en peruk och stiliserad barockkostym skulle 
jag aldrig kunna tänka mig att spela iklädd i 
en museal, onaturlig, gammaldags uniform 
från 1800talet: en frack. Det ligger i musi
kaliteten, i viljan att musicera fri i stunden, 
snarare än att använda kläder, historiska in
strument eller historisk information, säger 
Peter Spissky.

2010 påbörjade han ett forskningsprojekt 
som ska utmynna i en doktorsavhandling 
som knyter an till detta, där han undersöker 
gesters påverkan på stråkföringen. Detta 
kan i sin tur påverka hur man lär ut barock
musik som kontrast, eller i alla fall komple
ment, till traditionell undervisning där man 
fokuserar mycket på perfekt ton och teknik.

rent praktiskt filmar Peter Spissky både 
sina egna konserter och sin undervisning 
och gör därefter videoanalyser av materia
let för att undersöka hur gester som här
stammar från tal, skådespeleri och dans kan 
överföras till stråkens rörelser och därmed i 
musikens uttryck.

– när jag håller en lektion så förväntar sig 

eleverna att jag ska berätta för dem exakt 
hur jag vill att det ska låta och hur de ska få 
fram den ”riktiga” klangen. Men jag bryr 
mig inte om det, utan söker efter hur man 
får med kroppen i sitt spel och därmed får 
musiken mer levande så att den gestaltar 
det musiken handlar om: dans och gestik.

Som exempel nämner han ett stycke som 
handlar om Don Quijote och hur man med 
en tonfigur kan gestalta hur Sancho Panza 
kastas upp i luften för att sedan falla ner. Det 
gäller att få med sig historien från kroppen 
och ut i instrumentet via stråkens rörelser, 
fiolspelandet ska bli något mer än bara att 
framföra toner på ett perfekt sätt. Musiker
na ska hitta sitt eget sätt att använda sina 
kroppar för att hitta svänget, snarare än att 
följa en färdig modell för hur det förväntas 
låta. Det sistnämnda leder till att alla till slut 
låter likadant.

Peter Spissky använder sig av två be
grepp: soundism och gesturism. Förenklat 
innebär det att en soundist försöker efter
likna barockmusik som den förväntas låta, 
medan en gesturist utgår från en fysisk rö

relse inspirerad av dans och retorik. Man vet 
inte exakt hur det kommer att låta i själva 
stunden. På det sättet blir konserten levan
de och spännande. Själv är han en utpräg
lad gesturist som börjar med gesterna och 
får ljudet som en följd av detta.

det handLar inte om att bara uttrycka 
sig på ett visuellt sätt, utan man måste hit
ta kanaler så att detta överförs in i instru
mentet. Genom olika projekt med dansare, 
skådespelare och sångare undersöker han 
vilka samband som finns när det gäller hur 
man använder kroppen för att gestalta. Pe
ter Spissky berättar att han gjort blindtester 
där åhörare fått lyssna till olika framföran
den, utan att se den som spelar. 

– Det var enkelt för dem att peka ut vilket 
stycke som spelades med gester som me
tod. Musiken blir mer levande om klangen 
och timingen präglas av den fysiska kropps
liga energin. Man kan dansa eller berätta 
historier med fiolen, säger Peter Spissky.

text: jonas andersson
foto: gunnar menander

t
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www.crafoordprize.se och http://kva.se 
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5–6 maj i stockholm
prissymposium och prisceremoni
KUngl. vetensKapsaKademien, stoCKholm

anmälan på www.crafoordprize.se eller http://kva.se

7 maj i lund
Öppen prisföreläsning av pristagaren 
Peter Molnar

15:30–17:00 pangea, geoCentrUm ii, 

the geoBiosphere sCienCe Centre, lUnds Universitet

Peter Molnar,  
university of Colorado  
Boulder, Co, usa, 

tilldelas Crafoordpriset i  
geovetenskaPer  2014

”för hans banbrytande bidrag till 
förståelsen av global tektonik, 
särskilt kontinenters deformation 
och bergskedjors struktur och 
utveckling, samt tektoniska  
processers inverkan på ocean- 
atmosfärscirkulation och klimat.”
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På sin praktik på företaget Hidronor har 
hon ingått i ett projekt om återanvändning 
av smörjolja från gruvindustrin i norra Chile. 
Idag blir denna avfallsolja bara uppbränd, 
vilket både är skadligt för klimatet och ett 
slöseri med resurser. Hennes uppgift har va
rit att samla in faktaunderlag för en eventu
ell återvinningsanläggning. Syftet har varit 
att ta bättre vara på miljö, klimat och resur
ser – precis det Ellen Palm vill syssla med i 
sitt kommande arbetsliv. 

text & foto: ingeLa björCk

eLLen paLm 

gör: studerar på LTH och på det 
 tekniska universitetet i Valparaiso, 
har praktiserat på företaget Hidro-
nor i Santiago
bor: på Cerro Concepción, en av 
Valparaisos många kullar
tyCker om: sina vänner, chilenska 
viner, läsa, segla, cykla, gå på ut-
ställningar
viLL jobba med i framtiden: 
avfalls- och resurshanteringsfrågor, 
gärna på någon myndighet eller 
organisation

Ellen Palms år som utbytesstudent 
i Chile började lite oväntat med 
en studentstrejk som la utbild
ningen på is i två månader. Men 
hon ägnade tiden år att bekanta 
sig med landet och putsa på sin 
spanska, och tycker i efterhand att 
den oväntade starten blev riktigt 
lyckad.

Utbytesåret i Chile inleddes
med två månaders studentstrejk
Ellen Palm läser ekosystemteknik på LTH och 
har alltid varit inställd på att göra en del av 
sin utbildning utomlands. 

– Jag var inne på internationella kontoret 
på LTH redan första veckan, för att höra mig 
för. Fast sen tog det ju ett par år innan tan
karna blev verklighet, berättar hon.

Att det blev Universidad Técnica Federico 
Santa Maria, ett tekniskt universitet i Val
paraiso i Chile, är resultatet av ett noga ge
nomtänkt val. Ellen Palm ville till ett spansk
talande land som var någorlunda tryggt och 
stabilt, och till en stad vid kusten. Alterna
tiven blev då Valparaiso, Buenos Aires och 
Barcelona.

– Valparaiso hade kurser om sådant som 
intresserar mig, som avfallsfrågor och miljö
etik, så det kändes som ett bra val, säger hon.

men några studier blev det alltså inte i 
början, på grund av strejken som ingick i de 
chilenska studenternas långa kamp för gra
tis utbildning. Idag kostar studieavgifterna 
mycket pengar, även på de (relativt få) stat
liga universiteten. De allra fattigaste kan få 
stipendier, men för ungdomar ur den stora 
medelklassen i Chile är avgifterna ett stort 
problem.

Att hänga med i den spanska undervis

ningen har gått bra, tycker Ellen Palm.
– I början använde jag min ordboksapp 

väldigt mycket, men nu är den mer som en 
trygghet. Det har varit roligt att läsa kur
ser där man fått anledning att resonera och 
diskutera, eftersom mitt syfte varit att lära 
känna kulturen, språket och människorna.

– Om jag inte kunnat någon spanska alls 
från början hade jag fått läsa rena beräk
ningskurser vilket inte varit lika givande, me
nar hon. 

under terminen bor Ellen Palm i Valparai
so, en medelstor stad där färggrannt målade 
hus täcker de branta kullarna innanför kus
ten. Under det just avslutade sommarlovet 
har hon däremot bott och arbetat i sexmiljo
nersstaden Santiago, Chiles huvudstad. På 
båda ställena har hon delat lägenhet med 
chilenare, genom vilka hon fått många nya 
vänner.

– Chilenare är mycket mer socialt öppna 
än svenskar. Jag har blivit inbjuden till bröl
lop och dop och andra familjefester som vi i 
Sverige knappast skulle ta med en utomstå
ende på. Jag beundrar mina chilenska vän
ner för att de orkade anstränga sig för att 
lära känna mig även i början, när min span
ska var sämre, säger Ellen Palm.

Ellen Palm har bytt Lund och LTH mot ett utbytesår i Chile. Här skymtar Santiago i bakgrunden.

 folk.
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mediCin. att ta ett ämne som hjälper 
en otrevlig bakterie att stå emot 
människans immunförsvar, och 
utveckla det till ett läkemedel som 
hjälper människor med helt andra 
sjukdomar... det låter som en vacker 
saga för medicinska forskare. men 
just detta är faktiskt vad som håller 
på att hända i Lund.

Den otrevliga bakterien är en streptokock
bakterie. Denna kan ibland vara ofarlig, kan 
ibland orsaka halsfluss och hudinfektioner, 
men kan också i värsta fall ge mycket svå
ra infektioner som får flera organ att slu

ta fungera. Dessa infektioner kan leda till 
döden, vilket gett streptokocken namnet 
”mördarbakterien”.

för att bemöta människans immunför
svar använder sig streptokocken av ett sär
skilt ämne, ett enzym kallat IdeS. IdeS oskad
liggör de antikroppar som kommer för att 
punktmarkera bakterien. (Läs mer i rutan 
”Så fungerar det”).

– Enzymet är enastående målinriktat mot 
antikroppar, vilket är just vad man önskar 
sig av ett läkemedel. Ett bra läkemedel ska 
ju påverka målet och inget annat, förklarar 
professorn i infektionsmedicin Lars Björck.

Men skulle man verkligen vilja försvaga 
en del av kroppens viktiga immunförsvar? 
Jo, i vissa fall:

– Vi har de autoimmuna sjukdomarna, 
som beror på att immunförsvaret börjar at
tackera den egna kroppen. Vi har också 
de patienter som behöver en transplanta
tion av t.ex. en njure, men vars antikroppar 
reagerar mot alla tänkbara transplantat. I 
båda dessa sammanhang skulle förmågan 
att stänga av immunförsvaret kunna använ
das till patientens förmån, säger Lars Björck.

Den senare möjligheten ska nu snart prö
vas, eftersom IdeSenzymet lämnat djur
försöksstadiet och håller på att testas på 

Enzym från ”mördarbakterie”
kan rädda svårt njursjuka 

forskning.

Forskare utför kliniska prövningar tillsammans med mindre lundaföretag

Lars Björck hoppas att enzymet IdeS kan användas i behandlingen av flera autoimmuna sjukdomar.  
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 människor. Den första studien är redan av
klarad. Det var en s.k. fas 1studie, som går 
ut på att se om ett tilltänkt läkemedel är 
säkert och ofarligt. Studien visade att IdeS 
klyver antikroppar ännu effektivare i männ
iskor än i försöksdjur, och att det sker helt 
utan biverkningar.

nästa studie av IdeS ska omfatta just pa
tienter som behöver en ny njure, men vars 
immunförsvar redan i laboratorietest rea
gerat mot alla tilltänkta transplantat. Dessa 
patienter utgör 15–30 procent av alla svårt 
sjuka njurpatienter. Eftersom de inte kan 
transplanteras är de idag hänvisade till 
mångårig dialys och oftast för tidig död. 

– Tanken är att vi ska spruta in IdeS i sam
band med transplantationen för att dämpa 
patienternas immunförsvar. Om det fung
erar som vi tror försvinner den akuta risken 
för avstötning. Immunförsvaret kommer så 
småningom tillbaka till full styrka, men då 
hoppas vi att den nya njuren accepterats av 
kroppen, säger Lars Björck.

de kLiniska prövningarna sker i ett 
samarbete mellan Lars Björcks forskargrupp 
och det lilla lundaföretaget Hansa Medical. 
Bo Håkansson, en känd skånsk entreprenör, 
har i många år stött grundforskningen och 
i gengäld fått ”första tjing” på dess kom
mersiellt användbara resultat. Lars Björck, 
som samarbetat med både stora företag 
och småföretag som Hansa Medical, tycker 

det är en skillnad som mellan natt och dag:
– Att ha att göra med de stora företagen 

är förfärligt! De har ingen vetenskaplig ut
hållighet, ger inte forskarna den nödvändi
ga friheten, och är toppstyrda, byråkratiska 
och ickekreativa. 

– Jag känner till ytterst få begåvade fors
kare som frivilligt lämnat akademin och gått 
till läkemedelsindustrin trots att lönen är hö
gre. Att inte själv få välja projekt och ve
tenskapliga frågeställningar är en frihetsin
skränkning som är motbjudande för någon 
som har ett genuint vetenskapligt intresse. 
Jag är inte ett dugg förvånad över att de sto
ra läkemedelsföretagen trots enorma eko
nomiska resurser har så förtvivlat svårt att 
komma fram med nya koncept och läkeme
del, menar han.

Lars björCk, hans medarbetare och Hansa 
Medical har också diskussioner i gång om 
andra ovanliga och svårbehandlade sjukdo
mar där IdeSenzymet kanske kan hjälpa. 
Det är t.ex. neuromyelitis optica, en autoim
mun sjukdom som skadar synen och rygg
märgen, och svåra fall av SLE (lupus), en 
reumatisk sjukdom som skadar flera olika 
organ. Om även det går bra, så kan kanske 
ännu fler sjukdomar komma i fråga. Det vore 
en fin fortsättning på sannsagan om strep
tokockens användbara enzym.

text: ingeLa björCk

foto: gunnar menander

så fungerar det
När streptokockbakterierna infekterat en människa brukar de upptäckas av 
specialiserade antikroppar som sätter sig fast på bakteriernas yta. Antikrop-
parna har en utstickande del som fungerar som en ”flagga” och signalerar åt 
de vita blodkropparna att komma och döda bakterierna. Bakterierna försvarar 
sig dock genom att låta sitt enzym knipsa av denna utstickande ”flagga”, så att 
de vita blodkropparna aldrig hittar dem.

Forskarnas banbrytande upptäckt gjordes när de testade bakteriens enzym 
på kaniner. De fann till sin förvåning att enzymet saboterade ”flaggorna” på 
alla IgG-antikroppar (en viktig del av vårt immunförsvar ) i kaninernas blod.  
Ändå var kaninerna helt friska, och deras antikroppar kom tillbaka efter några 
dagar. Enzymet har alltså förmågan att slå ut immunförsvaret för en kort pe-
riod utan att skada några andra funktioner i kroppen.

forskarutbiLdning. flera inslag 
i forskarutbildningen vid Lunds 
universitet lyfts fram som goda 
exempel av det europeiska 
universitetsnätverket Leru. det 
sker i en rapport kring behovet 
av nytänkande inom forskarut-
bildningen.
 
Forskarutbildningen har förändrats 
markant de senaste åren. Insikten att 
disputerade bidrar starkt till samhäl-
lets förnyelse och innovationsklima-
tet har lett till mer strukturerade 
forskarutbildningar och högre krav 
på universitet och institutioner för att 
upprätthålla både bredd och kvalitet. 

LERU plockar goda exempel från 
sina medlemsuniversitet och sorterar 
in dem i fyra kategorier: formell forsk-
ningsträning, aktiviteter som drivs av 
forskarstuderande själva, karriärut-
veckling och sist men inte minst hur 
universiteten organiserat sig och vilka 
strategier man har för att stötta och 
främja innovation och särskilt interna-
tionell och tvärdisciplinär synlighet.

Ett inslag i LUs forskarutbildning 
som lyfts fram är samhällsvetarnas 
tvärdisciplinära ”Kickstart to academic 
life”. LERU uppmärksammar också 
bruket av frågeformulär kopplade 
till doktorandsamtalen när det gäl-
ler beredskap för en karriär utanför 
akademin, samt den tvärvetenskap-
liga forskarskolan i genomisk ekologi 
GENECO.

britta CoLLberg

LERUs rapport (Advice paper nr 15 2014 ) 
kan laddas ner på www.leru.org

Lund framhålls i rapport 
om forskarutbildning
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forskning.

mediCin. mellan 30 och 40 procent 
av alla patienter har mer ont än de 
borde efter sin operation. detta vill 
anna persson, läkare och dokto-
rand vid kliniken för anestesivård i 
m almö, ändra på. genom att förut-
säga hur ont något gör blir det näm-
ligen möjligt att lindra det onda.

Att genomgå en operation – stor eller liten 
– kan vara obehagligt i sig. Dessutom är den 
smärta och värk som kan uppstå efter ope
rationen ett problem för många. De patien
ter som har mer ont än de borde efter sin 
operation ligger på den självskattningsskala 
som används inom vården på nivån med
elsvår smärta, svår smärta eller ännu högre.

Anna Persson hoppas nu hitta en mät
metod som är så enkel och tillförlitlig att 
man ska kunna göra en individuell smärt
bedömning på i princip alla patienter före 
beslut om en eventuell operation. 

– Därefter går det att styra hur intensiv 
smärtlindringen ska vara. Behövs regional el
ler central bedövning? Behövs det extra be
dövning i slutet av operationen? Vi kan till 
och med välja att avstå från att operera. Och 

den som är smärttålig kan få mindre bedöv
ning och komma igång med sitt vanliga liv 
snabbare efter operationen, förklarar hon.

Men idag ser det annorlunda ut. nar
kos och smärtlindring, t.ex. med morfin el
ler ryggmärgsbedövning, ges främst utifrån 
vilken typ av operation som ska göras. Det 
är ett relevant men alltför trubbigt tillväga
gångssätt, menar Anna Persson. 

Hennes strategi är att undersöka flera 
olika sätt som kan öka möjligheterna att för
utsäga smärta. Ett av dem går ut på att ut
veckla ett gentest. Med hjälp av ett blodprov 
kanske det kan bli möjligt att diagnosticera 
hur en person reagerar på smärta. 

– Av människans 10.000tals gener finns 
ett 40tal som många smärtforskare är spe
ciellt intresserade av. Vi fokuserar på unge
fär ett halvt dussin av dessa.

rekryteringen av patienter till studien är 
nu på väg in i slutskedet. Därefter kommer 
deras genuppsättning att analyseras i rela
tion till smärtupplevelse. 

att få ihop ett jämförbart patientunderlag 
är det som Anna Persson tycker är allra svå
rast i sin forskning. Varje kirurgiskt ingrepp 
är unikt och inte exakt likt något annat. Lös
ningen har varit att välja ett så standardise
rat ingrepp som möjligt (gallblåseoperation 
via titthålskirurgi) samt sjukhus med särskilt 
skickliga kirurger och strikta rutiner.

Anna Persson undersöker också några av 
de smärtmätare som finns på marknaden, 
s.k. smärttröskelmätare. Med t.ex. el eller 
tryck ska dessa bestämma hur smärtkäns
lig en person är. 

– Mätverktygen är tyvärr oftast för kom
plicerade att använda inför en operation, 
och tillförlitligheten är inte heller god nog. 
Men om de kan förbättras eller kombineras 
med andra metoder finns en möjlighet att 
använda dem.

Det faktum att smärta i högsta grad är 
subjektivt borde knappast göra det enkla
re att bygga upp en vetenskaplig forskning 
kring ämnet. Men aktiviteten och intresset 
för smärta inom forskarvärlden är stort, och 
Anna Persson ser ljust på möjligheterna att 
fler ska få mindre obehag och ett bättre liv 
efter sin operation.

– Det är inte realistiskt att räkna med att 
helt slippa smärta efter en operation. Men 
redan inom några år finns det troligen mer 
noggranna analysmetoder. Då kan vi an
passa smärtlindringen och behandlingen 
utifrån den enskilda patienten på ett sätt 
som inte är möjligt idag. 

björn martinsson

Utvecklar gentest 
som förutsäger smärta

Anna Persson hoppas att hennes forskning 
ska leda till nöjdare och friskare patienter. 
foto: gunnar menander

smärta efter operation kan bli livslång
För de flesta är smärtan efter en operation av tillfällig och övergående karaktär, 
men i nuläget drabbas någonstans mellan två och tjugo procent av patienterna av 
kronisk smärta efter sin operation. Betydligt fler har problem med ihållande värk 
under en begränsad men längre tid. 

Tidigare forskning har visat att den som drabbas av akut smärta efter operatio-
nen också har en flerfaldigt ökad risk för kronisk smärta. En framgångsrik smärt-
lindring anses därför vara viktig för att minimera risken för bestående besvär. 

Felaktig eller dåligt anpassad smärtlindring kan också leda till längre behand-
lingstid på sjukhuset, vilket kan vara en risk i sig. För patienter med svag hälsa, 
t.ex. äldre, ökar risken för lunginflammation och andra infektioner. För patienter 
som får höft- eller knäprotes inopererad fördröjs rehabiliteringen med risk för 
sämre resultat, och även här är äldre med försvagad hälsa extra utsatta.
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listan.

AAAS (Association of American Advancement 
of Science) anordnar världens största populärve
tenskapliga event och står bakom utgivningen 
av tidningen Science. Kristina Lindgärde och 
Ulrika Oredsson, pressansvariga vid universitetet 
var på plats när årsmötet hölls i Chicago och lis
tar här sina fem viktigaste insikter från eventet. 

Insikter från världens 
största vetenskapskonferens 

ett stäLLe väL värt att synas på. Sammanlagt 
deltog 5500 personer på konferensen varav 800 var 
journalister eller forskningskommunikatörer. När-

mare 80 pressmeddelanden skickades ut och ett 30-tal väl-
besökta presskonferenser anordnades. Dessutom hölls fors-
karsammankomster inom 24 olika ämnen. 60 procent av de 
konferensbidrag som skickas in antas.

även svenska medier. På plats i Chicago fanns 
alla stora svenska medier. Lunds geografiska läge 
gör att universitetets forskare ibland har svårt att 

nå ut i riksmedier. Kanske är det lättare att nå dem om man 
tar omvägen över Atlanten? 

förändrad vetenskapsjournaListik. Pro-
grammet erbjöd föreläsningar och workshops om 
alternativa sätt att nå ut när tidningarna blir färre 

och redaktionerna skär ner kraftigt på vetenskapsjournalis-
tiken. Nischade och privat sponsrade sajter med vetenskaps-
journalistik verkar vara en trend. Ett problem som diskute-
rades var hur man når utanför skaran av redan intresserade 
läsare.

improvisationsteater för att bLi bättre 
 föreLäsare. Förutom höga krav på själva forsk-
ningen så ställdes krav på retorisk skicklighet på de 

forskare som antogs till eventet. På plats fanns Alan Alda 
(känd från tv-serien Mash) som numer ägnar sig åt att träna 
forskare med hjälp av improvisationsteater. Han visade prov 
på hur bra en föreläsning kan bli med träning.

poLitisering av vetenskap i usa. I USA finns 
en politisk klyfta när det gäller tilltron till viss forsk-
ning. Enligt en ny studie som presenterades på kon-

ferensen hyser många republikaner stort misstroende kring 
såväl forskning om klimatförändringar som om evolutionen. 
Och klyftan mellan republikaner och demokrater växer.

1

2

3

4

5

Ulrika Oredsson och Kristina Lindgärde 
listar fem insikter från världens största 
 vetenskapskonferens. foto: gunnar menander
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byggteknik. industriellt byggande 
fick fart under rekordåren på 
60-talet med det stora miljonpro-
grammet. väggelement byggdes 
i fabriker och monterades ihop på 
plats, det övriga gjordes mest hant-
verksmässigt.

Industriellt byggande idag handlar om att 
anamma industriella principer och anpassa 
dessa för byggandets särskilda villkor

– Då handlade det om massproduktion, 
idealet var hämtat från Fords bilfabriker, sä
ger Jerker Lessing. Men man missade den 

byggteknik. jerker Lessing är dok-
torand på Lth med stort intresse 
för ämnet industriellt byggande. 
trots att han inte kommit längre i 
den akademiska karriären har han 
redan lett två kurser vid stanford i 
kalifornien. och nu i slutet av mars 
kommer hans senaste studenter 
därifrån hit för att studera hur 
långt sverige kommit på området.

Jerker Lessing läste till civilingenjör på LTH 
på 90talet och arbetade sedan som konsult 
fram till 2004 då han återvände som indu
stridoktorand. Två år senare avslutande han 
med en teknologie licentiatexamen och ett 
arbete om just industriellt byggande.

Han fortsatte sedan som konsult med 
bland annat utvecklingsprojekt finansiera

LTHdoktorand 
efterfrågad lärare
på Stanford

utbildning.

mänskliga faktorn, och de storskaliga bo
stadsområdena med monotona huskroppar 
uppskattades inte av de boende.

för drygt tio år sedan dök begreppet 
upp igen i bostads och byggdebatten. nu 
tänkte sig de stora byggföretagen ett in
dustriellt byggande med hög kvalitet och 
mycket större valfrihet för kunden. några 
av företagen satsade stort på utveckling 
och startade husfabriker med avancerad 
teknik för att kunna producera kundanpas
sade byggnader på ett rationellt och effek
tivt sätt.

några av satsningarna var lite väl djärva, 
och en del av de avancerade husfabrikerna 
lades ner.  

– Men iden är inte alls död. Tvärtom brer 
den fortfarande ut sig, säger Jerker Lessing.

Idag ligger fokus mer på nya metoder i 
produktion och organisation och man satsar i 
något mindre skala. Man strävar mot standar
disering av både teknik och processer, att öka 
informationen i försörjningskedjan, tillämpa 
”just in time” och ”lean production”begrep
pen. Idag är det fler satsningar än för några 
år sedan men de är inte lika omfattande och 
inriktade på avancerad fabriksproduktion.

sverige och japan världsledande inom industriellt byggande

de av Vinnova, där utveckling av byggsys
tem och utvecklade processer var i fokus. 
Sedan ett par år är han emellertid tillbaka 
på Institutionen för bygg och miljötekno
logi som industridoktorand och nu är målet 
en doktorsavhandling. 

jerker Lessing har flera gånger träffat 
professor Martin Fischer från Stanford, som 
bjöd in honom att forska och hålla en kurs 
på Stanford, i Kalifornien, eftersom man 
själv inte kommit igång på detta område. 
På Stanford finns ett centrum för effekti
va byggprocesser, CIFE, som samlar företag 
och forskare med ambitioner att förbättra 
byggandet.

Förra våren tillbringade Jerker Lessing 
fyra månader där, vilket gav många nya im
pulser inte minst genom att han fick hålla 

en kurs i ”industrialized construction” för 
forskare och studenter.

– Till kursen kopplades projektarbe
ten tillsammans med företag. Jag hade 15 
studenter på föreläsningarna och sex som 
gjorde projektarbeten på två företag, två av 
dem fick jobb direkt, säger han.

Kursen på Stanford blev så uppskattad 
att Jerker Lessing ombads att ge den i år 
igen. Under två veckor i februari var intres

Jerker Lessing på plats i Stanford. 
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Lärarutbyte. åtta toppstuden-
ter, ett hus i new-england-stil, 
svindlande natur och en vänlig 
småstad mötte universitetslära-
ren blaženka scheuer och hennes 
familj under vistelsen i usa. 

nu vill hon uppmuntra fler att 
söka stint:s program teaching 
sabbatical.

Bland mäktiga berg och stora skogar lig
ger pyttelilla collegestaden Williamstown 
där lundafamiljen Scheuer tillbringade 
ett halvår, efter att Blaženka hade nomi
nerats av LU till programmet. Varje år har 
Lunds universitet möjlighet att nominera 
tre kandidater.

– Det blev ett äventyr för oss – jag 
undervisade, min man var ”trophy hus
band” och barnen gick i förskola/skola. Vi 
blev oerhört väl och generöst omhänder
tagna, säger religionsvetaren Blaženka 
Scheuer, som 2010 fick studenternas pe

dagogiska pris vid Lunds universitet.
STInTprogrammet vill ge svenska uni

versitetslärare internationella erfarenhe
ter som berikar dem och deras undervis
ning. religionsvetaren Blaženka Scheuer 
kom till Williams College i Massachu
setts. Först fick hon åka dit en vecka och 
ordna alla praktiska saker, ett hus, och 
skolor till barnen. En professor i religions
vetenskap tog emot och fungerade som 
lots in i akademin och gemenskapen. 
STInT bjuder alltid på en väl organiserad 
vecka när den nominerade får hjälp på 
plats med att ordna det som behövs. Den 
ekonomiska ersättningen är god, och ge
nom att hyra ut huset hemma räckte lö
nen både till att försörja hela familjen och 
till flera semesterresor i USA. 

Williams College är ett Liberal Arts 
College som anses ha mycket hög 
 undervisningskvalitet, och det krävs 
toppbetyg för att komma in.

– Jag hade bara supermotiverade 

Lärarutbyte
gav ny syn på livet

Idag är Sverige och Japan de två världsle
dande länderna på denna teknik. Japan har 
kommit långt när det gäller automatiserad 
småhusproduktion. Bilföretag som Toyota 
finns med bland tillverkarna.

– Även hos oss är metoderna mest sprid
da när det gäller småhus, ca 80 procent av 
produktionen av våra småhus sker med in
dustriella metoder, och 15–20 procent av 
flerbostadshusen.

mats nygren

fotnot: Ytterligare info: en skrift från Bo-
verket, där Jerker Lessing populärt samman-
fattar sin licavhandling: www.boverket.se/
Global/Webbokhandel/Dokument/2008/In-
dustriellt_bostadsbyggande_koncept_och_
processer.pdf

set massivt. Över 30 studenter gick kursen 
och tolv fördjupar sig i ett projektarbete till
sammans med fyra företag.

Jerker Lessing upplevde en stark respons 
från kursdeltagarna och har fått påstötning
ar från studenter och forskare om att åter
komma även nästa år.

– En kommentar jag fått var att kursen 
varit en ögonöppnare, berättar han. Stu
denterna ser nya möjligheter att utveckla 
byggandet med hjälp av industriella meto
der och att gå ifrån projektfokus till ett mer 
utvecklat system och processfokus.

kursen föLjs nu upp med att tolv Stanford
studenter kommer till Sverige för att ytterli
gare fördjupa sig genom att besöka ledande 
företag och delta i seminarier på LTH tillsam
mans med några examensarbetare härifrån. 

I USA finns inte mycket industriellt byg
gande men några verkligt spännande före
tag har startats utifrån industriella principer, 
säger Jerker Lessing.

Han är inte ensam på LTH om sitt intres
se. nyligen disputerade Linus Malmgren 
med samma inriktning. Och ett angränsan
de område är Building Information Model
ling, så kallad BIM, som flera forskar om.

mats nygren

fotnot: Det är konsultföretaget Tyrén AB 
som Jerker Lessing arbetat inom och vars stif-
telse nu finansierar hans forskningsstudier.

t

Blaženka Scheuer uppskattade sin utbytestermin som lärare vid Williams College i Mas-
sachusetts. foto: gunnar menander
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 studenter i min lilla klass. Omtentor finns 
inte, det skulle vara att skicka fel signaler. 
Skulle någon ändå sacka efter sätter man 
direkt in ett helt team med bland annat 
psykolog för att hjälpa dem. Skulle det inte 
fungera så får de pausa sina studier.

på ett LiberaL arts CoLLege läser stu
denten både humaniora och naturveten
skap. Flera av Blaženkas studenter var inrik
tade på medicin eller juridik, men studerade 
även religionsvetenskap. Tanken är att all
mänbildning och generella kompetenser är 
ovärderliga. Sport, konst, dans och teater 
uppmuntras och det är obligatoriskt att en
gagera sig i samhället på olika sätt. 

– De tillämpar en helhetssyn på studen
ten som vi inte har här. Tanken är att stu
denterna utvecklas bättre akademiskt när 
alla sinnen tilltalas. 

Skönhet står högt i kurs och Liberal Arts 

Colleges består ofta av vackra byggnader 
i naturskön miljö. De tre barnen Scheuer 
blev fint omhändertagna i skolan av jämn
åriga, trots begränsade engelskkunskaper. 
Läraren förklarade första dagen att de få 
barn som kommer utifrån ”will be treated 
like rock stars”. 

Att återvända till Sverige efter ett halvår 
utomlands gick smärtfritt, även om barnen 
gärna stannat längre. Och upplevelsen var 
så positiv att familjen begav sig utomlands 
en gång till, denna gång till nya Zeeland.

– Sex månader utomlands är inte tillräck
ligt för att glömma hur det är hemma, bar
nen återgick helt enkelt till sina skolor, men 
nu med flytande engelska i bagaget. De fick 
vänner i USA som de fortfarande har kon
takt med. Fast det var ingen hit att komma 
hem i januari, det skulle jag avråda ifrån om 
möjligt…

Tiden i Massachusetts har gett Blaženka 

nya forskningskontakter och nya pedago
giska insikter. Vid Lunds universitet finns två 
dominerande sätt att använda kurslitteratu
ren, antingen förväntas studenten läsa lit
teraturen själv och så föreläser läraren om 
något annat angränsande ämne, eller så 
väljer man att föreläsa över kurslitteratu
ren och sätter in den i ett större samman
hang. Blaženka har inte trivts med något 
av förhållningssätten, men gillade Williams 
College’s sätt att använda kurslitteraturen.

– Vid Williams College läser studenterna 
alltid själva bok för bok ur listan och sedan 
leder föreläsaren en diskussion om det lästa 
med studenterna. Studenterna ser det som 
meningsfullt och givande att få diskutera 
kurslitteraturen.

Läraren måste fokusera mera på den 
valda litteraturen och förbereda föreläs
ningen på ett sätt som både tar upp nöd
vändiga fakta men också plockar in stu
denternas infallsvinklar och utvecklar dem 
vidare. Förutom nya pedagogiska grepp så 
tyckte Blaženka att det var nyttigt att få sin 
syn på livet omskakad.

– Du kommer ut i ett nytt sammanhang 
där synen på livet och världen är annorlun
da. Det är oerhört viktigt med tanke på att 
mångfalden av människor hela tiden ökar i 
Sverige och på universitetet.

jenny Loftrup

fotnot: Williams College grundades 1793, 
har ca 2000 studenter och ca 300 professorer.

stint’s teaChing sabbatiCaL program

STINT’s Teaching Sabbatical Program fokuserar på att ge svenska univer-
sitetslärare internationella förebilder och erfarenheter. Genom att få 
erfarenheter som är relevanta i lärarrollen, snarare än i forskarrollen, så vill 
stiftelsen bidra till förnyelse i den högre utbildningen och till nya nätverk. 

Inbjudan från STINT kommer till LU i juni och varje fakultet får nominera 
tre kandidater var. I september tar Utbildningsnämnden ställning och väljer 
ut tre av dessa kandidater. Därefter tas beslutet av rektor om vilka tre som 
Lunds universitet slutgiltigt nominerar. 

 

t

Williams College anses ha mycket hög  undervisningskvalitet. Blaženka Scheuer var lärare för en grupp supermotiverade studenter. 
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V ilka egenskaper bör en universitetsrektor ha? Hålla 
bra tal, vara trevlig och politiskt korrekt är nog 
bra. Vara karismatisk, visionär, stark eller kreativ 
kan vara gott men är mer tveksamt. Det kan lätt 

medföra att mindre goda idéer får genomslagskraft. Lyhörd
het för personalens och studenternas önskemål är populärt. 
Men det kan lätt gå ut över verksamhetens bästa – det senare 
harmonierar ej med personalens egenintressen av fast anställ
ning och befordran, måttlig under
visningsplikt m.fl. förmåner  medan 
kundorienterade studenter ofta 
önskar ej alltför krävande studier 
och att maximera CV:et. 

Jag menar att tre områden är vik
tiga ta ta tag i vid LU. 

1. se till att högre krav ställs på studenternas arbets-
insats.  Universitet och högskola är i utförsbacke  (Se min 
bok The Triumph of Emptiness. Oxford University Press 2013). 
Många rapporterar om sämre, mindre motiverade och osjälv
ständiga studenter. Högskolan är överdimensionerad i förhål
lande till genuint intresserade och studiebegåvade unga och 
genomströmningsidealet sänker verksamheten. Kraven på ar
betsinsats varierar stort mellan olika utbildningar. En del ”hel
tidsutbildningar” innebär föga mer än halvtid. Bra ledning har 
koll på detta och åtgärdar slappa institutioner. 
 
2. säkerställa att kompetens maximeras och forsk-
ningsresurser används väl. En nyckelfråga är inavelspro
blemet med inlasning och internbefordran av lektorer till 
professorer i stor skala. Konkurrens vid tjänstetillsättning ger 
bättre kompetens och dessutom viktigt inflöde av kvalifice
rade personer. Den stora ökningen av antalet lektorsprofes
sorer, inte alla så kvalificerade, blir ofta ett uttryck för att det 
är svårt säga nej till folk som gärna vill bli befordrade. när se

Organisations och ledningsforskaren 
Mats Alvesson tycker till om vad som 
bör utmärka en universitetsrektor.

dan LU vill ge lektorsprofessorer samma innehöll och lön som 
de som fått utlyst tjänst i konkurrens blir det en återlåtning av 
verksamheten och svårt att få utrymme för nya professurer. 

3. minska den stora expansionen av ’managerialism’. 
Allt mer av regler, förordningar, obligatoriska påfund (pe
dagogiska kurser och handledareutbildningar), rättighetslis
tor och annat som tar överhanden och urholkar självständig

het  till förmån för regelföljande. 
Forskarutbildningen är ett prakt
exempel på hur byråkrati tar över. 
Mycket kommer från statsmakten 
men en angelägen ledningsupp
gift är att skydda verksamheten 
från dumheter ovanifrån. Universi

tetsledningar nuförtiden spär ofta på mindre lyckade påfund, 
t.ex. värdegrundsprat. Universitet brukade fungera bra med 
hjälp av självständig personal och särarten kunde vidmakt
hållas. nu skall man till varje pris imitera andra organisationer 
med alla möjliga pålagor av infantiliserande art. 

Ett stort problem med universitetsledning är att bra forskare 
sällan söker eller får jobben. Det är numera vanligt att beford
ringsprofessorer – där befordran kommer i anslutning till rek
torsjobbets tillträde – får jobbet. Spelar det någon roll? Ja, en
ligt Goodall: Socrates in the Boardroom (Princeton University 
Press) är det centralt med starka forskare som rektorer. Univer
sitet med sådana tenderar starkt att gå uppåt i rankings. Det 
är viktigt med ledningar som avstår från regelfetischism men 
som med auktoritet värnar om kärnverksamheten: att rekry
tera så duktiga forskare som möjligt och ha utbildningar som 
är rimligt krävande och som inte bara leder till ett intetsägande 
examensbevis. 

mats aLvesson

OrGAnISATIOnS OCH LEDnInGSFOrSKArE

fotnot. Se även ”Boken” på sidan 32.

Tre områden för nya rektorn att ta tag i

”En angelägen ledningsuppgift 
är att skydda verksamheten 
från dumheter ovanifrån.”

gästtyckaren.
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UrSULA GEISLEr OCH HEnrIK rOSEnGrEn
kult, konst eller myt? 
(Universus Academic Press) 

richard Wagner var kontroversiell redan under sin livstid och är det 
än idag. Ändå är han en av den västerländska musikhistoriens mest 
inflytelserika gestalter. Denna antologi har sitt ursprung i en före
dragsserie som hölls i Lund förra våren, och tar upp bl.a. Wagners 
kulturella källor, hans kvinnliga karaktärer och vilken roll den kristna 
tron resp. myten om det nordiska haft i hans konstnärsskap.

CArLGÖrAn HEIDEGrEn
tid. sociologiska perspektiv 
(Liber)
Saker och ting förändras allt snabbare idag, något som inom sociolo
gin kalla ”social acceleration”. Vilka följder har detta för människors 
personliga identitet, för det mänskliga samlivet och för politikens vill
kor och möjligheter? Det är temat för denna bok, som handlar om 
människans förhållande till tiden förr och nu.

Vad är en bra chef? Frågan har många svar, 
som ibland är motstridiga och orealistiska. 
Det är inte alltid lätt för en chef att förena 
en acceptabel självbild med omgivningens 
förväntningar. I den första boken har Mats 
Alvesson och Stefan Sveningsson – profes
sor respektive docent vid Ekonomihögsko
lan – följt ett antal svenska chefer och hur 
de upplever sitt arbete.

Man tar bland annat upp ett antal fall
gropar som välmenande chefer lätt hamnar 
i, som att mys med personalen alltid är en 
god idé, och att populära ledarskapsrecept 
visar vägen till framgång.

Inte sällan, menar författarna, fastnar 
chefer i starka behov av att bli bekräftade.

– Många tror sig vara naturliga ledare, 

”Kultur, kriminalitet 
och kakofoni”?
– Titeln anknyter till artiklarna i vår 
antologi om nutida svensk film. På 
temat kultur finns texter om etnicitet 
och identitet, och om hur olika 
företeelser skildras på film – allt från 
andra världskriget till svenska Holly-
woodfruar.

– Temat kriminalitet handlar bl.a. 
om Millenium-trilogin, som dragit 
rekordpublik i Sverige och väckt ett 
intresse utomlands som är mycket 
ovanligt för svensk film. Kakofoni, 
slutligen, syftar på mångfalden i 
dagens film. Politiskt och ideologiskt 
är den mycket bred, och genremäs-
sigt finns både drama, komedier 
och ”nybuskis”, kriminalfilmer och 

dokumentärer. 
– Dokumentär-

filmen har kommit 
igen på grund av 
teknikens utveck-
ling. Det har blivit 
mycket enklare att 
göra film, och även 
att sprida den via 
andra kanaler än 
biograferna.

I huvudet på en chef

men det är ibland lite si och så med själv
insikten – och många har överraskande star
ka önskemål om att omgivningen ska gilla 
dem, säger författarna.

Den andra boken bygger på djupstudier 
av personalchefer. Dessa vill, enligt Mats 
Alvesson och Susanne Lundholm (dispute
rad vid LU), gärna vara en viktig del i or
ganisationsledningen och ha ett stort infly
tande på verksamheten. Man fantiserar om 
att vara vd:s högra hand och företagsleda
re, samtidigt som omgivningen förväntar 
sig stöd och service av mer vardaglig natur. 
Boken har därför undertiteln ”strategi och 
strul”, för att beskriva det spänningsfält där 
personalcheferna rör sig. 
     fotnot: Se även ”Gästtyckaren” på sid. 31.

ErIK HEDLInG OCH 
AnnKrISTIn WALLEnGrEn
den nya svenska filmen
kultur, kriminalitet & kakofoni 
(Atlantis) 

AnnKristin Wallengren, 
professor i filmvetenskap

boken.
REDAKTÖR: INGELA BJÖRCK

MATS ALVESSOn OCH STEFAn SVEnInGSSOn
Chefsliv – det ska fan vara chef 
(Studentlitteratur) 

MATS ALVESSOn OCH SUSAnnE LUnDHOLM
personalchefers arbete 
och identitet 
(Studentlitteratur) 
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 byggnader. Det talas mycket om Kun
skapsstråket vid LU, från Lundagård och 
norrut. Man glömmer då ett annat Kun
skapsstråk, det som börjar vid Biskopshu
set och slutar med Botan. Samma höga ar
kitektoniska ambition som på sin tid var en 
ledstjärna för såväl Hårleman som Zettervall 
präglar denna del av staden. C G Brunius 
drog upp riktlinjerna med sitt laboratorium 
(nuvarande Biskopshuset) och tillhörande 
trädgård. Henrik Sjöström och Salomon 
Sörensen förstod det grannlaga i den upp
gift som förelagts dem. Deras byggnader 
i den vackra parken är tydliga vittnesbörd, 
symbolvärdet oskattbart, likaså husens his
toriska betydelse; planlösningen avslöjar ur
sprunglig verksamhet, omistligt ur ett äm
neshistoriskt perspektiv.

Har universitetets ledning och Akade
miska hus förstått sitt ansvar vad gäller det
ta stråk? Man tvivlar när man läser senas
te LUM (2/2014). Vid presentationen av alla 
högtflygande planer, i artikeln ”Byggextra”, 
lämnas Biskopsgatan i stort sett åt sitt öde. 

insändare. Skriv till LUM! lum@lu.se | LUM, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund | Hämtställe 31

Ett annat kunskapsstråk
Dunkelt och med få ord formuleras fram
tiden. Var finns spåren av den innovation 
Akademiska hus har som en målsättning, el
ler den högre utbildning och forskning man 
säger sig värna om? Den friskola som flyttar 
in i Kulturanatomen hör inte hemma under 
denna profil.

Varför har inte rektorsämbetet och Aka
demiska hus anordnat en offentlig diskus
sion rörande Kv. Hyphoff? En rad utmärkta 
förslag till nya funktioner har presenterats, 
men dessa har negligerats. Man vill inte tro 
att det rör sig om ointresse.

Det är inte för sent att ta tag i saken.
För att förstå dagsläget, liksom framti

den, måste man ha tillgång till det förflut
na. Kunskap om universitetets historia kan 
man förvisso finna i litteraturen, men mest 
påtaglig är den fysiska miljön, tecknet för 
månghundraårigt vetenskapligt arbete. Det 
borde vara förbjudet att överge äldre funge
rande byggnader för verksamheter som sak
nar denna förankring.

hjördis kristenson

  pedagogik.  Artikeln i LUM om pedago
gisk utveckling vid Lunds universitet låter 
spännande. Det är märkligt att undervis
ningen har så låg status i Sverige. En be
släktad fråga, om de vanligt förekommande 
friköpen från undervisning bland forskar
na, kommer också upp i det senaste brevet 
från naturvetenskapliga fakultetens deka
nus. Man påminns om motsvarande situa
tion i USA. Om man bjuder de främsta av 
våra kollegor där att komma för att hålla 
seminarier eller att komma till konferenser, 
till och med nobelsymposier, blir svaret inte 
sällan att de inte kan komma med ursäkten 

att de undervisar. Undervisningen är en så 
viktig att den har högst prioritet. Dessutom 
är det så vid många amerikanska universi
tet att undervisningen på de basala kurser
na hålls av de mest erfarna och spännande 
forskarna. Detta är en genomtänkt strategi 
för att rekrytera duktiga studenter till olika 
kurser och stimulera dem att så småningom 
själva bli forskare. 

Vi tycks ofta tänka tvärt om. Undervis
ningen kan upplevas som ett nödvändigt 
ont och som ger dålig utdelning. På detta 
sätt har vi länge sågat på den gren vi sitter 
på! rekryteringen av studenter till somliga 

naturvetenskapliga ämnen har länge varit 
dålig. Spännande föreläsare med förmåga 
att såväl täcka det basala som att kunna ut
mana med frågeställningar i forskningsfron
ten eller i samhällsdebatten skulle kunna 
skapa en attraktiv undervisning med möj
lighet att rekrytera kvalificerade studenter 
i större skaror. Om framgångsrik undervis
ning av goda forskare belönades både lö
nemässigt och med bättre fakultetsanslag 
kunde det bli mer attraktivt att undervisa. 

anders LiLjas
PrOF. EM. BIOKEMI MED STrUKTUrBIOLOGI

Gör det mer attraktivt att undervisa!

Lunds universitet planerar att lämna Kultur-
anatomen. foto: kennet ruona
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euroscience open 
 forum till köpenhamn

öppet forum. köpenhamn står 
i juni värd för euroscience 
open forum, europas största 
öppna forum för vetenskaps-
utbyte. eventet är både ett 
internationellt och tvärveten-
skapligt möte mellan aktörer 
som är engagerade i vad 
morgondagens forskning är 
på väg.

4.500 delegater som nobelprista-
gare, vetenskapsministrar, veten-
skapsjournalister och forskare samt 
30.000 besökare förväntas komma 
till Carlsberg City District för att 
delta i vetenskapskonferensen och 
den tillhörande vetenskapsfesti-
valen. 

Tillsammans kommer deltagar-
na att kunna presentera, diskutera 
och lära sig mer om nya rön inom 
forskning och innovationer och 
framtidens forskning inom natur-
vetenskap, teknologi, humaniora 
och samhällsvetenskap. Nu har 
man som ung forskare möjlighet 
att genom Lunds universitet få 
subventionerad konferensavgift 
genom stipendier.

Lunds universitet kommer att 
delta med talare på konferensen 
och med fysik- och lasershowen un-
der vetenskapsfestivalen. Den som 
kostnadsfritt vill besöka festivalen 
ansöker med en populärvetenskap-
lig summering av sin forskning på 
högst 1000 tecken senast den 14 
april. En kort, kärnfull och engage-
rad beskrivning kan ge chansen att 
få ett av de ca 50 stipendier som 
Lunds universitet står för. Besöket 
på EuroScience Open Forum är 
bindande.

Mer information ger Åsa 
Grunning, samverkanansvarig på 
sektion Forskning, samverkan och 
innovation, tel 070-330 77 80, asa.
grunning@fsi.lu.se

tvärvetenskap. pufendorfinstitutet 
fyller fem år. det firas med jubi-
leumsseminarier i två dagar, den 
5–6 maj 2014. 

Seminarierna tar upp fyra ämnen: 
hur uppstod pufendorfinstitutet som 
ett tvärvetenskapligt forskningsinsti-
tut? Karin Broberg från Miljömedicin, stäl
ler frågor om institutets tillkomst och idé. 
rektor emeritus Göran Bexell och institu
tets första och tidigare föreståndare, Sture 
Forsén, svarar. 

pufendorfinstitutet i internationell 
belysning. Här diskuterar bl.a. Mats Ben
ner med Bob Jessop, Lancaster, vars arbe
te med att upprätta ett tvärvetenskapligt 
institut i UK var en av inspirationskällorna 
till Pufendorfinstitutet. Två av institutets 
gästforskare, Annie Potts (nZ) och Debora 

Halbert (Hawaii) medverkar också.
hur unga forskare artikulerar be-

hov av tvärvetenskapliga forsknings-
möjligheter. Här tas utgångspunkt i de 
dokument som olika grupper av yngre 
forskare varje år sedan institutets tillblivel
se ställt samman vid möten i Björkliden. 
Krister nordlund, professor i idéhistoria 
från Umeå, kommenterar.

hur klarar sig tvärvetenskaplig 
forskning i ett universitetslandskap 
där granskningssamhällets logik blir 
alltmer uppenbar? Matilda Dahl från 
Stockholm och Gotland är särskilt inbju
den gäst, och diskuterar tillsammans med 
Sune Sunesson.

Alla är välkomna men eftersom lunch 
och fika serveras behövs anmälan till eva.
persson@pi.lu.se senast 25 april.

Pufendorfinstitutet firar fem år 

debatt. översvämningar, extrema 
värmeböljor, brist på mat och rent 
vatten – framtiden är redan här. 
forskarna har bevis för den globala 
uppvärmningen och de vet hur den 
kommer att drabba oss. men når de 
fram med sitt budskap? till politi-
kerna? till allmänheten? och leder 
klimatförhandlingarna egentligen 
nån vart? 

Den 28 mars släpps Fns rapport om klimat
förändringarnas konsekvenser. Den 3 april 
hålls Debatt i Lund med två av författarna 
till Fns nya klimatrapporter, en fd svensk 
chefsförhandlare samt en fältbiolog och 
miljöhjälte:

Markku rummukainen professor i klima
tologi i Lund och en av huvudförfattarna 

Debatt i Lund 
om klimatförändringar

bakom Fn:s klimatpanels rapport ”Climate 
change 2013: The Physical Science Basis”

Lennart Olsson, professor i geografi i 
Lund och en av författarna bakom delrap
porten ”Climate change 2014: Impacts, 
adaptation and vulnerability”

Anders Thuresson, regeringskansliet, 
tidigare Sveriges chefsförhandlare vid kli
matförhandlingarna, har skrivit boken ”För
handla om klimatet – tolv år med klimatför
handlingarna” 

Alva Snis Sigtryggsson, Fältbiologerna, 
Årets miljöhjälte 2012 och Sveriges ung
domsorganisationers representant vid kli
matförhandlingarna i rio

när: 3 april 2014. Debatten startar kl 20. 
Café och mingel från kl 19. Var: Café Athen, 
AFborgen, Lundagård.
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på gång.

28 mars Lunchkonsert. Musikhögskolans 
barockensembler under ledning av Cecilia 
Kjelldén. Kl 12.15–13.00 i Kapellsalen, Palaes
tra & Odeum, Lund.

30 mars söndagsverkstad och famil-
jevisning på skissernas museum. Besök 
museets skapande verkstad, som har ett rikt 
utbud av material. Varje söndag varje månad 
ges möjligheter att skapa utifrån ett speci
fikt tema. Alla åldrar är välkomna, de yngsta i 
vuxens sällskap. Dagens tema är scen/ridå. Kl 
12.30–15.00 Skissernas museum, Lund. Info: 
Magdalena.Sigmond@adk.lu.se

30 mars föreläsning. ”är det något 
fel med beethovens metronom?”, Sture 
Forsén , senior professor vid Pufendorfinstitu
tet för avancerade studier, Lunds universitet. 
Kl 15.00–16.00 hörsalen, Palaestra et Odeum, 
Lund.

1 apriL hälsovetenskapens dag – så 
mycket bättre psykiatri. Den psykiska ohäl
san ökar i dagens samhälle vilket skapar ett 
stort mänskligt lidande och kostar miljardbe
lopp. Årets Hälsovetenskapens dag handlar 
om hur vi möter denna utmaning. Hur omsät
ter vi forskningen i klinisk vardag? Föranmälan 
på halsovetenskapensdag@med.lu.se info, asa.
hansdotter@med.lu.se Kl 13.00–16.30, Psykia
trihuset, Anshelmsalen, Baravägen 1a, Lund.

1 apriL Lunds filosoficirkel,”kan ve-
tenskapen svara på filosofernas frågor?”, 
Germund Hesslow. Kl 19.30–21.00 Palaestra, 
Lund.

2 apriL konstnärssamtal – per Wizén 
och patrick amsellem. I samband med den 
pågående utställningen Konstverkets födelse 
– Per Wizén och collagets subversiva kraft ge
nomförs ett exklusivt konstnärssamtal mellan 
museichef Patrick Amsellem och konstnären 
Per Wizén. Kl 19.00–20.00 Skissernas Muse
um, Lund.

2 apriL teknik- och naturvetarcirkeln. 

Professorsgatan 1, Lund. Kontakt: annika.
hansdotter@fysik.lu.se

8 apriL föreläsning. ”Chern – simons 
theory, topological strings, and knot con-
tact homology”, Tobias Ekholm, Uppsala uni
versitet. Kl 18.30–19.30 Matematikcentrum, 
sal C, Sölvegatan 18, Lund. Kontakt: Tomasp@
maths.lth.se

8 apriL Lunds filosoficirkel. Cecilia Jarl
skog: ”Var hälsad sköna Higgspartikeln!”. Kl 
19.30–21.00 Palaestra, Lund.

9 apriL Crafoords vetenskapslunch. 
Annika Jögi: ”hur sprider sig cancer? Kl 
12.15–13.00 på Martas Café, Stadsbiblioteket, 
Lund. Kontakt: johanna.sandahl@med.lu.se

9 apriL seminarium. Lär känna me-
dia: forskarseminarium med dn debatt, 
vetenskapsradion och tt. För att inspirera 
forskare att kommunicera med det omgivande 
samhället bjuder forskningsområden Formas, 
Forta, Vetenskapsrådet och Vinnova i samar
bete med Vetenskap & Allmänhet och Lunds 
universitet in till ett medieseminarium. Kl 
13.00–17.00 Palaestra nedre, Lund. Program: 
www5.lu.se/upload/Anstalldsidan/140207_In
bjudan_Mediesem_Lund.pdf

9 apriL gender studies research day 
symposium 2014, ”Crip intersections”. Kl 
14.00–17.00 i Edens hörsal, Lund. Info: www.
genus.lu.se. Kontakt: irene.pelayo@genus.lu.se

9 apriL vuxenkurs på skissernas mu-
seum. Utveckla din egen skaparkraft och släpp 
loss din kreativitet och fantasi. Kl 14.00–17.00 
på Skissernas museum. Info och anmälan: 046
2220265 eller magdalena.sigmond@adk.lu.se

9 apriL filmmusiquiz med Lunds uni-
versitets brassband. Kl 19.00–20.30 i Stads
hallen, Lund. Kontakt: nils.rosengren@odeum.
lu.se

9 apriL föredrag. joel odebrant om 
filmkonstnären stan vanderbeek. I sam
band med det pågående filmprogrammet 

Ulf Söderlund ”kontitenter på drift – hur 
funkar det?”. Kl 19.30–21.00, Palaestras hör
sal, Universitetsplatsen, Lund.

4 apriL Lunchkonsert. Musikhögskolans 
gitarrister. Kl 12.15–13.00 i Kapellsalen, Pa
laestra, Lund.

4 apriL fredagsseminarium i biologi. 
Johan Lindgren från Geologiska institutionen 
föreläser om: ”skin colour of extinct marine 
reptiles”. Kl 13.00–14.00 i Blå Hallen, Ekolo
gihuset, Sölvegatan 37, Lund.

5 apriL konsert. Carmina burana. Kör
kollegiets vårkonsert. Förenta nationsman
skören, Gudrunkören, LTHkören och Lunds 
akademiska kör tillsammans med piano och 
slagverk under ledning av Cecilia MartinLöf. 
Kl 17.00–18.00 Universitetsaulan, Lund. Entré: 
140 kr vuxen, 80 kr för studenter.

7 apriL seminiarum. urban visions and 
challenges – cities and the challenge of 
climate change. Info:  www.urban.lu.se Kl 
08.30–16.00 nya fest, AFborgen, Sandgatan 
2, Lund. Kontakt: nora.Smedby@iiiee.lu.se

7 apriL öppen föreläsning. Den ame
rikanska känslohistorikern Barbara rosen
wein: ”how to do emotions history – and 
why bother!”. Arr Forskarskolan i historia. 
Kl 14.00–16.00 i Kulturanatomen, sal 109, Bi
skopsgatan 7, Lund.

8 apriL föreläsning. Professor Malin 
Åkerström: ”möten – samtidens självklara 
arbetsform?”. Malin Åkerström är professor 
i sociologi med inriktning mot kriminalveten
skap. Kl 14.00–16.00 i Pingstkyrkans stora sal, 
Stora Södergatan 25, Lund.

8 apriL arkeologi för alla. Melissa Isla 
Venegas: ”dalby stenhuggeri – industriar-
keologisk rapport”. Kl 15.00–16.00 Archa
elogicum, Sandgatan 1, Stora salen, Lund.

8 apriL föreläsning. Professor Joakim 
Cederkäll: ”pear-shaped nuclei”. Kl 15.30–
16.30 i rydbergsalen, Fysiska institutionen, 

LU Service
Reception och vaktmästeRiuppdRag

På LU Service har vi kompetent personal som 
kan sköta alla typer av serviceuppdrag till er: 
postsortering, bud, vaktmästeri- och recep-
tionsuppgifter.

vi skräddarsyr en lösning till er!

www.se.lu.se/lokalseRvice
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som visas på museet Stan VanDerBeek – The 
expanded cinema håller konstvetaren Joel 
Odebrant en fördjupande föreläsning om den 
experimentella filmskaparen. Info: www.skis
sernasmuseum.se Kontakt: caroline.anders
son@adk.lu.se

9 apriL teknik- och naturvetarcirklen.   
Katrin ros, Astronomi: ”att bygga jordar 
– från rymdstoft till planeter”. Kl 19.30–
21.00 Palaestras hörsal, Universitetsplatsen, 
Lund.

10 apriL seminarium i molekylär cell-
biologi. Christian Obinger från University of 
Wienna, Österrike, föreläser om ”evolution 
of structure and function of heme peroxi-
dases”. Kl 15.15–16.15 i Biologihus A, föreläs
ningssalen, Sölvegatan 35, Lund.

11–12 apriL humanist- och teologda-
garna 2014. Ett trettiotal av HT:s forskare fö
reläser under två dagar på temat Sanningar. 
Föreläsningarna är öppna för allmänheten och 
äger rum i det vackra Språk och litteraturcen
trum, Helgonabacken 12, Lund. Info: www.
ht.lu.se/htdagar Kontakt: gisela.lindberg@
kansliht.lu.se

11 apriL Lunchkonsert. Musikhögsko
lans pianoklass under ledning av professor 
Hans Pålsson. Kl 12.15–13.00 Kapellsalen, Pa
laestra, Lund.

15 apriL Lunds filosoficirkel. Anders 
Sandberg: ”hjärnemulering – för att vi änt-
ligen ska förstå oss själva”. Kl 19.30–21.00 
Palaestra, Lund.

22 apriL föreläsning. Professor Lennart 
Olsson: ”fns klimatpanel och hur man har 
kommit fram till detta?” Lennart Olsson är 
skrivande ledamot i Fn:s klimatpanel (IPCC), 
som under mars och april 2014 presenterar 
del 2 och 3 av sin femte rapport sedan starten 
1988. Kl 14.00–16.00 i Pingstkyrkans stora sal, 
Stora Södergatan 25, Lund.

22 apriL Lunds filosoficirkel. Erik J. Ols
son: ”meningsfulla sammanhang – finns 
sådana?”. Kl 19.30–21.00 Palaestra, Lund.

23–24 apriL berzelius-symposium. 
Temat handlar om reproduktion, graviditet, 
barns utveckling och samband med hälsa samt 
ohälsa i vuxenlivet. Ett samarrangemang mel
lan svenska Läkarsällskapet (SLS) samt nätver
ken EpiHealth och CErPS. Info: www.sls.se/
lifecycles och www.med.lu.se/epidemiology_
for_health_epihealth/cerps Plats: Malmö.

23 apriL Crafoords vetenskapslunch. 
Elisabet Englund: ”när minnet sviktar – 
om hjärnan vid alzheimers sjukdom”. Kl 
12.15–13.00 på Martas Café, Stadsbiblioteket i 
Lund. Kontakt: johanna.sandahl@med.lu.se

23 apriL seminarium. Minoo Ailina, 
Uppsala universitet: ”våld mot kvinnor i he-
derns namn bortom rasistiska föreställ-
ningar om kulturell patologi”. Kl 14.15–

Inspirationsträff på temat  
pedagogik och digitala verktyg.
Första gången i Lund möts lärare över alla gränser – 
från förskola till universitet – för att dela pedagogiska 
erfarenheter med varandra.

I högt tempo och under avslappade former tar vi del 
av korta presentationer – av kollegor, för kollegor.

TeachMeet är en internationellt etablerad mötesform 
för pedagogisk erfarenhetsutbyte gällande digitala 
verktyg i undervisningen. TeachMeet är helt gratis!

Kom och dela med dig – eller kom och bara lyssna!

Tid: Måndag 28 april 17.00 smörgåsmingel,  
 kl 17.30 – 19.30 TeachMeet 
Plats: Palaestra, Universitetsplatsen i Lund.

För mer info och anmälan:  
www.lararmotesplatsen.lu.se/teachmeet.aspx

TEACHMEET ÄR ETT SAMARRANGEMANG MELLAN 
LUNDS UNIVERSITET OCH LUNDS KOMMUN

TeachMeet
Lund 28 aprilLU

FRAMTIDENS LÄRANDE  
VID LUNDS UNIVERSITET?
Vad är det som händer? Kom och tyck till! 
Välkommen till ett visionsseminarium som en del av 
utredningen om e-lärande vid Lunds universitet. Alla  
är välkomna – lärare, studenter och andra intresserade.

Det har aldrig funnits så många redskap för att skapa 
god undervisning. Hur ska vi göra för att kunna utnyttja 
deras potential? Kom och låt dig inspireras och ge 
universitetet en knuff i rätt riktning!

TO 24 APRIL  
KL 13–16  
ST. ALGATAN 4 
RUM 128 

ced.lu.se/vision.aspx
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disputationer.

17.00 på Genusvetenskapliga institutionen, 
rum 221, Allhelgona kyrkogata 14, Lund. Kon
takt: irene.pelayo@genom.lu.se

23 apriL Teknik och naturvetarcirkeln.   
Helena Alexandersson, Geologi: ”Landet blev 
till, och sedan kom vi – hur inlandsisen format 
landskapet och hur människan utnyttjat det”. 
Kl 19.30–21.00 Palaestras hörsal, Lund.

23–24 apriL konferens ”the future 
of strategic research areas”. Internatio
nal conference on the future of Strategic re
search Areas (Strategiska forskningsområden 
”SFO:er”) in a Swedish and in a European per
spective. Central questions for the conference 
concern what role the research areas can play 
for promoting interdisciplinary research and 
challenge driven research and how academia 
and society can profit from them also in terms 

28 mars 

richard desjardins i nationalekonomi: 
”rewards to skill supply, skill demand and skill 
matchmismatch: studies using the adult lite
racy and lifeskills survey”. Kl 10.00 i EC3:210, 
Holger Crafoords Ekonomicentrum, Lund. 

elna follin i biomedicin med inriktning 
immunologi: ”MHC class I – peptide binding 
and complex stability”. Kl 13.00 Segerfalksa
len, BMC A 10, Sölvegatan 19, Lund. 

Zahra ghorbani tari i värmeöverföring: 
”Experimental investigations of heat transfer 
in a channel with robs and obstacle”. Kl 10.15 i 
hörsal M:E, Mhuset, Ole römers väg 1, Lund. 

khadja mohamed ahmad i biologi: 
”Genome dynamics and virulence in the hu
man pathogen Candida glabrate”.  Kl 09.15 
i föreläsningssalen, Biologihus A, Sölvegatan 
35, Lund. 

jenny brändstedt i laboratoriemedicin 
med inriktning patologi: ”Associations of 
sex, anthropometric and reproductive factors 
with clinicopathological and molecular charac
teristics of colorectal cancer”. Kl 9.15 föreläs
ningssalen på Avdelningen för patologi, Skå
nes Universitetssjukhus, Lund.

3 april  

francisco j marquez fernandez i industri-
ell elektroteknik: ”Electric traction machine 
design for an ErWD unit”. Kl 13.15 i hörsal 
M:B, Mhuset, Ole römers väg 1, Lund.

4 april  

emma hillborn i historia: ”Världar i brand. 
Fiktion, politik och romantik i det tidiga 
1900talets ungsocialistiska press”. Kl 10.15 i 
sal 3, Historiska institutionen, Magle stora kyr
kogata 12, Lund. 

Linn petersson i immunteknologi: ”Tai
loring of  antibody arrays – technical advances 
towards global proteome analysis”. Kl 9.15 i 
Belfragesalen, BMC, Sölvegatan 19, Lund. 

isael diaz palacios i elektronikkon-
struktion: ”Algorithmarchitecture codesign 
for digital frontends in mobile receivers”. Kl 
10.15 i hörsal E:1406, Ehuset, Ole römers väg 
3, Lund. 

Waldomiro paschoal junior i fysik: 
”Magnetotransport studies of Mn Ionimplan
ted nanowires”. Kl 9.15 i rydbergsalen, Fysiska 
institutionen, Sölvegatan 14, Lund.

5 april  

tiina Lovisa solbär i kulturgeografi: ”An
thropogenic open land in boreal landscapes. 
Investigations into the creation and maintenan
ce of arable fields on Swedish farms”. Kl 13.00 
Geocentrum 1, sal Världen, Sölveg. 10, Lund.

Följande disputationer har ägt rum:

karl-magnus persson i elektronikkon-
struktion: ”nanowire and rF circuits for low
power applications”. 

of education and innovation for the future. A 
special question concerns their potential for 
Horizon 2020. Info: www.delegia.com/app/at
tendee/default.asp?PageId=30786&MenuItem
Id=25988&ProjectId=4564

25 apriL Ced-seminarium: ”konse-
kvenser av den kommodifierade veten-
skapen i forskarutbildningen”, professor 
Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia 
vid Uppsala universitet. Kl 14.00–16.00 CED, 
MnOhuset, Sölvegatan 16, Lund. Info: www.
ced.lu.se/seminariekurs.aspx eller gun.well
bo@ced.lu.se Anmälan: ced@ced.lu.se

27 apriL söndagsverkstad och familje-
visning på skissernas museum. Info: www.
adk.lu.se/se/ Kontakt magdalena.sigmond@
adk.lu.se

27 apriL avfärdskonsert. Lunds Akade

miska Kör och Akademiska kapellet framför 
det program som kommer att uppföras på den 
gemensamma turnén till Kalifornien i maj. Diri
genter: Patrik Andersson och Cecilia Martin
Löf. Kl 17.00–18.30 i Allhelgonakyrkan, Lund.

28 apriL symposium sound, safety & 
society. Kl 09.45–15 00 Belfragesalen, BMC, 
Lund. För mer information, www.ljudcentrum.
lu.se kontakt projektledare@ljudcentrum.lu.se

29 apriL Lunds filosoficirkel. Kristina 
Savin: ”slump, öde eller tur? orsaksförkla-
ringar i svenskt 1600-tal”. Kl 19.30–21.00 
Palaestra, Lund.

6 maj arkeologi för alla. Deborah 
Olausson föreläser om ”från stenåldern till 
bronsåldern: den tidiga bronsgjutningen 
i skåne”. Kl 15.00–16.00 Archaeologicum, 
Sandgatan 1, Lund.

alexander paulsson i företagsekono-
mi: ”Arenan och den entreprenöriella staden. 
Byråkrati, viljan att samverka och gåvans mo
raliska ekonomi”. 

haichun Liu i fysik: ”Advancing upcon
version emissions for biomedical imaging”. 

ernesto silva i ekonomisk historia: ”Es
says on income and fertility”. 

daniel Lind i ekonomisk historia: ”Va
lue creation and structural change during the 
third industrial revolution. The Swedish econo
my from a vertical perspective”. 

fredrik pettersson i miljö- och energi-
system: ”Swedish infrastructure policy and 
planning – conditions for sustainability”. 

gry ravn jsepersen i bioteknik: ”Cryo
gels as solid supports in biopocessing”.  

gerda rentschler i laboratoriemedicin 
med inriktning yrkes- och miljömedicin: 
”Genetic variability and cadmium metabolism 
and toxicity”. 

martin Wahlestedt i biomedicin med 
inriktning stamcellsbiologi: ”Hematopoie
sis: Functional insights by cell fate conversion”. 

karthiekeyan devaraju i biomedicin 
med inriktning neurologi: neurogenesis 
from neural stem, ependymal cells and fibro
blasts”. 

harriet mörstedt i laboratoriemedicin 
med inriktning yrkes- och miljömedicin: 
”Proteomics in nasal alvage fluids from persul
fate challenged hairdressers”. 

anne-Le morville i vårdvetenskap med 
inriktning arbetsterapi: ”Daily occupations 
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among asylum seekers – experience, perfor
mance and perception”. 

maria Christiansson i klinisk medicin 
med inriktning medicinsk strålningsfysik: 
”Household salt as an emergency radiation 
dosemeter for retrospective dose assessments 
using optically stimulated luminescence”. 

Caroline bergenfelz i laboratorieme-
dicin med inriktning tumörimmunologi: 
”Immunosuppressive myeloid cells in breast 
cancer and sepsis”. 

andreas Wilhelmsson i folkvetenskap: 
”A pill for the iII? Depression, medicalization 
and public health”. 

karolin isaksson i klinisk medicin med 
inr. kirurgi”: Small bowel obstruction and tox
icity of a new model of adhesion prevention”. 

anna bruce i mänskliga rättigheter: 
”Which entitlements and for whom? The con
vention on the rights of persons with disabili
tes and its ideological antecedents”. 

alexander paulsson i företagsekono-
mi: ”Arenan och den entreprenöriella staden. 
Byråkrati, vilja att samverka och gåvans mora
liska ekonomi”. 

daniel Lind i ekonomisk historia: ”Va
lue creation and structural change during the 
third industrial revolution. The Swedish econo
my from a vertical perspective”. 

ala pazirandeh arvidsson i teknisk lo-
gistik: ”Purchasing power and purschasing 
strategies – insights from the humanitarian 
sector”. 

karl-magnus persson i elektronikkon-
struktion: ”nanowire transistors and rF circu
its for lowpower applications”. 

haichun Liu i fysik: ”Advancing upcon
version emissions for biomedical imaging”. 
Gustav Kjellsson i nationalekonomi: ”Inequa
lity, health, and smoking”. 

fredrik pettersson i miljö- och energi-
system: ”Swedish infrastructure policy and 
planning – conditions for sustainability”. 

karolin sjöö i ekonomisk historia: ”Inn
ovation and transformation in the Swedish 
manufacturing sector, 1970–2007”. 

mattias andersson i elektronikkon-
struktion: ”Continuoustime deltasigma mo
dulators for wireless communication”.

doktorand i biologi. ref nr nPA 2014/132, 
ans 20140402. Info 0462224113,  claes.
von_wachenfeldt@biol.lu.se

biträdande universitetslektor i natur-
geografi och ekosystemvetenskap. ref 
nr P 2014/635, ans 20140331. Info 046
2224032, gunilla.thylander@cience.lu.se

tjänster.

Upptäck Backagården!
– det kompletta kurs- och konferens- 
centret mitt i natursköna Skåne. 

Vi har nio moderna konferenssalar, 
med senaste teknik. Nyrenoverat bo-
ende och en restaurang med menyer 
enligt god skånsk tradition.

Stenskogen 735, 243 91 Höör, tel 0413-746 00, info@backagarden.se 

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

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

Konferenspris! 

fr. 598 sek 

/person

Öppettider vardagar 9-12, 13-16 
Medicon Village, byggnad 401

Telefon: 046-590 15 10 • Protomobilen: 072-505 15 10 
info@prototypverkstaden.com

Verkmästare: Mats Grip 
Instrumentmakare: Jan-Erik Falck

Tillverkning • Service • Reparation 
Elektronik • Laboratorieglas

 Intensiv dansk for svenskere! 
23 – 27 juni 2014

Kursen är kostnadsfri och hålls i Köpenhamn veckan efter midsommar.
Varmt välkommen med din ansökan! 

oresundsstudier.se/sprakkurs

Centrum för Öresundsstudier
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hänt.

rättelse om aktuella donationer
I föregående LUMs artikel om donationskampanjen smög sig ett fel in i den 
spalten som rubricerades ”Exempel på aktuella donationer” gällande Göran 
och Birgitta Grosskopf. rätt ska vara:

• Göran och Birgitta Grosskopf, 10 miljoner kronor till cancerprofessur.

rausingpristagare. 
marianne gullberg, 
professor i psykolingvis
tik och chef för Huma
nistlaboratoriet, tilldelas 
rausingpriset 2014. I 
motiveringen kan man 
läsa att hon har brutit 
ny mark inom andra
språksinlärning. De fles
ta av oss har fått höra 
att barn lär sig språk 
lättare än vuxna, men 
Marianne Gullbergs forskning visar att vuxna 
faktiskt är mycket kraftfulla språkinlärare.  

administrativa pristagare. Lunds uni
versitets administrativa pris delas i år mel
lan britt-maria hansson, administrativ chef 
vid Fysiska institutionen och koordinator eva 
Lindgren vid sektion Student och utbildning.

pedagogiskt pris. 
Studentkårernas peda
gogiska pris delas i vår 
mellan docent mats 
urde på Företagseko
nomiska institutionen 
och professor helena 
alexanderson på 
Geologiska institutio
nen.

hedersdoktorer. Medicinska fakulteten har 
utsett sina hedersdoktorer som är tre till anta
let i år. Sir sabaratnam arulkumaran, profes
sor emeritus i obstetrik och gynekologi vid S.t 
Georges University of London, president i FIGO 
(Federation International Obstretic et Gyneco
logie) och president i British Medical Associa
tion. Professor Arulkumaran är en av de lysan
de stjärnorna inom sitt forskningsområde med 
en lång rad av akademiska och kliniska befatt
ningar och uppdrag, publikationer och heders
utnämningar. Han har haft ett nära samarbete 
med forskare inom obstetrik och gynekologi 
vid Lunds universitet sedan 1980talet.

Dr. Louis m. aledort, Mary Weinfield 
Professor of Clinical research in Hemophilia 
Mount Sinai School of Medicine, new York 
och Scientistinresidence, new York School 
University. Professor Aledort är en stor aukto
ritet inom den internationella kliniska koagula
tionsforskningen. Han har över flera profes
sionella generationer haft ett nära samarbete 
med forskare och kliniker vid Lunds universitet 
och koagulationsverksamheten i Malmö.

hans skalin, jurist, Kampradfamiljens re
presentant i Fru Berta Kamprads Stiftelse för 
utforskning och bekämpning av cancersjukdo
mar. Hans Skalin knöts 1986 som styrelsele
damot till Fru Berta Kamprads Stiftelse för ut
forskning och bekämpning av cancersjukdomar 
som stödjer företrädesvis cancerforskning med 
anknytning till onkologiska kliniken i Lund.

Lunds universitet och örebro univer-
sitet är bäst när det gäller kollegialt 
styre. detta enligt en C-uppsats av 
statsvetaren elin sundberg i uppsala, 
som haft demokratiforskaren shirin 
ahlbäck öberg som handledare.

Elin Sundberg har gjort två studier av hur 
det ligger till med högskolornas kollegiala 
beslutsfattande efter autonomireformen, 
där hon först har studerat lärosätena i  
Uppsala, Stockholm, Göteborg, Luleå och 
Dalarna, och sedan tittat på universite
ten/högskolorna i Lund, Malmö, Söder
törn och Örebro. 

Om de två studierna kombineras blir 
resultatet att Lund är minst linjestyrt och 
mest kollegialt styrt, följt av Stockholm, 
Örebro och Uppsala. På näst sista plats 
hamnar Malmö, bl.a. för att dekanerna 
där utses av rektor och inte genom nå
gon form av val, och att fakultetsstyrel
serna i huvudsak är rådgivande och bara 
har begränsade beslutsmöjligheter. Lu
leå hamnar längst ner på listan, som det 
mest toppstyrda lärosätet.

En alltför stark linjestyrning står i mot
sats till Unescos rekommendationer för 
högre utbildning, som förespråkar ett 
långtgående kollegialt beslutsfattande 
inom all akademisk verksamhet. 

Se hela studien http://student.
statsvet.uu.se/modules/kurser/visadoku
ment.aspx?id=13668

Se Unescos ”recommendation con
cerning the Status of HigherEducation 
Teaching Personnel” från 1997, på portal.
unesco.org/education/en/ev.phpUrL_
ID=6669&UrL_DO=DO_TOPIC&UrL_
SECTIOn=201.html

Lu bäst på kollegialt styrebästa projekt. MAX 
IVanläggningen har 
fått pris för ”Bästa 
framtida projekt” vid 
Mipim Awards. Fastig
hets AB ML 4 som ägs 
av Wihlborgs och Peab 
är byggherre och ar
kitekterna bakom den 
ringformade byggnaden 
är Fojab och Snöhetta. 
Mipim är en internatio
nell fastighetsmässa i 
Cannes som bland an
nat prisar byggprojekt 
världen över.

Marianne 
Gullberg.

Helena Alexanderson.

Bästa framtida projekt: MAX IV. ill: fojab och snöhetta

juridik populärast 
bland sommarkurserna
Drygt 4500 personer har sökt en eller 
flera sommarkurser vid Lunds universi
tet. Två kurser är överlägset populärast: 
”Internetbaserad juridisk introduktions
kurs” och ”Juridik: nätburen kurs i ar
betsrätt”.

Lunds universitet erbjuder i år 27 
sommarkurser inom exempelvis biologi, 
juridik, musik, religionsvetenskap och 
arkitektur.
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Hallå Petra Östergren...
… socialantropolog som fått tre miljoner för 
att delta i ett nytt stort EUprojekt om hur 
man kan komma åt människohandel genom 
att studera efterfrågan. Ett 15tal forskare från 
åtta olika länder deltar i projektet vars slutmål 
är att minska det lidande som blir följden av 
de värsta formerna av exploatering.

Handlar människohandel framför allt 
om prostitution och trafficking? 
– nej. Ofta tänker man på inlåsta kvinnor 
som lurats till rika länder där de frånta
gits sina pass och tvingas sälja sex. Men 
egentligen handlar människohandel of
tare om hushållsarbeten, produktion av 
varor och jordbruksarbete under fruk
tansvärda förhållanden. Det finns olika 
grader av exploatering, och inom projek
tet kommer vi att arbeta med en bred för
ståelse av begreppet. 

vad är det ni ska göra? 
– Vi kommer bland annat att göra ett an
tal fältstudier bland dem som efterfrå
gar tjänster och varor som är länkade till 
människohandel: hushållstjänster, prosti
tution och varor som är producerade un
der omänskliga förhållanden.

och din roll? 
– Jag och en annan ny doktorand ska jäm

föra Sverige, nya Zeeland och Tyskland 
– tre länder med helt olika angreppssätt 
när det gäller prostitution. Medan vi i Sve
rige kriminaliserar såväl sexköparen som 
koppleriverksamheten så har nyzeelän
darna valt att inlemma de prostituerade 
i vanlig arbetslagstiftning, fast samtidigt 
minska deras utsatta situation genom 
ge dem särskilt skydd. I Tyskland inne
fattas prostitution också av arbetslagar, 
fast regelverket har kritiserats för att vara 
krångligt och svårbegripligt.

kommer du att intervjua sex-
köpare?
– Ja. Vad jag känner till är detta den för
sta samhällsvetenskapliga studien med 
djupintervjuer av sexköpare i Sverige se
dan sexköpslagen infördes. Det finns ju 
en schablonbild av människohandel och 
sexköpare i populärkultur och media. 

Men den kanske inte stämmer, och kö
parna kanske inte heller känner igen sig 
i den bilden. Det kan vara problematiskt 
eftersom handlingsplaner kan missriktas 
och sexköparna får svårt att hjälpa till att 
identifiera personer som är utsatta för 
människohandel. Därför tänker vi också 
göra en analys av den rådande medie
bilden. 

du har precis kommit hem från en 
kick off för projektet i Wien. vilka 
var dina intryck?
– Jag blev väldigt imponerad över kun
skapsnivån som fanns bland de övriga 
forskarna. Här fanns ett starkt engage
mang, men utan den moralistiska under
ton som så ofta präglar alla samtal om 
människohandel och prostitution.

text & foto: uLrika oredsson


