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– Ta ställning mot avgifter för samtli-
ga studenter. Låt oss även i framtiden 
få se magnoliorna blomma, sa LUS ord-
förande Petter Forkstam vid årets rek-
torsuppvaktning.

Det han syftade på var att hans fö-
reträdare för fyra år sedan hotat såga 
ner magnoliorna i Lundagård om av-
gifter infördes för icke-europeiska stu-
denter. Nu är beslutet nära….

Annars inledde Petter Forkstam talet till Per 
Eriksson med en hyllning till hans föregång-
are. 

– Namnet Göran Bexell är för evigt för-
knippat med en god tid i universitetets his-
toria.

Studentinflytande är ett givet första-maj-
ämne och var så även denna soliga majdag. 
Studentkårsordföranden konstaterade att 
studenterna fått mer att säga till om, men 
frågade sig om de verkligen kunde vara nöj-
da när de fortfarande utesluts från vissa be-
slutsprocesser. 

– LUS har därför inrättat en kurs ”Stu-
dentinflytande i teori och praktik” för att be-
lysa studentinflytandets roll för den nya uni-
versitetsledningen, berättade han. 

Bostadsfrågan var också ett viktigt inslag 
i rektorsuppvaktningen – och bostadssitua-
tionen för studenterna i Lund är bedrövlig, 
menade Petter Forkstam.

 – Nu när ansökningarna till Lunds uni-
versitet ökat med 17 procent till hösten så 
måste nya resurser till.

Studenterna efterlyser också en transpa-
rent budgetprocess. Flera reformer i den rikt-
ningen har införts – bland annat modellen 
för full kostnadstäckning. Petter Forkstam 
refererade till Carl-Gustaf Andréns utred-
ning (se LUM 4/09) som visar att endast 
en fjärdedel av utbildningsanslagen går till 
kontakttiden mellan lärare och studenter. 

Lärarkontakt och 
bostäder heta ämnen 
vid rektorsuppvaktning

t

LUS ordförande Petter Forkstam vid mik-
rofonen vid årets rektorsuppvaktning.
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En ödets ironi att denna princip tilläm-
pas för allt utom huvudändamålet, dvs. 
högsta kvalitet i utbildning och under-
visning.

– Heltidsstudier måste förbli heltids-
studier och inte bara självstudier.

Petter Forkstam återkom till kravet 
om ökad kontakttid mellan studenter 
och lärare. Ett minimum borde vara 15 
timmar i veckan, tyckte han.

Per Eriksson ville gärna gå student-
kårsordföranden till mötes på den punk-
ten, men det är inte alldeles enkelt, me-
nade han.

– Ytterst handlar det om att medels-
tilldelningen per student från regeringen 
är för låg och inte har följt med pris- och 
löneuppräkningen. Detta vill vi försöka 
ändra på genom den nationella organi-
sationen för universitet och högskolor, 
SUHF. 

BrIstEN på BostädEr är ett allvarligt 
problem, höll Per Eriksson med om och 
sa att målet är att vi i Lund på sikt ska 
kunna erbjuda en bostadsgaranti för stu-
denterna. 

Per Eriksson tog inte upp frågan om av-
gifter för icke-europeiska studenter. Däre-
mot bemötte han studenternas farhågor 
inför avskaffandet av kårobligatoriet. 

– Här riskerar vi att förlora ett väl 
förankrat och representativt studentin-
flytande som studentkårerna står för. Vi 
har startat en arbetsgrupp tillsammans 
med er för att förbereda oss och vi är be-
redda att göra insatser, lovade han. Även 
en del av de studiesociala insatserna som 
görs idag kan drabbas.

Och i detta sammanhang fick den 
som var nyfiken svar på vad det stod på 
knappen som rektor bar på slipsen den-
na högtidsdag. 

– Själv bär jag gärna knappen med 
”Jag älskar Lunds studentliv” som stu-
denterna tagit fram, sa Per Eriksson. 

Avslutningsvis tackade han den nuva-
rande studentkårsledningen Petter Fork-
stam och Eva Friesendahl och önskade 
den nya, Christian Stråhlman och Eli-
sabeth Gehrke som tillträder den 1 juli, 
välkomna.  

TexT: Maria LiNDh

FoTo: GUNNar MeNaNDer

t

Det var första gången som rektor Per Eriksson blev uppvaktad av studenterna på första maj 
som traditionen bjuder.

Kombinerad flygtur och dusch.
Nedan: Saxofonhyllning till 
 våren.

Hela universitetsledningen fanns på plats: Ingalill Rahm 
Hallberg, Carl Borrebaeck, Eva Åkesson, Per Eriksson, 
Marianne Granfelt och Sven Strömqvist (utanför bild).
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Marek Kostrzewski leder 
Pierre Björkman och Klas 
Malmberg i en samspelsöv-
ning.

Ur innehåLLet

6  Frihet inom vissa gränser
LU ställer sig genomgående positivt till de förslag om ökade fri-
heter som redovisas i Autonomiutredningen. Men att ändra verk-
samhetsformen så att universiteten inte längre skulle vara statliga 
myndigheter, är man mer tveksam till. Det framgår av det förslag 
till remissvar som universitetsstyrelsen ska ta ställning till i juni.

8  största forskningssatsningen
nu drar arbetet med synkrotronljusanläggningen Max IV igång på 
allvar! Det är den största forskningssatsningen i Sverige någonsin 
och beräknas kosta 2,6 miljarder kronor. Hittills är en miljard av fi-
nansieringen säkrad, och det anses tillräckligt för att sätta igång 
projektet. redan 2010 planeras det första spadtaget tas.

16  synlighet på flera fronter
Lunds universitet måste satsa mer på att synas utåt, inte minst 
i Stockholm. Det menar rektor Per Eriksson, som bl.a. har pla-
ner på att starta en ”ambassad” i huvudstaden. Många forska-
re tycker dock att det är svårt att hinna med den tredje uppgiften. 
Fast andra vill nå ut och startar t.ex. egna bloggar. Tredje uppgif-
ten kan också handla om att svara på allmänhetens frågor eller att 
fackgranska en populär författares texter.

24  på plats i Jerusalem
Alla LU-professorer har inte sin arbetsplats vid något av LUs cam-
pus i Skåne. LUM har träffat teologen Jesper Svartvik på plats i Je-
rusalem, där han som innehavare av den nya Krister Stendahl-pro-
fessuren ska bedriva sitt arbete.

29  Leder studierna till jobb?
Hur ska man lägga upp utbildningen för att studenterna ska bli an-
ställningsbara? Praktik behöver inte vara lösningen, menar man på 
Service Management som är en av universitetets mest arbetslivs-
inriktade utbildningar. Det finns andra sätt att hålla kontakt med 
arbetsmarknaden. Och undersökningar visar att klassiska akade-
miska färdigheter leder till kvalificerade jobb, trots att studenterna 
inte tror det…  

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

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

prENUmErAtIoNEr, 
NotIsEr:
Anställda vid LU 
får LUM gratis. 
Enskilda abonnenter – 190 
kr/10 nr. För prenumeration 
kontakta Eva Andersson: 046-
222 70 10, Eva.Andersson@
rektor.lu.se

AdrEssäNdrINg:
Anställda anmäler ändringar 
till katalogansvariga vid insti-
tutionen (motsv). Övriga skick-
ar ändringsuppgifter till LUM, 
gamla adressrutan bifogas.

tryCk: Lenanders Grafiska 
i Kalmar

NästA LUm: Manusstopp: 1 
juni. Utkommer 18 juni.

IssN: 1653-2295

omsLAg:  Det finns planer 
på att LU ska öppna en ”am-
bassad” i Stockholm för att öka 
synligheten bland beslutsfattar-
na. Montage: Petter Lönegård

LUM
Lunds universitets magasin

Lunds universitets magasin LUM utkom 
första gången 1968. Det når i dag samt-
liga anställda och nästan lika många ut-
anför universitetet. LUM har en upplaga 
på 14.000 exemplar och utkommer med 
10 nummer per år.

Maria Lindh, 
redaktör och ansvarig utgivare
046-222 95 24, 
Maria.Lindh@rektor.lu.se

Lena Björk Blixt
journalist naturvetenskap
046-222 71 86, 
Lena.Bjork_Blixt@kanslin.lu.se 

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

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

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

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

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

Caroline runéus, 
kommunikationschef
046-222 70 41, 
Caroline.runeus@rektor.lu.se

rEdAktIoN:



6                          LUM nr 5 | 2009

AUtoNomI. Lunds universitet vill 
gärna att staten snarast genom-
för flera av reformerna som före-
slås i autonomiutredningen, enligt 
det förslag till remissvar som uni-
versitetsstyrelsen tar ställning till 
i juni. Men man är tveksam till att 
låta universitet och högskolor bli 
juridiskt självständiga aktörer med 
lösare koppling till staten. Det är 
inget självändamål att ändra or-
ganisationsform. Konsekvenserna 
måste analyseras bättre.

Det verkar som om universitetssty-
relseordförande Allan Larssons skep-
sis mot Autonomiutredningen slår 
igenom rejält i förslaget till remissytt-
rande. Åtminstone rimmar det förslag 
till remissvar som läggs fram för uni-
versitetsstyrelsen den 8 juni väl med vad 
Allan Larsson sa vid ett avskedssympo-
sium för LUs förre rektor Göran Bexell 
tidigt i våras:

”Det finns risker som har med rättssä-
kerheten att göra om det offentligrätts-
liga regelverket nu kastas i papperskor-
gen. Enskilda avtal mellan staten och 
varje lärosäte kan också innebära ökad 
detaljstyrning och en minskad transpa-
rens. Dessutom finns det mer flexibili-
tet inom högskolevärlden än vad utred-
ningen antyder”. (LUM nr 3/09)

dEN stAtLIgE autonomiutredaren Da-
niel Tarschys förslår alltså att universi-
teten ska upphöra att vara myndigheter 
och bli mer självständiga, offentligrätts-
liga verksamheter. Utvecklingen mot 
ökad självständighet är en internatio-
nell trend. Svenska lärosäten behöver 
också kunna agera friare på en global 
kunskapsmarknad: det handlar bland 
annat om att kunna rekrytera studenter, 

lärare och forskare snabbare och effekti-
vare och på ett sätt som passar den egna 
lärosätesprofilen och även att mer fritt 
kunna sluta avtal och samarbeta med 

både företag och andra lärosäten – i Sve-
rige och internationellt.

Lunds universitet håller med utred-
ningen i den här breda ambitionen. På 
punkt efter punkt ställer man sig bak-
om förslag till reformer som kan genom-
föras inom ramen för dagens organisa-
tionsform och författning (se ruta).

mEN När dEt gäLLEr förslaget att ändra 
lärosätenas verksamhetsform, så är allt-
så Lunds universitets tveksamt. Formen 
har inget egenvärde vare sig i den nu-
varande ordningen eller i den som ut-
redningen förslår, enligt förslaget till 
remissvar. Det saknas en konsekvens-
analys av vad det skulle innebära om 
universiteten blev juridiskt självständi-
ga och relationen till staten reglerades 
t.ex. genom tidsbegränsade avtal istället 
för – som i dag – genom högskole lagen 
och högskoleförordningen.

Inte bara Allan Larsson har i debat-
ten om utredningen befarat att det kan 
leda till ökad detaljstyrning från stats-
makternas sida och minskad transpa-
rens.

Juridiskt självständiga lärosäten för-
utsätter att grundlagen ändras och, en-
ligt förslaget till remissvar, att ”i stort 
sett all reglering av högskoleväsendet 
avskaffas för att sedan efter prövning 
återinföras endera i form av lag eller via 
avtal. I det fallet är det då ytterst vä-
sentligt vilka friheter som fastställs i 
lag och därmed får det starkare skyd-
det mot förändringar”.

AUtoNomIUtrEdNINgEN diskuterar 
andra verksamhetsformer, som man 
dock inte fastnar för.  En form som dis-
kuterats i debatten är en modifiering av 
dagens myndighetsmodell. Fördelen 
med den är att grundlagen inte behö-

LUs förslag till remissvar på Autonomiutredningen:

gärna friare universitet
 – men inte helt självständiga

Mer frihet, men inom myndighetens ramar. 
Det vill LU ha enligt förslaget till remisssvar 
på Autonomiutredingen. foto: mikael 
risedal
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Lunds universitet är enligt försla-
get till remissvar positivt till en rad 
reformer som, menar man, kan ge-
nomföras utan att universitetens 
juridiska organisationsform änd-
ras. Exempelvis vill man ha åtgärder 
som gör det möjligt att 
•  effektivt kunna rekrytera kvali-

ficerade forskare och lärare och 
även en kraftigt begränsad be-
svärsrätt

•  kalla eller inbjuda kvalificerade 
forskare och lärare till lediga an-
ställningar, för att inte gå miste 
om toppforskare i den interna-
tionella konkurrensen

•  friare bestämma kriterier vid 
antagning av studenter för att 
bland annat bredda rekrytering-
en, men rimligen behövs en viss 
nationell samordning

•  arbeta mer självständigt för att 
skapa fler bostäder till studenter 
och gästforskare

ver ändras och att den specificerar de 
friheter som skiljer universiteten från 
andra myndigheter; dagens fasta reg-
ler i lag och förordning ger individen i 
systemet en viss trygghet, påpekar LU i 
förslaget till remissvar.

FAkULtEtErNA vid Lunds universitet 
har olika syn på Autonomiutredning-
ens huvudförslag: juridiskt självstän-
diga lärosäten. Företrädare för LTH, 
Ekonomi högskolan och Medicinska 
fakulteten som berett remissvaret är 
mycket positiva till att göra universi-
teten mer juridiskt självständiga gente-
mot staten. Naturvetares, humanisters 
och teologers liksom det konstnärliga 
områdets företrädare är kluvna: unge-
fär hälften är för den nya självständiga 
organisationsformen, hälften föredrar 
en modifiering av den gamla myndig-
hetsformen. Jurister och samhällsveta-

re är mest kritiska till det nya försla-
get och att klippa alltför många band 
till staten. Man kan uppnå ökad frihet 
inom den modifierade myndighetsfor-
men, menar juristers och samhällsveta-
res företrädare.

sAmmANFAttNINgsvIs föreslår Lunds 
universitetet – om remissvaret godtas av 
universitetsstyrelsen –  att så många hin-
der som möjligt tas bort som begränsar 
lärosätenas handlingsfrihet i dag, men 
att organisationsformen utreds ytterli-
gare. Det behövs mer klarhet i hur man 
ska hantera finansiering och rättighe-
ter, klarhet i vad avtalsstyrningen inne-
bär och vad reformen skulle kosta. Och 
man efterlyser den konsekvensanalys 
som utredningen skulle gjort enligt di-
rektiven men inte presenterat.

BriTTa CoLLBerG

•  köpa och äga fastigheter – i dag 
är Akademiska hus alldeles för 
dominerande 

•  motta donationer utan hinder 
och att donationer blir skattefria

•  träffa avtal om samarbete med 
andra universitet

•  bilda bolag

Det är viktigt att
•  utländska medborgare kan väl-

jas till rektor eller bli styrelsele-
damöter. 

•  lärosätena får större rätt att själ-
va besluta om sin inre organisa-
tion 

•  det finns minst ett kollegialt 
 organ vid varje universitetet. 

•  studenternas rättigheter står 
fast 

•  lärosätena själva är huvudansva-
riga för att utvärdera sin verk-
samhet och göra den offentlig

det här tycker LUt

Universitetets 
risker kartlagda
rIskANALys. i början av maj sam-
lades universitetsledningen, de-
kaner, kansli- och sektionschefer 
för att göra en universitetsöver-
gripande riskanalys. Man kom 
fram till att otillräcklig kvalitet i 
grundutbildningen och minskan-
de forsknings- och utbildnings-
anslag är de största riskerna som 
universitetet står inför just nu.

riskanalysen gjordes enligt det verk-
tyg som togs fram förra året. Här tas 
hänsyn till dels hur stor sannolikheten 
är för en viss händelse, dels hur stor 
påverkan det blir om denna händelse 
verkligen äger rum. Händelsen klassi-
ficeras som allt från obetydlig till för-
ödande. För att räknas som förödan-
de ska händelsen vara så allvarlig att 
universitetet inte kan överleva i sin nu-
varande form eller att ledningen inte 
längre kan hantera situationen. Som 
risk räknas allt som äventyrar att uni-
versitetets eller en viss verksamhets 
mål uppnås. Arbetet går till så att först 
får områdena göra en egen riskbe-
dömning. resultaten ifrån dessa sam-
manställs och grupperas och sedan 
görs en universitetsövergripande risk-
bedömning utifrån detta material vid 
en workshop. nästa steg är att univer-
sitetsstyrelsen beslutar vilka risker som 
det är prioriterat att universitetsled-
ningen arbetar vidare med och att det 
avsätts pengar för detta i den kom-
mande budgeten.

Lund kan få
spetsutbildning 
UtBILdNINg. Fyra utbildningar i Sve-
rige har potential att skapa spetsut-
bildningar i entreprenörskap av högsta 
internationella klass anser Högsko-
leverket. En av dessa utbildningar, 
Master’s Programme in Entrepreneur-
ship, är förlagd i Lund. regeringen sat-
sar drygt 15 miljoner kronor 2009 och 
2010 för denna utbildningssatsning. 



8                          LUM nr 5 | 2009

INFrAstrUktUr. Nu rustar Max-lab 
för den största satsningen hittills 
inom svensk forskning. Ungefär 2,6 
miljarder kronor beräknas den nya 
anläggningen kosta. Personalstyr-
kan kommer sannolikt att fördubb-
las under den femåriga uppbygg-
nadsperioden, som är planerad att 
inledas 2010.

Den 27 april undertecknade fyra parter det 
avtal som nu ska få MAX IV att förverkli-
gas. Parterna är Vetenskapsrådet, Vinno-
va, Lunds universitet och Region Skåne. 
De två förstnämnda bidrar med cirka en 
halv miljard kronor, och de två sistnämn-

da står för 250 miljoner kronor. Fortfaran-
de saknas alltså pengar för att täcka den 
totala kostnaden för MAX IV-satsning-
en. Men Nils Mårtensson, föreståndare 
för MAX-lab, är inte bekymrad.

– Det här avtalet är ett klartecken. Jag 
känner inga tvivel, säger han.

AvtALEt är FormULErAt som en avsikts-
förklaring med syfte att bilda ett konsor-
tium som ska inleda etableringsproces-
sen för MAX IV. Ett projektsekretariat 
kommer att inrättas vid Lunds universi-
tet. Målet är att första spadtaget ska tas 
under 2010. Sedan följer en femårsperi-
od av uppbyggnadsarbete. Under den-

INFrAstrUktUr. För 55 år sedan var 
Bengt Forkman en ung forskarstu-
dent vid Fysiska institutionen. han 
hade precis påbörjat sitt avhand-
lingsarbete på en nyinstallerad 
elektronaccelerator som stod place-
rad nere i källaren i ett litet skydds-
rum. Detta var Ur-Max.

Bengt Forkman, professor emeritus i 
kärnfysik, håller upp den mörkfärga-
de glasringen. Den är varken tung el-
ler imponerande i storlek. Men en gång 
i tiden gick den på högvarv, bokstavligt 
talat, och bidrog till att föra forskning-
en framåt. I den lilla acceleratorringen 
snurrade elektronerna runt med mycket 

mAX Iv i startgroparna  

na tidsperiod beräknas personalstyrkan 
vid MAX-lab att fördubblas, uppger Nils 
Mårtensson. I dagsläget är ungefär 100 
personer anställda vid MAX-lab.

sAmmANLAgt cirka 800 forskare använ-
der den nuvarande MAX-anläggningen 
varje år. Nils Mårtensson tror att en för-
dubbling även av den siffran är en rim-
lig bedömning när MAX IV tas i bruk. 
Den nuvarande utrustningen vid MAX-
lab kommer efterhand att flyttas över 
till den nya byggnaden. Anläggningens 
placering blir på Brunnshögsområdet i 
nordöstra Lund.

MAX IV-satsningen innebär att Lund 

Lagarbete på alla plan ligger bakom både 
framgångssagan MAX-lab och fysikämnets 
starka position i Lund, menar Bengt Fork-
man. Duktiga mekaniker är lika viktiga som 
duktiga forskare. Och en positiv universitets-
ledning har varit en bidragande ingrediens. 
foto: lena björk blixt

hög hastighet och utstrålade ljus som gav 
forskarna chans att blicka in i atomernas 
inre värld.

På den tiden studerade Forkman och 
hans kollegor atomkärnornas grövre be-
ståndsdelar, det vill säga protoner och 
neutroner. Idag, ett halvt sekel senare, 
har forskningen dykt ytterligare ett la-
ger djupare. Nu kan man undersöka de 
kvarkar som bygger upp protonerna och 
neutronerna. Kvarkar var en ruvande 
hemlighet som ingen visste något om på 
1950-talet.

sEdAN dEss har det alltså hänt myck-
et, både vad gäller kunskapsnivån och 
forskningens infrastruktur. Bengt Fork-

Ytterligare hundra anställda kommer att behövas 

Han har varit med hela vägen 
från Ur-MAX till MAX IV
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man har inte bara följt utvecklingen utan 
även i högsta grad varit en del av den. 
Den nationella synkrotronljusanlägg-
ningen MAX-lab var han med att starta 
och utveckla, först som chef för elektron-
acceleratorerna och sedermera som före-
ståndare för MAX-lab. Den första accele-
ratorringen, MAX I, började arbeta 1987. 
Under åren som följt har två nya ringar 
tagits i bruk, och nu konkretiseras arbe-
tet alltmer med den kommande MAX 
IV-ringen.

BENgt ForkmAN koNstAtErAr att syn-
krotronljusanläggningar är fascineran-
de på flera sätt. Dels är de användbara 
för så många olika forskningsområden, 
allt från medicin till geologi. Dels är de 
ett redskap för att komma så nära som 
möjligt universums gräns för hur snabbt 
något kan färdas. Elektronerna i en ac-
celeratorring snurrar nästan i ljusets has-
tighet. Bengt Forkman tittar på den lätta 
glasring som han håller i händerna.

– Jag brukar kalla den här för Ur-
MAX, säger han.

HAN koNstAtErAr doCk att den historie-
skrivningen är hans egen. Vissa personer 
kanske skulle kalla MAX I för Ur-MAX, 
medan andra istället skulle gå tillbaka till 
den allra första lilla acceleratorring som 
byggdes på 1940-talet. Hur som helst är 
de samtliga minst sagt klena i prestanda 
i jämförelse med den kommande MAX 
IV-ringen, som kommer att få en om-
krets på mer än 500 meter.

Om Bengt Forkman vore en ung fors-
karstudent år 2009, vilket skulle vara 
hans drömprojekt på MAX IV? 

– Mesoner, svarar han direkt. 
Han skulle skjuta in en laserstråle mot 

de framrusande elektronerna i ringen för 
att få tillbaka ljus med mycket högre en-
ergi. Med detta ljus skulle han kunna stu-
dera mesoner, en typ av kvarkstruktur i 
atomkärnorna.

LeNa BjörK BLixT

får en synkrotronljusanläggning i världs-
klass. Med hjälp av synkrotronljuset kan 
forskarna studera världen i en skala av 
några miljarddels meter. Forskarna kom-

mer från en rad olika discipliner: fysik, 
biologi, kemi, medicin, geologi, arkeo-
logi, mm.

LeNa BjörK BLixT 

Översättare ansöker 
om EU-ackreditering
UtBILdNINg. I början av maj kom 
generaldirektören för EUs översätt-
ningsverksamhet, Juhani Lönnroth, 
på besök i Lund för att informera om 
möjligheten att ansöka om en ack-
reditering av översättarutbildningen. 
Att EU ger den här typen av ackredi-
tering är helt nytt och första ansök-
ningsomgången är den 31 maj.

Enligt HT:s prodekan Eva Wiberg 
kommer detta att göra det lättare för 
Lundastudenter att få de åtråvärda 
översättarjobben inom EU. Andra för-
delar med en ackrediterad översät-
tarutbildning är att studenterna kan 
praktisera inom EU, erfarna översät-
tare kommer och föreläser i Lund och 
studenterna får tillgång till ett auten-
tiskt arbetsmaterial och möjlighet att 
diskutera texter med EUs översättare.

Ökat intresse 
för att läsa vid LU
UtBILdNINg. Antalet studenter som 
vill läsa vid LU i höst har ökat med 17 
procent jämfört med förra året. Siff-
ran är något högre än för landet som 
helhet. LU står sig bra även i jämförel-
se med landets övriga stora lärosäten 
där endast Uppsala och Linköping har 
ökat mer.

Största ökningen står programut-
bildningarna för där antalet första-
handssökande är 42 procent högre än 
förra året. Ökningen gäller alla univer-
sitetets områden, men framför allt för 
Ekonomihögskolan, Juridik och Medi-
cin samt civilingenjörsprogrammen.

Även de fristående kurserna har 
fått fler ansökningar, 16 procent fler 
än fjol. Däremot har ansökningarna till 
kurser på avancerad nivå minskat. An-
tagningschef Michael Olofsson menar 
dock att dessa siffror måste tas med 
en nypa salt eftersom man i år har de-
lat upp ansökningstillfällena så de fles-
ta ansökningarna från internationel-
la studenter kom in redan i början av 
året.

MAX IV ska byggas i anslutning till Brunnhögsområdet i nordöstra Lund. Det blir den hittills 
största satsningen inom svensk forskning. ill: maxlab
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tILL Nytt JoBB. Nu lämnar rouzbeh 
Parsi Lund för att bli iranexpert åt 
eU vid unionens tankesmedja i Pa-
ris. han menar att bilden av iran i 
europa ofta är onyanserad och att 
man gör ett stort misstag när man 
drar alla islamistiska regimer över 
en kam. 

LUM träffar honom mellan handled-
ningssamtal vid utbildningen för mänsk-
liga rättigheter, förberedelser inför Paris-
flytt och hans disputation i historia. 

I Paris ska han arbeta som sakkunnig 
och vara med att forma EUs utrikespoli-
cy gentemot Iran. Själv tonar han ner det 
inflytande han själv kommer att få:

– Jag går inte in med förhoppning om 
att det jag har att säga ska ha så jättestor 
betydelse. Tankesmedjan, eller European 
Union Institute for Security Studies, som 
det heter, är i och för sig den enda offici-
ella institutionen som EU använder sig av 
för att ge policyråd och bevaka omvärlden 
i specifika sakfrågor, men EUs organisa-
tion är ju så enormt stor och spretig.

hur ser eUs iranpolitik ut i dag? 
– Bra fråga. EUs utrikespolitik utgår 

ofta från att hitta den minsta gemensam-
ma nämnaren för de europeiska länder-
na. Under Bush-administrationen hand-
lade det om att försöka balansera USAs 
Iranpolitik samtidigt som man ville över-
brygga klyftan som uppstått efter Irak-
kriget. Idag finns ett guldläge för att 

komma ur det låsta läge som länge rått 
mellan Iran och västvärlden: Med Oba-
ma som president i USA finns en poten-
tiell samtalspartner och Iran kan inte 
längre använda Bush som ursäkt för att 
undvika dialog. Att Sverige tar över ord-
förandeposten i EU och att det är val i 
Iran den 12 juni öppnar också upp för 
nya möjligheter.

På vilket sätt tycker du att bilden av iran 
är onyanserad?

– När man talar om Iran som en funda-
mentalistisk regim så har man redan gjort 
sig en bild av landet.  Den som sveper ett 
grönt skynke kring alla islamiska stater 
uppfattar inte dynamiken och nyanserna 
länderna sinsemellan. Gör man inte det 
uppnår man inte sina politiska mål.

hur tycker du att man ska behandla frå-
gan om irans eventuella tillverkning av 
kärnvapen?

– Man måste hitta ett vettigt sätt att 
använda ickespridningsavtalet. Iran är 
bara ett av cirka 40 länder som står på 
tröskeln till att bemästra kärnteknik. 

– I Irak försökte man först med sank-
tioner och sedan invaderade man landet. 
Nu återstår Iran men en invasion är mer 
osannolik idag. 

– Mycket handlar om hur motparten 
uppfattas och vilka motiv vi tillskriver 
dem. 

och vad är det vi tror om motparten?
– Väst å ena sidan har ända sedan 

80-talet hävdat att Iran inom kort kom-
mer att ha kärnvapen om inget görs.  Den 
islamiska regimen å andra sidan lider av 
en konstant noja, som inte är helt omoti-
verad, att den kommer att störtas.

– Till det paradoxala hör att bland de 
länder som USA kallar för ondskans ax-
elmakter, Irak, Iran och Nordkorea, är 
det bara det land som har kärnvapen, det 
vill säga Nordkorea, som USA låter vara 
ifred.

Vid en föreläsning som anordnades i Lund 
nyligen hävdade den fransk-iranska socio-
logen Azadeh Kian att situationen för de 
iranska kvinnorna är mycket bättre idag 
än före den islamiska revolutionen. Exem-

Lundahistoriker 
blir EUs Iranexpert

Situationen för kvinnorna i Iran har blivit bättre på senare år, trots slöjpåbud. foto: reuters/
morteza nikoubazl 

Rouzbeh Parsi flyttar snart till Paris och ett 
toppjobb inom EU. foto: ulrika oredsson
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     rouzbeh parsi
rouzbeh Parsi kom till Sverige från Iran 
som sexåring 1978. 

Han disputerade vid forskarskolan i 
historia den 20 maj med en avhandling 
om den iranska samhällsdebatten i bör-
jan av 1900-talet.

För att hålla sig ajour med vad som 
händer i världen och framförallt i Iran 
läser han new York Times (”för att veta 
vad amerikanerna tror händer i värl-
den”), BBC, Al Jazeera och ett antal 
forskarbloggar, Juancole.com och Marc 
Lynch om mediebilden i arabvärlden på 
lynch.foreignpolicy.com.

ForskNINg. Kärlek och skönhet 
antas ligga utanför vetenskapens 
domäner. Men inte för årets Se-
gerfalkföreläsare Semir Zeki, pro-
fessor i neurobiologi vid London 
University College. Som specialist 
på syn menar han att synen ser 
skönhet, skönheten leder till be-
gär och begäret till kärlek. 

– jag ville följa kedjan bakåt ut-
ifrån ett neurobiologiskt perspek-
tiv, sa han på årets Neuroscience 
Day i Lund i maj. 

Semir Zekis föreläsning hette ”Hu-
man passions triggered by visual in-
put”, och hans forskarlag har fotogra-
ferat hjärnan hos försökspersoner som 
själva uppgivit att det varit mycket för-
älskade.

– Vi bad försökspersonerna att ta 
med sig ett fotografi på sin älskade till-
sammans med fotografier på tre andra 
personer av samma kön som de känt 
lika länge men hade inga eller neutra-
la känslor för. 

Aktiviteten i hjärnan registrerades 

medan försökspersonerna tittade på de 
olika bilderna. Den visade sig vara di-
rekt proportionell mot hur förälskade 
försökspersonerna själva uppgett att de 
varit. Specifika regioner i hjärnan blev 
aktiva hos försökspersonerna. 

Det fanns också regioner som blev 
mindre aktiva. 

– Rädsla försvann och omdömet 
stängdes av. Men det gällde bara före-
målet för kärleken. Omdömet i andra 
frågor behöver inte påverkas. Men jag 
har lärt mig att det inte tjänar något till 
att tala förstånd med folk som är föräls-
kade, säger Semir Zeki. 

– Om jag som förälder ogillar mina 
barns kärleksförbindelser finns det ing-
et att göra. Man kan inte få dem att ta 
reson. 

Semir Zekis forskargrupp under-
sökte också moderskärlek. Som tur 
var visade det sig att mönstren var väl-
digt lika. En mors kritiska omdöme i 
förhållandet till barnet dämpas också, 
men behöver inte göra det till omvärl-
den i övrigt. 

aNNa aPPeLBerG

Årets Segerfalk-föreläsare

omdömet stängs av 
hos förälskade

Semir Zeki, 
professor i 
 neurobiologi, 
har lärt sig att 
det inte är nå-
gon idé att 
tala förstånd 
med folk som 
är förälskade. 
foto: kennet 
ruona

pelvis är idag mer än 50 procent av studen-
terna på universiteten kvinnor, snittåldern 
för när tjejer gifter sig har höjts från 19 till 
23 och antalet barn per kvinna har mins-
kat från sju till två. 

Detta är uppgifter som inte stämmer 
överens med den gängse bilden av en 
kvinnoförtryckande islamistisk regim.

 – Nej. Det är ytterligare bevis på att 
man inte kan dra alla islamiska regimer 
över en kam. Förbättringarna för kvin-
nan har dock i de flesta fall inte tillkom-
mit genom en medveten politik utan sna-
rare som en konsekvens av att regimen är 
mycket pragmatisk när den tvingas till 
det och att konsekvenserna av den för-
da politiken är oöverblickbara: När de 
konservativa prästerna kringskar kvin-
nors rättigheter genom påbud om offent-
lig moralism så ingick det inte i planerna 
att de skulle få en mer framträdande roll 
i samhället. Men när kvinnorna använ-
de slöja ute i offentligheten hade de kon-
servativa inte längre några argument för 
att hålla dem instängda. 

Så mycket av västs kritik av den funda-
mentalistiska regimen är obefogad?

– Det finns en mängd skäl att kriti-
sera regimen för brott mot de mänskli-
ga rättigheterna. Listan kan göras lång. 
Men för att kritisera effektivt måste man 
veta vad man kritiserar och kunna mo-
tivera kritiken.

ULriKa oreDSSoN 

t
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kommErsIALIsErINg. hur ska vi 
göra för att få tillbaka lite av allt det 
vi bidrar med till era stora vinster? 

Frågan ställdes av Lunds univer-
sitets vicerektor Carl Borrebaeck till 
direktör Mats Lindoff på Sony erics-
son vid ett symposium som hand-
lade om kunskapsleverans till nä-
ringslivet arrangerat av Kungliga 
fysiografiska sällskapet. 

Svaret handlade inte om rena pengar 
utan snarare om att universitetet skulle 
få tillbaka i samma form som de gett. 

– Universitetet måste jobba på att vara 
en kreativ miljö så att forskarna känner 
för att komma tillbaka, sa Mats Lindoff. 
Professor Åström här, till exempel, mås-
te tycka att det är roligt att vara kvar i 
akademien. 

Karl-Johan Åström, professor em i 
reglerteknik, fanns med i symposiets av-
slutande diskussion – och han har åter-
vänt flera gånger från industrin till aka-
demien. Han har även bidragit med 
många lyckosamma doktorander till nä-
ringslivet.  

– Jag tror på en långsiktig relation från 
bägge hållen, sa han och tog också upp 

att det alltid sägs att amerikanska univer-
sitet tjänar mycket pengar.

– Men det fanns en tid då MIT till och 
med förlorade pengar på sina patent och 
licenser, berättade Karl-Johan Åström.

Sune Svanberg, professor em i atom-
fysik har också stor erfarenhet av indu-
strisamarbete. Han menade att univer-
sitetets möjligheter att ta betalt är en 
kulturfråga.

– Utländska företag betalar gärna 
men här i Sverige ska man bara vara glad 
över att någon vill ha med oss att göra, 
sa han. 

Arne Wittlöv, IVA, med ett mångårigt 
förflutet inom Alfa Laval, sa att det måste 
finnas en drivkraft som tycker om pling-
et av pengar när det kommer till kom-
mersialiseringsprocessen. 

– Svenska ingenjörer är bra på know-
how men inte på know-why. Man står 
där med världens bästa produkt och för-
står inte varför ingen vill köpa den. 

LtHs rEktor Anders Axelsson bekräf-
tade delvis akademikers ointresse av att 
lära sig tjäna pengar. Han menade att det 
inom LTH finns en väldig drivkraft att få 
fram ny teknik – men studenterna strä-

Man ska jobba långsiktigt från båda hållen när det gäller relatio-
nen universitet och industrin, sa en som verkligen vet, professor 
em Karl-Johan Åström. foto: per lindström

Det diskuterades mycket om akademiens oförmåga att ta betalt vid det 
symposium som hölls på Grand Hotel om kunskapsleverans till näringslivet.

var efter att bli anställda – inte efter att 
bli entreprenörer. 

Företagaren Fredrik Lindberg på 
Bone support påpekade att kunskap sak-
nas om ledet från bildandet av företag till 
kommersiell succé.

– Inom akademien görs massor av ge-
nombrott och det tas massor av patent – 
men sen….

Johan Drott på LU Innovation tog på 
sig en del av den skulden.

– Vi har fokuserat på bolagsbildning-
ar och inte på licenser – det kan vi bli 
bättre på.

ArNE WIttLÖv troddE inte på model-
len att varje universitet håller sig med en 
stödorganisation för kommersialisering 
av forskningsresultat.

– Jag tror på att clustra – gå samman. 
Sverige är ett litet land.

Cecilia Schelin Seidegård, styrelse-
ordförande för KTH med stor erfaren-
het från KI, menade att ett bra sätt för 
de akademiska institutionerna att tjäna 
pengar på sina forskningsresultat är att 
gå in som medägare i de bolag man är 
med och startar.

Maria LiNDh

Betalning eller inte 
för universitetsforskning?
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3 sVar

vad har du fått ut 
av Uppdrag 1200?

Yvonne Kedström, 
utbildningsadminis-
tratör, Kansli för häl-
sa, vård och sam-
hälle.
– Vi har bildat ett nät-
verk vid vår institutio-
nen för att se hur andra 
arbetar. Vi ska bl.a. göra studiebesök 
på andra avdelningar. nu är jag nyfiken 
på vad som kommer ut av sammanställ-
ningen av det arbete som gjordes under 
workshopparna. Jag skulle vilja se att 
det kom ut något konkret av det, t.ex. 
någon form av vidareutbildning.

Carina jensen, pro-
jektledare på avdel-
ningen för interna-
tionella relationer
– Mig har det gett ett 
nytt kvinnligt nätverk. 
Det har varit otroligt 
inspirerande att träffa 
kollegor och se vilken kunskap och ur-
kraft det finns inom LU. nu behövs det 
uppföljningar för det vore väldigt synd 
om det tog slut här och nu. 

Sven olsson, affärs-
utvecklare LU inno-
vation:
– Det har varit intres-
sant att träffa andra 
och se andra verksam-
heter. Det har gjort att 
man reflekterar över 
den egna verksamheten i relation till 
universitetets övergripande mål. Jag 
hoppas att vi kommer att fortsätta att 
träffas i den här formen. Det enda ne-
gativa jag har att säga om Uppdrag 
1200 var att ingen från ledningen kom 
när vi hade vår workshop i höstas.

AdmINIstrAtIoN. Under hösten 
och våren har 850 administratörer 
workshoppat och samtalat kring 
hur de på bästa sätt ska medverka 
till att universitetet når sina över-
gripande mål. Projektet, som går 
under namnet Uppdrag 1200, har 
nu nått sin slutpunkt och i början 
av maj samlades man till en inspira-
tionsdag för att höra vad det hela 
lett fram till.

Tanken bakom Uppdrag 1200 har varit 
att stärka all stödpersonal inför den sto-
ra omorganisationen som förvaltning-
en just nu genomgår. Sammanlagt har 
man, inom ramen för projektet, ordnat 
39 heldagsworkshops där personal från 
vitt skilda områden inom universitetet 
har strålat samman. 

– Ska man göra en stor förändring så 
krävs att alla är delaktiga, säger förvalt-
ningschef Marianne Granfelt. 

Hon är initiativtagare till Uppdrag 
1200 och mycket nöjd med resultatet.

– Vi har sett att den formen för sam-
tal fungerar och nu ska vi se till att för-
valtningen träffas över gränserna, säger 
hon. 

tANkEN är att universitetets administra-
törer ska träffas en gång per termin och 
diskutera olika teman. Redan idag finns 
förslag på workshops kring processinrik-
tat arbete och arbetsmiljö. 

Vid avslutningen av Uppdrag 1200 i 
början av maj sammanfattade personal-
utvecklare Birgitta Reisdal de önskemål 
och behov som kommit fram under de 
många workshopparna: Tydliga och ge-
mensamma mål, bättre kommunikation 
och ett tydligare ledarskap och medarbe-
tarskap efterfrågades.

– Att det behövs mer samverkan inom 
universitetet stod också klart, sa Birgit-

ta Reisdal och berättade att den absolut 
mest förekommande kommentaren kring 
den s.k. medarbetardagen var just hur gi-
vande det är att träffas över gränserna.

Några initiativ som vuxit fram under 
medarbetardagarna presenterades för 
åhörarna. Bland annat ett nytt nätverk 
som vill arbeta för att höja administra-
törens status. De kallar sig för ADA – 
Administratörer i dialog inom akademin  
(läs mer om detta i nästa LUM).

UNdEr dAgEN medverkade bl.a. rektor 
och prorektor, liksom universitetets nye 
personalchef, Nils Hellman (se även sid. 
40). Han gav sin syn på varför det är så 
viktigt med tydliga mål:

– Om den psykosociala arbetsmiljön 
ska vara bra måste man känna sig del-
aktig i verksamheten, sa han. Men för 
att målen ska bli tydliga måste de brytas 
ned på individnivå. Tydliga kriterier för 
lönesättning där lönen kopplas samman 
med hur väl man uppnår målen är vikti-
ga, menade han.

Det material som samlats in under 
höstens och vårens medarbetardagar 
ska utmynna i rapport som ska ligga till 
grund för hur personalen inom stödverk-
samheten ska få stöd i fortsättningen.

ULriKa oreDSSoN

FotNot: Namnet Uppdrag 1200 kommer av 
att det finns ca 1200 administratörer vid LU.

Avslutningsträff för Uppdrag 1200

administratörer vill gärna 
mötas över gränserna

Marianne Granfelt är nöjd med resultatet av 
Uppdrag 1200. foto: kennet ruona
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UNIvErsItEtssAmArBEtE. Världens 
bästa vetenskapsregion!

Det ska öresundsregionen bli 
med hjälp av öresundsuniversite-
tet om nye direktören Lars Monte-
lius får som han vill. Med hundra-
tals miljoner från eU och Max iV och 
eSS runt hörnet verkar det inte alls 
omöjligt. 

– Förra året utsågs vi till Europas bäs-
ta region genom priset EU-Star-Region, 
men tyvärr är det är det inte så många här 
som vet det, säger Lars Montelius.

Det är inte heller så många som vet vad 
Öresundsuniversitetet, ØU, egentligen 
är: Några avtal mellan svenska och dans-

ka universitet? En del svårsökta pengar? 
En papperstiger? 

Lars Montelius suckar och skakar på 
huvudet – men detta har han hört förut. 
Och nu ska det bli ändring på den saken.

– Vi ska bli mycket synligare, lovar han 
och berättar man just nu är i färd med att 
anställa sju nya medarbetare till ØU. Idag 
har man 30 personer anställda som jobbar 
i gula villan i Botaniska trädgården res-
pektive i centrala Köpenhamn.

EN koNkrEt UppgIFt för medarbetarna 
är nu att gå ut och informera rektorer, 
dekaner, prefekter och forskare/lärare 
om de hundratals miljoner som EU till-
delat regionen i så kallade interregiona-
la medlen. Dessa finns nu att söka för 
samverkande projekt mellan de svenska 
och danska medlemsuniversiteten. Lars 
Montelius menar att den största regio-
nala effekten uppnås genom breda och 
tematiska projekt. Projekten kan röra sig 
inom allt från kultur till fysik och de ska 
ha syftet att stärka och utveckla växt-
kraften i Öresundsregionen. 

Projektledarna inom ØU ska både 
informera och leta idéer som kan lämpa 
sig för sådana projekt. När idéerna väl 
är funna kommer de sedan att söka i 
det elva universitet stora nätverket efter 
lämpliga samarbetspartners. Därefter 
tar de hand om både pappersexercisen 
och projektledarskapet.

Lars Montelius håller gärna med 
om att ansökningsförfarandet när det 
gäller EU-pengar är komplicerat och 
tar mycket tid från forskarna. Detta 
gäller alldeles speciellt de interregi-
onala projekten. Därför känns den 

utökade servicen från Öresundsuniversi-
tetet nu rätt så nödvändig.

– Men det gäller bara de interregio-
nala ansökningarna. Övriga ansökningar 
inom det sjunde ramprogrammet får fors-
karna klara själva, säger Lars Montelius.

Två stora interregionala projekt på var-
dera cirka 50 miljoner startade nu i april – 
ett inom nanovetenskap och ett inom lo-
gistik. Lars Montelius målsättning är att 
ytterligare fem projekt i den storleksord-
ningen ska ha startats inom ett år.

FÖr Att BLI Bäst i världen menar Lars 
Montelius att det krävs en kritisk massa 
inom många ämnen. Och den potenti-
alen finns, bedömer han, om Danmark 
och Sverige kombinerar sina styrkor. 

– Tillsammans har vi säkert minst ett 
tiotal vetenskapsområden som, om man 
samlar upp dem, har en sådan kraft att 
de blir väldigt internationellt slagkraf-
tiga – exempelvis inom nanovetenskap, 
logistik, IT och livsmedel etc. Det allra 
hetaste området just nu kan bli materi-
alforskning. Får vi hit ESS så har vi tio 
år på oss att utveckla och bygga ut den 
forskningen.

ESS beskriver Lars Montelius som ett 
slags mikroskop som man använder för 
att utforska olika typer av material med 
och som har ett stort användningsområ-
de till gagn för regionen.

Ett ANNAt stort proJEkt inom Öre-
sundsuniversitetet kallas Campus Öre-
sund och ska bli ett sömlöst campus för 
de sammanlagt 150.000 studenter och 
5.000 forskarna/lärarna som finns inom 
de 11 medlemsuniversiteten. 

– Tanken är att alla ska kunna röra 
sig fritt inom olika utbildningar och pro-
gram och vi ska även knyta till oss före-
tag som får tillgång till studenterna för 
exempelvis examensarbeten. Vidare vill 

nye ØU-direktören Lars Montelius:

– Öresundsuniversitetet 
stärker regionens växtkraft

Lars Montelius är ny direktör för det 
expanderande Öresundsuniversitetet. 
foto: maria lindh
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     Öresunds-
     universitetet
ØU grundades 1997 och är ett samarbe-
te mellan regionens fyra svenska och sju 
danska universitet i syfte att främja utbild-
ning och forskning samt kontakter med 
det omgivande samhället i regionen. 

Medlemmar i Sverige är Högskolan 
Kristianstad, Lunds universitet, Lantbruks-
universitetet i Alnarp, Malmö högsko-
la, och i Danmark Copenhagen Business 
School, Danmarks Tekniske Universitet, 
Danmarks Biblioteksskole, IT-Universitetet, 
Kunstakademiets Arkitektskole, Køben-
havns Universitet och roskilde Universitet. 

Ordförandeskapet växlar mellan Dan-
mark och Sverige och under 2009 är rek-
torerna från Lunds och roskilde universi-
tet ordförande respektive vice ordförande. 
Verksamheten leds av professor Lars Mon-
telius och ØUs medarbetare har kontor i 
Lund, Malmö och Köpenhamn. 

vi samla lärare inom samma ämnen för 
geografiskt gränsöverskridande kurser i 
ämnesdidaktik. Vi börjar med fysiklära-
re och sedan blir det antagligen kemi, be-
rättar Lars Montelius.

Inom Öresundsuniversitetet huse-
rar också ”Öresund Science Region”, en 
plattformsorganisation där man i sam-
verkan med näringslivet och regionerna 
arbetar inom olika områden som IT, lo-
gistik och livsmedel. 

– Vi kommer att få veta vilka kunska-
per som företagen vill att studenterna ska 
ha vilket i sin tur kan göra dem mer an-
ställningsbara.

ENtrEprENEUrsHIp ACAdEmy inom 
ØU arbetar med målet att 15 procent av 
alla studenter ska ha genomgått någon 
slags kurs i entreprenörskap före 2015. 
Och Lars Montelius är själv en stor en-
treprenör. Han är professor i nanoveten-
skap och har varit med och startat fem 
företag varav ett, Obducat, är börsnote-
rat. Han tillträdde direktörstjänsten för 
Öresundsuniversitet den 1 januari i år 
och avslutade då också sitt prefektupp-
drag för Fysiska institutionen som han 
haft under sex år.

Maria LiNDh

pEdAgogIk. Skolan undervisar i 
naturvetenskap som om alla skul-
le bli naturvetare. istället ska 
man vända på steken och låta sig 
bildas genom naturvetenskapen. 
Detta synsätt ligger till grund för 
ett problembaserat lektionsma-
terial som Lärande Lund har va-
rit med att ta fram genom ett eU-
projekt kallat ParSeL.

Lektionsmaterialet består av samman-
lagt 54 olika frågeställningar eller si-
tuationer. De tar sin utgångspunkt i 
relevanta problem som man kan stäl-
las inför i dagens samhälle. Den ge-
mensamma nämnaren är att det krävs 
naturvetenskapligt kunnande för att 
reda ut problemen.

– Istället för att först förklara 
grundbegrepp inom naturvetenska-
pen och sedan gå till tillämpningar så 
gör man tvärtom i detta material, sä-
ger Piotr Szybek, docent i pedagogik 
vid Lärande Lund.

dE 54 FrågEstäLLNINgArNA hand-
lar om biologi, kemi, fysik och mate-
matik, men tar sitt avstamp i vardags-
livet: kan man lita på en elräkning, 
hur avgör man om en tvål är bra, var-
för är jordmån viktig för odling, vad 
händer om man äter godis och dricker 
alkohol, hur kan bromsspår visa vem 
som orsakat en bilolycka, hur kan man 
bygga ett energisnålt hus, etc.

Piotr Szybek ingår i en internatio-
nell arbetsgrupp som har tagit fram 
lektionsmaterialet. Projektet heter 
PARSEL, Popularity and Relevan-
ce of Science Education and Scienti-
fic Literacy, och det ligger inom Ve-
tenskap och samhälle, ett delprogram 
inom EU:s sjätte ramprogram.

Projektet går ut på att producera, 

utvärdera och sprida lektionsmateri-
al som syftar till bildning genom na-
turvetenskapligt lärande. Med bildad 
menar man en människa vars förhåll-
ningssätt gör henne eller honom till en 
ansvarsfull medborgare som har för-
måga att använda sin kunskap. Piotr 
Szybek förklarar att lektionsmaterialet 
har som mål att utveckla elevernas be-
greppsförståelse, förmågan att tänka 
kritiskt samt designa och genomföra 
undersökningar. Materialet riktar sig 
till gymnasieskolor och grundskolans 
årskurs 6–9.

– Lektionsmaterialet kan även öka 
förståelsen för hur forskning fungerar 
och därmed även förtroendet för fors-
kare, säger Piotr Szybek.

dELAr Av mAtErIALEt har testats i 
tre skånska grundskolor: Vikingasko-
lan i Lund, Bergaskolan i Malmö och 
Sandåkerskolan i Häljarp. Nyligen 
hölls ett seminarium vid Lunds uni-
versitet om EU-projektet. Nästa steg 
är att lektionsmaterialet ska översät-
tas till svenska. En rapport om PAR-
SEL kommer inom kort från Lärande 
Lund. För mer information, se www.
parsel.eu. 

LeNa BjörK BLixT

Bilda barnen genom 
naturvetenskapen

t
LU-pedagoger tipsar skolan:

Piotr Szybek tycker att skolan ska utgå 
från problem i samhället när man under-
visar i naturvetenskap.
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Universitetet ska samverka med omvärlden, nyttiggöra forskningen och delta i det 
offentliga samtalet – den så kallade tredje uppgiften. 

Svårt att hinna med, tycker många. andra är debattsugna och startar till och med 
egna bloggar. Tredje uppgiften kan också handla om att svara på skolelevers frågor 
eller att fackgranska en populär författares texter.

Det är viktigt att våra forskare syns och hörs i samhället, menar LUs rektor Per 
eriksson, som har gjort synlighet till ett av universitetets fyra profilområden. Där-
emot är det tveksamt om Lunds universitet kommer att gå lika långt som danska 
Ålborg. Där kan det bli löneförhöjning till forskare som är särskilt flitiga i den of-
fentliga debatten. 

syns Man 
så finns Man
Rektor Per Eriksson vill att LU ska öka sin syn-
lighet på det nationella planet. Han har bl.a. 
planer på att öppna en ”ambassad” i Stock-
holm. fotomontage: petter lönegård
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Visst är det viktigt att delta i det 
offentliga samtalet, men om ti-
den är knapp och meritvärdet lågt 
så är det ofta just den uppgiften 
som forskarna prioriterar bort. 

– Samverkan med samhället i 
övrigt måste löna sig i reda peng-
ar eller vara meriterande för nya 
tjänster, säger Karin hermansson, 
utvecklingschef för ”Vetenskap 
och allmänhet” en organisation 
som arbetar för att forskningen 
ska ut i samhället. 

Vetenskap- och Allmänhet, som fi-
nansieras bland annat av landets lä-
rosäten, olika myndigheter och före-
tag, har lämnat ett detaljerat förslag 
till Utbildningsdepartementet på hur 
samverkan ska värderas vid lärosätenas 
resurstilldelning. Än så länge har de-
partementet inte reagerat på förslaget, 
men Karin Hermansson tycker ändå 
att forskarsamhället har blivit bättre 
på samverkan.

Hon nämner Umeå universitet som 
ett gott exempel. Där har man infört 
något som kallas för samverkansport-
följ för att de forskare som lägger ner 
mycket tid på den så kallade tredje upp-
giften ska få lön för mödan vid tjänste-
tillsättningar. Universitetet i Umeå har 
också ett nyinstiftat pris på 100.000 
kronor som varje år ska gå till forska-
re som utmärkt sig för sina populärve-
tenskapliga insatser.

I Umeå har man sneglat på Karo-
linska institutet och på finska univer-
sitet när man utvecklat former för att 
premiera samverkan. Men det univer-
sitet i Norden som har vidtagit den mest 
konkreta åtgärden för att populärveten-
skapligt engagemang ska löna sig är nog 
ändå det danska universitetet Ålborg på 
Jylland. Danmark har i princip samma 

i dag är Karolinska institutet för-
modligen det mest kända svenska 
universitetet. Det borde vara Lund – 
som spänner över alla ämnesområ-
den och har mest forskning, tycker 
rektor Per eriksson.

– Men ska vi få genomslag och 
bli ett av europas bästa universitet 
måste vi synas mer – nationellt och 
internationellt, säger han. 

Efter flera år som chef för Vinnova i 
Stockholm är Per Eriksson lite skakad av 
hur dåligt Lunds universitet syns på riks-
planet, inte minst bland beslutsfattare.

Hans ambition är nu att föra fram 
Lunds universitet bättre. LU ska synas 
och höras i spalter, tevekanaler och på 
webbplatser i Sverige och i världen.

– När vi i dag berättar att vi ska byg-
ga MAX IV, den största vetenskapliga in-
frastruktursatsningen någonsin i Sveri-
ge, så blir det en nyhet på en Lundasida 
i lokaltidningen! Vissa universitetsnyhe-
ter går inte att läsa vare sig i Malmö eller 
Helsingborg – de hamnar på sidor som 
enbart publiceras i Lundaeditionen, sä-
ger Per Eriksson, som dock konstaterar 

att nyheten om att bygga MAX IV ändå 
fick bra genomslag nationellt. 

Men ökad synlighet handlar inte om 
att allt som sägs om Lunds universitet 
måste vara bra, utan Per Eriksson menar 
att det blir både trovärdigare och roliga-
re om rapporteringen är nyanserad. Det 
viktiga är att vi märks, tycker han.

– Vi har även planer på att öppna en 
”ambassad” för LU i Stockholm, för att 
kunna agera mer kraftfullt på det natio-
nella planet. Och vi ska förändra univer-
sitetets webb – bland annat ska den bli 
två- och kanske flerspråkig; åtminstone 
ska all information finnas på både svens-
ka och engelska, säger Per Eriksson.

Nyligen klubbade universitetsstyrel-
sen upplägget för det omfattande utveck-
lingsprogram som ska pågå inom Lunds 
universitet fram till och med 2012. Sats-
ningen på att göra universitetet mer syn-
ligt är ett av fyra profilområden som det 
nu satsas extra på. Övriga profilområden 
är attraktiva studiemiljöer, starka forsk-
nings- och innovationsmiljöer samt för-
bättrad infrastruktur. Mer om dessa i 
nästa LUM. 

BriTTa CoLLBerG

rEktorN

– LU borde vara mest känt!

Samverkan 
kan löna sig 
– också 
ekonomiskt

LU ska synas och höras i spalter, tevekanaler och på webbplatser i Sverige och i världen, tycker 
rektor Per Eriksson. foto: gunnar menander 

t
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regler som Sverige när det gäller att ta 
sig an den tredje uppgiften: att samver-
ka med omvärlden ingår i tjänsten vid 
sidan om forskning och undervisning. 
Men för ett par år sedan när univer-
sitetet skickade ut en expertlista över 
forskare som skulle stå till mediernas 
förfogande inför ett kommunalval så 
ringde journalisterna och klagade på 
att forskarna inte gick att få tag på.

– Det handlade inte om forskarnas 
ovilja, men alla vet att forskare har be-
gränsat med tid. Om man verkligen 
vill att forskarna ska prioritera att stå 
till medias förfogande och stiga upp i 
ottan för att sitta med i morgonsoffor-
na i Köpenhamn så måste man locka 
dem med något, menar Finn Kjaers-
dam, som är rektor vid Ålborgs uni-
versitet.

Resultatet blev att en Ålborgfors-
kare kan kompenseras med upp till 
60.000 danska kronor om han eller 
hon lägger ner mycket tid på att sva-
ra på frågor i medierna. Det är dock 
ett begränsat antal som figurerar så 
mycket i media att de får höjd lön. 
Får man upp till 35 journalistfrågor 
om året så ingår det i normaltjänsten, 
anser Finn Kjaersdam. Blir det mer än 
så får man ta upp det i den årliga löne-
förhandlingen.

Vad säger då Lunds universitets 
rektor som gjort synlighet till en av 
universitetets profilfrågor, om Ål-
borgs satsning på stora lönepåslag 
till forskare som förekommer ofta i 
medierna?

– Jag tycker nog att det är att gå 
lite väl långt. Samverkan är en del av 
tjänstgöringen och meriteringen. Se-
dan måste extraordinära arbetsinsat-
ser alltid vägas in vid lönesättningen, 
det kan då handla om såväl internt 
som externt arbete. Alla har olika 
kompetenser och alla kan inte vara 
bra på att uttrycka sig i media, säger 
Per Eriksson. 

ULriKa oreDSSoN

FotNot: Om svårigheten att hinna med 
skrev Karin Aggestam en gästkrönika i 
LUM nummer 2, 2009, apropå att medias 
tryck på henne som Mellanösternexpert 
under kriget i Gaza var mycket hårt. 

Varje morgon samlar schimpansen 
Santino i lugn och ro stenar och be-
tongfrisbees och lägger på hög för 
att senare under dagen i vredes-
mod slunga dem mot djurparkens 
besökare. hans oväntade förmåga 
att planera fascinerade en hel värld. 

Kognitionsforskaren Mathias Osvath 
befann sig på semester i alperna när hans 
mobiltelefon började gå varm. Han hade 
nog trott att medierna skulle vara intres-
serade av hans forskningsrapport om 
Santino, men att han skulle ge intervju-
er dygnet runt i nästan en vecka hade han 
inte räknat med.

– Jag hade nytta av mina erfarenheter 
från kustjägarutbildningen, eftersom 
jag fick hålla mig vaken och ge inter-

vjuer 25 timmar i sträck, berättar han. 
Bara några dagar efter att tidskriften 

Current Biology släppt rapporten hade 
närmare 500 artiklar skrivits om Santino.  
Mathias Osvath tror att det stora intres-
set kommer sig av att det är en enkel his-
toria som alla begriper och att många 
tycker att det är intressant med kogni-

mEdIEFAvorItEN

Smartare än man trott. Schimpansen Santino blev världskändis när kognitionsforskaren Mathi-
as Osvath publicerade en rapport om hans förmåga att planera, något som djur inte anses kunna. 
foto: mathias osvath

– Jag fick ge intervjuer 
25 timmar i sträck

Medier från 
hela värl-
den ville 
prata med 
kognitions-
forskaren 
 Mathias 
 Osvath  under 
en  intensiv 
vecka i 
 vintras. foto: 
ingela björck

t
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tionsforskning som har med tänkandet 
och medvetandet att göra. Han tycker 
nästan att det är orättvist att hans kor-
ta och relativt enkla sammanställning av 
djurparksskötarnas observationer fick så 
stor uppmärksamhet medan andra sitter 
och harvar år ut och år in med saker som 
är så komplicerade att förklara att folk 
inte förstår vari storheten ligger. 

mEN NågrA NEgAtIvA rEAktIoNEr från 
sina kollegor, som att forskningen skulle 
vara mindre seriös för att den är lätt att 
popularisera, har han inte märkt av. 

– Tvärtom. Bland mina kollegor, även 
internationellt, finns en inställning att 
man alltid ska svara på mediernas frågor, 
inte tacka nej till att ge en intervju om 
man inte har särskilda skäl, säger han.

Han tror att inställningen har att göra 
med vilket ämne man forskar inom. Kog-
nitionsforskare som studerar evolutionen 
av den mänskliga naturen bidrar sällan 
med ett direkt produktionsvärde och där-
för, tycker han, är det särskilt viktigt att 
deras forskning sprids till allmänheten. 

FÖr drygt Ett år sEdAN gick Mathias 
Osvath ut med en forskningsnyhet som 
också den hade att göra med människo-
apors förmåga till planering. Även den ny-
heten väckte stor uppmärksamhet. Han 
räknade ut att han la ner en månads arbe-
te på att medverka i medierna. Ett tio-mi-
nuters inslag i ett program kan innebära 
en dags arbete, och ett inslag i exempel-
vis Vetenskapsmagasinet innebär flera da-
gars arbete. 

– Medierna vill inte bara att jag ska 
ställa upp och berätta om min egen forsk-
ning, utan också med expertkommenta-
rer inom mitt ämne, säger han. 

Men är det mödan värt? Har man nå-
got att vinna på att synas i medierna, för-
utom plikten att arbeta med ”tredje upp-
giften”. 

”Jag föreslogs ta ut obetald tjänstledighet 
under tiden jag ägnade mig åt medierna så att 
det inte skulle ta av min doktorandtid.”

– Jag gissar att det finns 
en korrelation mellan synlig-
het i medierna och citering-
ar av andra forskare, säger 
han. Min artikel om Santino 
är den mest nedladdade på 
den vetenskapliga tidskrif-
ten Current Biolo-
gys hemsida. Det 
måste bland annat 
ha med det media-
la genomslaget att 
göra. Medierna gör 
att forskare intresse-
rar sig för forskning 
som kanske egent-
ligen är perifer för 
dem.

därEmot tycker 
han inte att arbets-
givaren värdesätter 
hans ansträngning-
ar att popularise-
ra forskningen och 
föra ut universite-
tets varumärke, var-
ken tidsmässigt eller 
lönemässigt.

– Tvärtom faktiskt, jag fö-
reslogs ta ut obetald tjänstle-
dighet under tiden jag ägna-
de mig åt medierna så att det 
inte skulle ta av min dokto-
randtid. 

Men Mathias Osvath till-
står att det finns andra driv-
krafter som gör det givande att 
medverka i medierna.

– I de fall som jag har fått 
folk att ändra uppfattning och 
gett dem nya insikter är det jättehäftigt. 
När en nyhet får genomslag i medierna 
når man ut så otroligt snabbt.

ULriKa oreDSSoN

Ovan en liten del av alla de nyhets-
artiklar från hela världen som observa-
tionerna av Santino gav upphov till.
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humanister brukar få lovord för att 
de utför “tredje uppgiften” genom 
att delta i den offentliga diskussio-
nen på debatt- och kultursidorna. 
Men det är trångt på kultursidorna, 
och alla som vill dit får inte plats. 
Bloggvärlden däremot har ett obe-
gränsat utrymme.

Inte för att Gustav Holmberg vid Forsk-
ningspolitiska institutet, en av Sveriges 
första bloggande forskare, behöver hur 
mycket utrymme som helst. Han tillhör 
inte dem som ägnar timmar åt att berät-
ta om vad han gjort under dagen och vad 
familjen ätit till middag. Hans blogg är 
snarare sparsmakad – mycket få foton, 
snarare ett inlägg i veckan än ett om da-
gen, och rubriker som inte är mer rafflan-
de än ”Aktuell läsning” och ”Akademisk 
presentationsteknik”.

Ändå – eller just därför – är Gustav 
Holmbergs blogg en av de mest kända 
forskarbloggarna i landet, som andra se-
riösa bloggare ofta hänvisar till.

– När jag började år 2002 var det mest 
på grund av allmän nyfikenhet. Men det 
visade sig rätt snart att bloggandet gav 
mig möjlighet att samtala med andra 
om vad jag läser, skriver och tänker, sä-
ger han. 

gUstAv HoLmBErg ser Internet som en 
arena där universitetens forskare bör pre-
sentera sig och sina arbeten, helst med 
nedladdningsbara texter. Om det är frå-
ga om bloggar eller hemsidor är mindre 
viktigt, bara man är synlig. 

– Vi är ju finansierade av skattebeta-
larna, och någonstans där ute kan det 
finnas någon som har nytta av det vi vet, 
säger han. 

När nu antalet skribenter som vill in 
på kultursidorna ökat, samtidigt som 

antalet kultur- och samhällstidskrifter i 
Sverige minskat, har bloggosfären börjat 
segla upp som en ny kanal för det offent-
liga samtalet.

– En del av den diskussion som tidi-
gare förts i tidningarna har börjat dyka 
upp på bloggarna i stället, säger Gustav 
Holmberg och hänvisar till diskussioner 
om forskningspolitik, vetenskapshisto-
ria, medieutveckling m.m.

EN FÖrdEL är FÖrstås att bloggandet är 
enklare. På bloggen har man ett annat 
tilltal, kan vara mer avslappnad, och kan 
skriva precis så långt eller kort som man 
har lust med, tycker han.

Bland Gustav Holmbergs forsknings-
intressen finns astronomihistoria, livs-
medelshistoria och framtidsbilder inom 
teknik och naturvetenskap. De intresse-
na avspeglar sig i hans blogg ”Det per-
fekta tomrummet” (en titel som hämtats 
från den polske science fiction-författa-
ren Stanislaw Lem). Intresset för blogg-
mediet syns också i flera inlägg, liksom 
intresset för kommunikation: här finns 
löpande kommentarer till och diskussio-
ner med andra bloggande forskare. 

Akademiker från hans vanliga nät-
verk, som han träffar även i verkliga livet 
på konferenser och möten, är en av hans 

läsargrupper. En annan grupp är forska-
re från andra ämnen, som han inte träf-
fat annat än via bloggen. 

EN trEdJE grUpp är personer som slump-
artat hamnat på hans blogg genom att leta 
i en sökmotor på något som nämnts där. 
Oftast blir det kanske engångsbesök, 
men ibland kommer besökarna tillbaka 
och följer hans blogg på samma sätt som 
när man t.ex. läser en viss krönikör i en 
tidning. Att dessa besökare finns får Gus-
tav Holmberg reda på först när någon hör 
av sig efter att ha läst bloggen i flera år, el-
ler när han råkar träffa någon av dem.

– Ett exempel är en avlägsen lunda-
bekant som är professor i ett helt an-
nat ämne. Han kom fram en gång när 
vi sågs på stan och frågade om jag varit 
sjuk. ”Du har ju inte skrivit i din blogg 
på tre veckor!” sa han. Jag visste inte att 
han ens kände till min blogg...

Fenomenet forskarbloggar kommer 
snart också att få en egen avhandling. 
Det är kulturvetaren Sara Kjellberg vid 
LU som studerar hur forskare använder 
nya elektroniska vägar för att kommu-
nicera med varandra och allmänheten. 
Hon kommer också att jämföra svenska 
forskarbloggar med motsvarande blog-
gar i bl.a. Holland.

iNGeLa BjörCK

Gustav Holmbergs blogg: www.gustavholm-
berg.com/tomrum/  Sara Kjellbergs blogg: 
http://sakj.wordpress.com
Artikel om forskarbloggar: www.etc.se/arti-
kel/19081/vetenskapsbloggen-goer-forska-
ren-synlig

BLoggArEN

– Bloggen är ett bra 
alternativ till kultursidorna

Gustav 
Holmberg 
var en av de 
första fors-
karna som 
bloggade. 
foto: ingela 
björck
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att fackgranska böcker är ett sätt 
att utöva tredje uppgiften. 

– Genom jonas Gardell deltar vi 
i samhällsdebatten om gudsbilder, 
menar teologiprofessorerna Samuel 
Byrskog och Fredrik Lindström.

Samarbetet med jonas Gardell 
har gjort Centrum för teologi och 
religionsvetenskap (CTr) mer syn-
ligt hos allmänheten, men också va-
rit givande för forskarna personli-
gen. 

2003 kom Jonas Gardells bok ”Om 
Gud”. Fackgranskare var Fredrik Lind-
ström, expert på Gamla testamentet. Sex 
år senare, i april 2009, utkom ”Om Jesus” 
av samme författare. Fackgranskare den 
här gången var Samuel Byrskog, expert 
på Nya testamentet.

Genom Jonas Gardell har de indirekt 
dragits in i det samtal som pågår utan-
för den akademiska världen om bilden av 
Gud, bilden av Jesus. 

– Jag tycker det är självklart att vi fors-
kare ska engagera oss och samverka med 
människor ute i samhället, men man har 
olika förhållningssätt här på fakulteten, 
menar Fredrik Lindström.

– Tredje uppgiften blir en konflikt 
bara om man tror att det handlar om att 
sälja sin själ, säger Samuel Byrskog. 

Det gäller att ha tydliga roller. Jonas 
Gardell har satt sig in i vårt sätt att arbe-
ta och respekterar det fullt ut. Och vi ho-
nom. Vi vill inte sälja vår själ, men delta 
med vår forskarsjäl i samhällsdebatten!

dEt vAr JoNAs gArdELL sJäLv som tog 
kontakt med Lundateologerna första 
gången. Det var efter att han läst några 
av Fredrik Lindströms böcker.

– Han tackade för hjälpen genom att 
gästföreläsa för våra studenter. Och 2008 
blev han hedersdoktor här vid fakulteten, 
berättar Fredrik Lindström.

Under arbetet med Nya testamentet 
lärde Jonas Gardell känna Samuel Byr-

FACkgrANskArNA

skog. Båda har en bakgrund i frikyrkan 
och de fann varandra också på ett per-
sonligt plan. Under de år som Gardell 
arbetat med ”Om Jesus” har det blivit en 
hel del e-mailande dem emellan… men 
framför allt långa telefonsamtal.

sAmArBEtEt HAr gEtt myCkEt – både 
för fackgranskarna personligen och för 
fakulteten som helhet. Jonas Gardell har 
t.ex. deltagit i seminarier med teologistu-
denterna, senast i april. Ämnet var just 
den nya boken ”Om Jesus” och på kväl-
len samma dag höll Gardell ett öppet fö-
redrag i Allhelgonakyrkan, i CTRs regi. 
Samarbetet bidrar därmed också till att 
göra CTR mer synligt hos allmänheten.

– Som forskare är man koncentrerad 
på forskningsfronten inom sitt avgrän-
sade ämnesområde, menar Byrskog och 
Lindström. Synteser hinns sällan med 
och de är heller inte meriterande.

– Samtidigt kommer 
med tiden en lust att 
höja blicken, att nå-
gon gång i livet 
uppleva tillfred-
ställelsen i att för-
söka fånga en hel-
hetsbild utifrån den 
kunskap man samlat 
på sig, säger Samuel 
Byrskog.

Samarbetet med 
Jonas Gardell 
har stimule-
rat dem i sö-
kandet efter 
helhetsbil-
der. Gar-
dell har på 
sitt eget 

Samarbete med Gardell 
gör Lundateologer mer synliga 

Jonas Gar-
dell blev he-
dersoktor i 
teologi vid 
Lunds univer-
sitet 2008. 
foto: gunnar 
menander

Teologerna Fredrik Lindström och Samuel Byrskog har fackgranskat Jonas Gardells böcker om 
Gud och Jesus. foto: britta collberg
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Frågor om runskrift, mamluker och 
bogomiler, imperiers undergång 
och svenskt spegelglas, och en 
mammas undran om vad det egent-
ligen är hon döpt sin dotter till...

Det är en stor bredd på de frågor 
som kommer in till historiska insti-
tutionens frågelåda.

Historia är ett ämne som allmänheten 
alltid har intresserat sig för, och där det 
ofta kommit in frågor via telefon och e-
brev. Att starta en frågelåda var därför 
ett naturligt steg. Frågelådan sköts se-
dan flera år tillbaka av studierektorn Eva 
Queckfeldt, som har en liten del av sin 
tjänst (motsvarande en halv vecka per 
termin) vikt åt svarandet. Hon finner 
denna speciella variant av tredje uppgif-
ten mycket stimulerande.

– Jag tycker det är jätteroligt! Med de 
svårare frågorna får man vara lite detek-
tiv och leta på nätet och i biblioteket, det 
passar mig. Och så lär man sig ju själv en 
hel del på köpet, säger hon.

Ett EXEmpEL på framgångsrikt letande 
är frågan om när beteckningen HMS 
(Hans Majestäts Skepp) började fogas 
till namnet på svenska örlogsskepp. Här 
hittade Eva Queckfeldt på UB en upp-
slagsbok om symboler och förkortningar, 
som visade att motsvarande beteckning 
införts i England på 1700-talet. Sen gräv-
de hon vidare och fann en skrift om ör-
logsvarvet i Karlskrona, där det framgick 
att svenskarna inte varit sena att följa det 
brittiska mönstret.

Men det finns också frågor där hon 
tvingats ge upp, som frågan om ”Ge eld!” 
När infördes den ordern egentligen, och 
vad sa befälhavarna dessförinnan? Som 
frågeställaren påpekade var det ju orim-

ligt att tala om eld innan krutet uppfun-
nits – men något måste man ju ha haft 
som orderrop till bågskyttar och svärds-
män?

– I romarriket kan det kanske ha va-
rit ”Ad arma!”. Men jag vågar inte gissa, 
och att leta fram ett säkert besked skulle 
ha tagit för lång tid, säger hon.

myCkEt spECIFIkA svårA Frågor kan 
därför ibland bli utan svar. En annan 
sorts frågor hon inte besvarar är de bre-
da skolfrågorna, där det är uppenbart att 

sätt förmedlat det som religionsfors-
kare kommit fram till efter åratals stu-
dier ensamma på sina rum. 

– Han samlar forskningsrönen om 
den historiske Jesus. Men därtill lägger 
han sina egna reflektioner. Det som gör 
”Om Jesus” så fascinerande, är att Jo-
nas Gardell kombinerar historiska fak-
ta med sin egen personliga brottnings-
kamp med Jesus-gestalten och speglar 
den i sitt eget livsöde, säger Samuel Byr-
skog och Fredrik Lindström.

I dE tIdIgAstE vErsIoNErNA av ”Om 
Jesus” var Jonas Gardell återhållsam 
och faktainriktad, rädd att bli för myck-
et av predikant, berättar Byrskog. 

– Han frågade mig om råd och jag 
uppmuntrade honom att visa mer av sig 
själv och det var han tacksam för!

Många journalister har frågat om 
Jonas Gardell nu ser sig som forskare, 
men där svarar han bestämt nej. 

– Samtidigt är gränserna för vad som 
är forskning ganska flytande och att 
läsa och analysera stora material är ock-
så en del av forskarbetet, menar Fred-
rik Lindström.

Kommer Gardells böcker att för-
ändra synen på teologerna vid Lunds 
universitet? Kanske, tror Samuel Byr-
skog.

– Samarbete är bara av godo. Ju mer 
vi öppnar oss utåt, desto mer respekt 
möter vi.

BriTTa CoLLBerG

FrågEBEsvArArEN

– Ibland måste 
man vara lite detektiv

t
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Jonas Gardell skrev boken, 
Samuel Byrskog fackgranskade.

Eva Queckfeldt svarar på allehanda historiska 
frågor. foto: ingela björck



LUM nr 5 | 2009     23

Flera ämnen vid LU har redan egna 
frågelådor där den kunskaps-
törstande allmänheten kan få svar 
på sina frågor. Nu finns också en ny, 
gemensam frågelåda som inte är 
ämnesanknuten.

Initiativtagare till den nya frågelådan är 
forskningskommunikatören Anna Gislén 
vid Kommunikationsavdelningen. 

– Tanken är att LU genom denna ska 
kunna svara på ännu fler frågor än de som 
redan besvaras. Frågor och svar ska dess-
utom kunna lagras i en gemensam data-
bas, säger Anna Gislén. Hon understryker 
samtidigt att den nya frågelådan ännu inte 
fått sin slutliga form: det finns fortfarande 
förbättringar kvar att göra. 

eleverna vill ha svar till en skoluppgift.
– Man kan ofta höra lärarens röst i 

bakgrunden. ”Vad det är för skillnad på 
hur Sverige styrdes vid medeltidens bör-
jan respektive på Gustav Vasas tid” – så-
dant är det ju ingen tonåring som själv-
mant undrar över! Här låter jag bli att 
svara av pedagogiska skäl: meningen är 
ju att de ska ta fram informationen på 
egen hand, påpekar hon.

IBLANd kommEr dEt IN en hel klunga 
frågor på samma ämne, som gör det ännu 
tydligare att det handlar om en skolupp-
gift. En av de senaste frågorna i lådan har 
just den karaktären:

”Hej jag har börjat med so och i so:n 
pratar vi om 1700-talet men jag behöver 
veta lite om gustav den 3” skriver Daniel 
från Uppsala, men får kalla handen:

”Hej! Hälsning till alla er som skri-
vit och frågat om Gustav III, vad hans 
fru hette, om rika arbetade osv. Det där 
är en uppgift ni har fått i skolan. Det får 
ni ta reda på själva” skriver Eva Queck-
feldt lakoniskt. 

Vissa särskilt engagerade frågeställa-
re kommer tillbaka så ofta att de börjar 
kännas bekanta. En sådan person minns 

De gamla frågelådorna kommer att 
fortsätta som förut, men kan om institu-
tionerna vill få ett utseende som är mer 
likt den gemensamma sajten, och deras 
frågor kan också hamna i den gemen-
samma databasen. 

Fem forskare har ansvaret för att an-
tingen själva svara eller hitta någon 
som kan göra det. Det är språkforska-
ren Henrik rosenkvist, historikern Eva 
Queckfeldt, teologen Dan-Erik Anders-
son, fysikern Carl-Erik Magnusson och 
medicinaren Gisela Lundberg som är 
arvoderade för att ta hand om fråge-
lådan. 

Adressen till frågelådorna är www.
lu.se/forskning/fraaga-lundaforskare

iNGeLa BjörCK

hon extra väl, en ung man som så små-
ningom dök upp bland en grupp nya stu-
denter på institutionen.

– Hans namn var så ovanligt att jag 
var säker på att det var min frågeställa-
re. Därför gick jag bort och hälsade, och 
när han väl förstått vem jag var hade vi 
ett roligt samtal, berättar hon.

Eva Queckfeldt egna områden är 
presshistoria som hon forskat om (hen-
nes avhandling gällde svenska tidningars 
behandling av Vietnamkriget) och anti-
ken som hon undervisat om. De frågor 
hon får in rör ju mycket mer än så, men 
förutom nätet och litteraturen kan hon 
ta hjälp av kollegor med andra special-
kunskaper. När det kommer frågor som 
inte egentligen rör historia utan snara-
re språk eller arkeologi kan hon numera 
också hänvisa frågaren till universitetets 
nya gemensamma frågelåda (se artikel 
nedan).

oCH mAmmAN då, som undrade över 
dotterns namn? Jo, det var Malin i Gö-
teborg som döpt sin nu fyra månader 
gamla dotter till Icenia efter en gammel-
mormor, som i sin tur fått namnet ur en 
roman som gammelmormorsmor läst. 

Malin hade nu googlat namnet, funnit 
hänvisningar till något som kanske varit 
ett land i forna Storbritannien och blivit 
bekymrad: ”Vad har jag egentligen döpt 
min dotter till?”

EvA QUECkFELdt har kunnat ge Ma-
lin ett lugnande svar, eftersom den lilla 
flickan faktiskt inte heter som ett land. 
”Iceni” var däremot romarnas namn på 
en stam i provinsen Britannien. Provin-
sens drottning Boudicca började ett upp-
ror mot romarna, vilket gjorde att hon 
bland andra britter sågs som en hjältemo-
dig symbol för motstånd. ”Icenia” bety-
der nog ”kvinna från den iceniska stam-
men”, tror Eva Queckfeldt – vilket kan 
vara bra för både Malin och Icenia själv 
att veta framöver.

iNGeLa BjörCK

FotNot. Eva Queckfeldt mottog nyligen 
Hans-Uno Bengtsson-stipendiet på 20.000 
kronor med motiveringen att hon genom 
sina föreläsningar för gymnasieklasser entu-
siasmerat och motiverat ungdomar att börja 
studera historia vid universitetet.

Frågelådan finns på http://fragalund.pixe.
lth.se/historia/sok.asp

ny frågelåda tar ett bredare grepp



24                          LUM nr 5 | 2009

Bakom sitt lättsamma yttre döljer han en djup passion för att bygga broar 
av förståelse mellan människor med olika religioner. Var om inte i jerusalem 
får han nu outsinliga källor i den vägen att ösa ur.

Möt jesper Svartvik, den förste innehavaren av Krister Stendahl-profes-
suren. LUM träffade honom i den muromgärdade myllrande gamla staden 
 dagen efter den lokala installationsfesten.

Vår Man 
i jerUsaLeM
Jesper Svartvik framför Damaskus-
porten, som är en av åtta magnifika 
portar in till Jerusalems gamla stad.
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det är inte helt lätt att hänga 
med Jesper Svartvik i de 
trånga gränderna i Jerusa-
lems gamla stad. Hans långa 

ben tar honom snabbt mellan det mus-
limska kvarteret till det kristna, vidare 
till det armeniska och slutligen det ju-
diska kvarteret. Skickligt kryssar han 
förbi alla försäljare som ropar ut sina 
varor och försöker locka in besökarna i 
sina butiker. Eftersom han är huvudet 
längre än de flesta andra så syns han. 
Men någonstans på Via Dolorosa tap-
par jag bort honom. Det var här Jesus 
släpade sitt tunga kors upp mot Golga-
ta, och här måste man bara stanna upp. 

HIstorIEN är så NärvArANdE och kul-
turerna och religionerna så många. Kyr-
kor, moskéer och synagogor. Arabiska 
kvinnor i slöjor skyndar förbi ortodoxa 
judar i hattar och snubblar nästan över en 
turistfamilj i ljusblåa kepsar. Det vimlar 
av präster med magar prydda av kors i al-
lehanda storlekar och modeller. 

– Jerusalem är beroendeframkallan-
de, ler Jesper Svartvik när vi hittar var-
andra igen. 

sJäLv FAstNAdE HAN för staden redan 
i januari 1990. Då kom han hit för för-
sta gången på ett halvårs stipendium från 
Svenska kyrkan. Han var precis klar med 
sin teologiska grundexamen och hade 
med sig hustru Lena och två små barn. 

– Vi hade en jättestor Emmaljunga-
tvillingvagn som vi drog genom dessa 
smala gator, berättar han när vi går mot 
Damaskusporten – den kanske pampi-
gaste av de åtta portar som leder in och 
ut från gamla stan.

Familjen Svartvik hade inte varit här i 
många dagar förrän han kom till en insikt 
som följt honom sedan dess. Han berät-
tar hur han stod på Jerusalems stadsmur 
och såg ut över Västra muren (Klagomu-
ren). Då hörde han en muslimsk böne-
utropare förkunna att ”Gud är större” – 
och samtidigt började kyrkklockorna i 
Gravkyrkan att ringa.

– Då kände och förstod jag att den gud 
som alla dessa människor tror på verkli-
gen är större än den enskilda religionen.

Vi slår oss ner på en liten servering och 
får varsitt glas färskpressat granatäppel-
juice. Jesper Svartvik fortsätter att berät-
ta hur han efter sitt första halvår i Jeru-
salem ville fördjupa sig i ett ämne som 
bidrog till förståelsen mellan olika reli-
gioner, och han bestämde sig för juden-
domen och kristendomen. 

– Gamla testamentet har ju judar och 
kristna gemensamt så jag drogs till Nya 
testamentet som tyvärr ofta har använts 
som ett vapen mot judar.

LåNgt sENArE skulle han dessutom skri-
va boken ”Bibeltolkningens bakgator” 
som tar upp tre grupper som drabbats 
av bibelläsares okunskaper; judar, slavar 
och homosexuella. Ett annat ord för bi-
beltolkning är exegetik och Jesper Svart-
viks akademiska ämne blev Nya testa-
mentets exegetik.

Väl hemma i Lund mellan 1990 och 

Jerusalem, Israels huvudstad liksom världens alla judars andliga huvudstad. Men utsikten från Olivberget (även Oljeberget) domineras ändå av 
den gyllene kupolen på Klippmoskén på Tempelberget.  

t
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2000 blev det Pastoralinstitutet med 
prästvigning, forskarstudier, och efter 
disputationen flera projekt om bibeltolk-
ning och religionspluralism bekostade av 
Vetenskapsrådet.

Men eftersom Jesper Svartvik redan 
var fast i Jerusalemberoendet kunde han 
inte hålla sig därifrån, utan tillbringa-
de ytterligare en termin där i mitten av 
90-talet och har fortsatt göra sig ärenden 
dit på symposier och konferenser så ofta 
han kunnat.

UNdEr dEN kortA vägEN från Damas-
kusporten till Profeternas gata, där Svens-
ka teologiska institutet finns och där han 
numera har sin arbetsplats, frågar jag om 
den turbulenta tiden från 2006 då Kris-
ter Stendahl-professuren utlystes. Unge-
fär samtidigt utlystes en tjänst i Uppsala 
som skulle bli en professur i Nya testa-
mentets exegetik. Jesper Svartvik sökte 
båda tjänsterna – och fick dem.

– Det var ju uppmuntrande och vär-
defullt och vi funderade och resonerade 
i familjen och beslutade oss gemensamt 
för Jerusalem.

Glädjen kunde ha varit stor – men – 
tre av dem som inte fick professuren i Je-
rusalem överklagade och processen drog 

krister stendahl
Krister Stendahl var en svensk legenda-
risk teolog som var biskop i Stockholms 
stift 1984–1988. Före biskopstiden var 
han i många år professor och dekanus 
vid Harvard Divinity School i USA dit 
han återvände som professor emeritus 
och undervisade vid Brandeis University. 
Han fördjupade sig i kristna och judiska 
texter, men var också en internationellt 
känd religionsteologisk forskare. Han 
var aktiv inom många olika institutioner, 
däribland STI, som arbetar för att bred-
da och fördjupa den judisk-kristna dialo-
gen. Krister Stendahl föddes i Stockholm 
1921 och dog förra året i Boston i USA. 

krister stendahl-
professuren
Krister Stendahls professur i religionsteo-
logi har möjliggjorts av en donation från 
Svenska kyrkan och Lunds Missionssäll-
skap. Ett avtal ger universitetet arbets-
givaransvaret såväl vad det gäller rekry-
tering som innehållet i professuren. Till 
professuren har en International Advisory 
Board knutits som ska borga för hög aka-
demisk kvalitet samt se till att inriktning-
en på kurser, forskning, och symposier i 
Jerusalem är aktuell och relevant. Förre 
ärkebiskopen och nuvarande gästprofes-
sorn i Lund, KG Hammar, är ordförande 
för denna nybildade Advisory Board. 
 

svenska teologiska 
Institutet i Jerusalem
STI är ett teologiskt studieinstitut i Je-
rusalem, med inriktning mot religions-
teologi och religionsmöte – särskilt mö-
tet mellan kristendom och judendom 
– samt ekumeniska kontakter med krist-
na ur olika kyrkotraditioner. Verksamhe-
tens leds av direktorn Håkan Bengtsson 
som har disputerat på Dödahavsrullarna. 
Huvudman för STI är Svenska kyrkan. Se 
vidare: www.svenskakyrkan.se/default.
aspx?di=164411&ptid=0

ut på tiden. Erbjudandet från Uppsala 
kvarstod. 

– Det var mycket generöst och ett stor-
sint handlande som jag aldrig kommer 
att glömma. 

Men Jesper Svartvik började i alla fall 
lite försiktigt på halvtid i Jerusalem re-
dan i höstas och den 12 december i fjor 
kom det slutgiltiga beskedet från Över-
klagandenämnden.

– Den dagen var jag och besiktigade 
bilen – den gick inte igenom – men det 
gjorde tjänsten. Tack och lov!

Sedan årsskiftet har han varit i full 
gång med den akademiska verksamhe-
ten på STI. 

I mIttEN Av mAJ tog han emot sin för-
sta studentgrupp som läser den po-
pulära 7,5-poängskursen ”Children of 
Abraham”. Till hösten planeras ytterli-
gare religionsteologiska kurser. 

– Här på STI finns en imponerande 
kompetens sedan tidigare. Skillnaden nu 
blir att svenska studenter som läser här 
får akademiska poäng och kan söka stu-
diemedel.

Själva miljön i det kulturskyddade 
vackra ”Tabors hus” är också inspire-
rande. Huset som byggdes 1882 har ka-

mEr om…

Vid den lokala installationshögtiden i slutet på april kom många gäster från Lund. Jesper 
Svartviks professur sorterar under Området för humaniora och teologi, och dess dekanus pro-
fessor Lynn Åkesson var en av hedersgästerna. Hon tittar i en av de många presentböckerna. 

t
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     Jesper svartvik
FÖdd: En luciamorgon 1965 i Göteborg, uppvuxen i Lund.
FAmILJ: Hustru Lena, psykiatriker, barnen Maria 23 år, och Mikael 
21 år. Pappa Jan professor em. i engelska, mamma Gunilla pensio-
nerad lärare i biologi och geografi.
Bor: Lägenhet i Jerusalem, hus i Lund.
FrItIdsINtrEssEN: Böcker, segling (båt i Lomma).
FÖrEBILd: Krister Stendahl.

raktären av en romersk villa med många 
prång och vrår, ett fint bibliotek, under-
visningsrum, kök, terrasser, en gård och 
en fantastisk trädgård. Just nu blommar 
den blå lavendeln i kapp med de vita ro-
sorna. 

Men att undervisa och så småningom 
handleda doktorander är inte hela inne-
hållet i Jesper Svartviks nya professur. 
Han ska ju även verka för förståelse och 
försoning mellan dem som identifierar 
sig med de olika religionerna. Hur då?

– Det handlar om att hitta vägar till 
konstruktiv försoning. Jag som kristen 
kan inte känna skuld för vad korsfarar-
na gjorde här på tusentalet – men jag kan 
känna ansvar för att det inte ska upprepas. 
Jag som man kan inte känna skuld för allt 
kvinnoförtryck genom tiderna, men dä-
remot ett ansvar för att uppmuntra kvin-
nor att doktorera och se till att ett genus-
perspektiv finns med i kurslitteraturen.

Han tycker illa om den gamla väst-
kristna attityden att vi som kommer från 
väst ska berätta för dem i öst vad de ska 
tycka och tro. 

– Jag kommer hit både för att själv lära 
och undervisa, säger han, och menar att 
det finns så många goda krafter i Jerusa-
lem, men att vi därhemma mest hör talas 
om de dåliga. Att ytterligare utveckla den 
dialog som pågår blir en viktig uppgift.

oCH mAN BEHÖvEr INtE vara i Jerusalem 
många dagar förrän man upptäcker att 
det faktiskt vimlar av institut, samfund, 
organisationer och föreningar som alla 
vill verka för ökad förståelse mellan reli-
gionerna. Vad har Lunds universitet och 
STI att tillföra detta redan rika utbud?

– Krister Stendahl och STI har en 
mycket stark ställning här, säger Jesper 
Svartvik och drar sig till minnes ett tal 
som Krister Stendahl höll på institutet 
år 1991.

Han sa då att STI har verkat för att 
motverka stereotyper och fördomar i 40 
år – och att vi nog behöver 40 år till.

– Då är det 2031 – samma år som jag 
räknar med att gå i pension, konstaterar 
Jesper Svartvik rätt nöjt, och önskar mig 
snart välkommen tillbaka.

Kanske redan ”nästa år Jerusalem”! 
TexT & FoTo: Maria LiNDh
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Här i det kulturskyddade Tabors hus på Profeternas gata har Jesper Svartvik sin 
nya arbetsplats.
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LU Innovation
Lunds universitets stöd för kommersialisering av forskning

Har du spännande forskningsresultat?
Vi har 450 000 kronor att fördela för att stödja patentering. 

Lunds universitet har genom LU Innovation fått 
beviljat 450 000 kronor av Vinnova. Dessa pengar 
ingår i ett sexmånaders pilotprojekt och ska använ-
das till nyhetsgranskningar av forskningsresultat vid 
Lunds universitet.  

En nyhetsgranskning är ett första steg i patent- 
processen. Vi låter en oberoende specialist under- 
söka om din upptäckt eller forskningsresultat skulle 
kunna gå att skydda med patent. Att upptäckten 
kan skyddas med patent ökar nämligen värdet 
avsevärt. Det gör det möjligt för dig som forsk-
are att få betydande finansiering så att dina 
forskningsresultat kan nyttiggöras på bästa sätt, 
och bli t.ex. en ny produkt eller medicin som kan 
hjälpa människor i vårt samhälle. 

En nyhetsgranskning kostar 10 000-15 000 kro-
nor, vilket betyder att vi kan genomföra 30-45 
nyhetsgranskningar med de här pengarna. 

Satsningen sträcker sig till och med juni månad 
och kommer i efterhand att utvärderas och ligga 
till grund för beslut om fortsatt finansiering. Vi 
vill därför uppmuntra alla forskare vid LU som 
har spännande forskningsresultat eller annan 
forskningsbaserad idé, som kan vara aktuell för 
patentering, att kontakta oss. 

Vi på LU Innovation finns alltid här för att hjälpa dig 
vidare med din upptäckt. Vi ger stöd och resurser 
inom affärsutveckling, patent och finansiering och 
har ett stort kontaktnät som kan ta dig och din 
innovation vidare. 

Kontakta oss
RING: Innovationslinjen 046-222 11 11
MAILA: info@luinnovation.lu.se
LÄS MER: www.luinnovation.lu.se

SISTA CHANSEN! (Erbjudandet gäller tom den 30 juni)
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får Man jobb 
          sen då?

Vad är anställningsbarhet? Begreppet har retat en 
del, för att det kopplats till en förenklad syn på ut-
bildning. För andra har diskussionen om anställ-
ningsbarhet inspirerat till ökad samverkan med om-
världen och nya pedagogiska grepp. 

LUM har gjort nedslag hos en av universitetets 
mest arbetslivsinriktade utbildningar – Service Ma-
nagement på Campus helsingborg. Men vi berättar 
också om ökad kaxighet bland klassiska akademis-
ka ämnen, i det här fallet humaniora. På en ny entre-
prenörskurs ska humanisten lära sig att ”förpacka sin 
kompetens” så att arbetsgivaren nappar.

UTBILDNING – HUR OCH FÖR VEM?

henrik Carlsson var högst anställ-
ningsbar efter Service Manage-
ment-utbildningen och fick direkt 
jobb på ett lyxhotell i Köpenhamn.
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Henric Carlsson har gjort kometkarriär 
efter Service Management-utbildningen

Kundens första intryck – det är san-
ningens ögonblick. hotellportieren 
vet det. han fångar min blick direkt 
och tar snabbt reda på vad jag vill: 

– Ni har stämt möte med henric 
Carlsson? Lige et øgeblikk! 

Han visar mig uppför rulltrappan till 
lobbyn på First Hotel Skt Petri, det-
ta femstjärniga designhotell i Köpen-
hamns hjärta, nära Købmagergade och 
Rundetårn. Uppför samma trappa har 
också Paris Hilton och även Robin Wil-
liams rullat, om än inte samtidigt.

Möjligen sov de i något av de 268 dub-
belrummen. De billigaste går på 1.500 

danska kronor per natt. Eller unna-
de kanske Paris och Robin sig lyx-
sviten – som kostar hela 21.000 och 
har en enorm takterass?

– Det kan jag tyvärr inte svara 
på, det är diskretion som gäller för 
hur våra gäster bor, säger Henric 
Carlsson som tar emot mig i den 
ljusa, inglasade bakgård som 
fungerar som hotellobby. 

Henric Carlsson är bördig 
från Karlskrona. Han började 
på First Hotel Skt Petri 2006, 

nyutexaminerad från Service Manage-
ments hotell- och restauranginriktning. 
Karriären har gått med raketfart. Bara 
26 år gammal är han i dag redan andre 
man, dvs. näst högsta chef och Rooms 
Division Manager. Ändå har han hunnit 
arbeta med det mesta sedan han kom till 
hotellet: Group Coordinator, Front Su-
pervisor, Hospitality Manager och Event 
Manager. På detta lyxhotell i centrum 
ordnas allt från stora fester, till mode-
visningar, konferenser och releasepartyn. 
Och man har gott om celebra stamgäster, 
vars minsta behov ska tillgodoses. Varje 
månad möbleras lobbyn om – gästerna 
ska känna sig inspirerade och stimulera-
de. Skt Petri vill vara ett hotell i tiden, 
som Henric Carlsson säger.

HAN HAr ALLtId varit intresserad av servi-
ce och organisation och det är detta per-
sonliga intresse som är grundläggande 
för framgången, tror han. Men utbild-
ningen vid Service Management har för-
stås gjort sitt till, inte minst de ekono-
miska bitarna. 

– Många tror att hotell och restau-
rang bara handlar om service, att se till 
att folk trivs. Det är den generellt låga ut-
bildningsnivån i branschen som avspeg-
lar sig i den inställningen. Men att driva 
hotell handlar om att tjäna pengar! Jag 
ska sälja hotellnätter – vilket är riktigt 
svårt mitt i en finanskris, men fantas-
tiskt roligt!

Koll på debet och kredit räcker dock 

rUstad för 
  VerkLigheten

UTBILDNING – HUR OCH FÖR VEM?

Henrik Carlsson gick ut Service 
Management-utbildningen för 

tre år sedan och har snabbt avan-
cerat till att bli näst högsta chef på 

ett lyxhotell i Köpenhamn.
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inte hela vägen fram. Henric Carlsson 
menar att Service Management rustat 
honom bättre för jobbet som hotellchef 
än vad en vanlig civilekonomutbildning 
hade gjort. Han har efterhand lärt sig 
mycket om organisationsprocesser och 
kulturer, personal och ledarskap, risk- 
och säkerhetstänkande, varumärken och 
hållbarhet. 

– Det där superteoretiska var inte så 
kul, exempelvis avsnittet om diskurser, 
det kändes meningslöst, och att jobba 
med miljöaspekter gillade jag inte hel-
ler. Men båda har jag glädje av nu! Ut-
bildningen gav teori som jag omsätter i 
praktik.

UNdEr vårt sAmtAL i restaurangen i lob-
byn läppjar jag på en perfekt cappuccino. 
Då och då vinkar Henric Carlsson till 
människor som kommer rullande upp el-
ler försvinner ner med rulltrapporna till 
gatan. De ingår i teamet som sköter rum, 
kök och gäster vid hotellet.

Teamet är viktigast av allt som Hen-
ric Carlsson arbetar med. Och vikten av 
att förstå andra människor var i fokus på 
Service Management – det löpte som en 
röd tråd genom hela utbildningen, be-
rättar han. De många grupparbetena lär-
de honom att respektera vad andra tyck-
er och gav träning i att ta människor på 
rätt sätt. Det ger utdelning nu, när han 
dels ingår i en ledningsgrupp där åsikter-
na ofta går isär, dels leder denna perso-
nalstyrka som han ska få att fungera till-
sammans och med gästerna.

– I hotellbranschen är det vanligt med 
standarder eller regler för hur saker ska 
göras, hur man ska bemöta klagomål, 
ta hand om stamgäster etc. Vi har inget 
sånt. Jag jobbar mycket med att hålla hu-
möret uppe i gruppen och med ärlighet i 
själva servicemötet. Det gäller att medar-
betarna utvecklar sin egen ansvarskänsla 
och kompetens, så att de intuitivt vet vad 
som är rätt att göra i varje situation.

TexT & FoTo: 

BriTTa CoLLBerG 

”vikten av att förstå andra människor var i 
fokus på service management – det löpte som 
en röd tråd genom hela utbildningen.”

På ett hotell händer det alltid något. Här har Henric Carlsson hoppat in bakom disken i lobbyn.

First Hotel Skt Petri ligger mitt i smeten i Köpen-
hamn med Rundetårn runt hörnet.

Varje månad möbleras lobbyn om så att 
stamgäster ska känna sig inspirerade.
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 Det har gått rakt uppåt för Servi-
ce Management-utbildningen se-
dan starten för snart tio år sedan. 
hugade samarbetspartners från nä-
ringslivet står på kö, liksom studen-
ter från hela landet. De flesta som 
går utbildningen får jobb inom sin 
bransch mer eller mindre direkt ef-
ter examen. Åtminstone var det så 
fram tills finanskrisen slog till. 

Service Management utbildar ledare för 
tjänstesektorn – en sektor som står för 75 
procent av alla arbetstillfällen i västvärl-
den enligt utbildningens egen broschyr.

Vid institutionen på Campus Hel-
singborg studerar i dag 800–900 studen-
ter på sex program med olika bransch-
inriktningar: Detaljhandel, Hotell och 
restaurang, Turism, Hälsa, Food Mana-
gement och Logistics Service. Dessutom 
har man en masterutbildning: ”Tourism 
and Hospitality”. Utbildningen är tvär-
vetenskaplig och de fyrtio lärarna är hu-
vudsakligen företagsekonomer, sociolo-
ger, etnologer och kulturgeografer, men 
här finns också en jurist och en histo-
riker. 

vArJE år ANtAs 350 studenter – i kniv-
skarp konkurrens. I april hade man mer 
än hundra procent fler sökande än året 
innan, vilket för övrigt är den största ök-
ningen bland alla Lunds universitets ut-
bildningar. 

Utbildningsnivån är låg inom tjänste-
sektorn och trycket ökar också från nä-
ringsliv och kommuner att få in en fot 
och börja samarbeta med akademikerna 
på Service Management. Institutionen 

har redan 60 partnerföretag och utbild-
ningen börjar bli känd inom branschen. 

Hur ser då framgångskonceptet ut? 
Massor med praktik integrerad i utbild-
ningen?

– Nej, ingen praktik alls faktiskt, sva-
rar läraren Cecilia Fredriksson, etnolog 
och ansvarig för retail-inriktningen som 
handlar om detaljhandel och konsum-
tionsfrågor. Vi tycker inte det är menings-
fullt med praktik på akademisk nivå, för 
det går sällan att få fram praktikplatser 
som är tillräckligt avancerade.

– Däremot är utbildningen myck-
et branschnära, berättar studierektorn 
Lena Eskilsson, kulturgeograf. 

sAmArBEtEt mEd BrANsCHEN sker ge-
nom en mängd gästföreläsningar, studie-
besök och verklighetsanknutna case. En 
del av partnerföretagen sitter med i ett 
Advisory Board som träffar företrädare 
för utbildningen ett par gånger om året. 
Två branschkoordinatorer sysslar med 
omvärldsbevakning och håller program-

men ajour med trender och nyheter. 
– Lärarna tankar också in kunskap 

från branschen genom uppdragsutbild-
ningar som vi ger på campus; målgrup-
pen är chefer inom servicesektorn, be-
rättar Pia Siljeklint, ekonom som både 
undervisar på programmet och håller i 
uppdragsutbildningen.

LärArNA på vArJE INrIktNINg träffar 
ett par gånger per år företrädare för de 
olika branscherna och stämmer av tan-
kar och idéer kring utbildningen.

– Det är ovärderligt. Vi planerar en 
masterutbildning inom retail manage-
ment. Det är bra att kunna ställa frågan 
direkt till branschen om det exempelvis 
är en god idé att ge utbildningen på eng-
elska, säger Cecilia Fredriksson.

Service Management-studenter kan 
också få personliga mentorer inom nä-
ringslivet.

Tvärvetenskapen är en styrka i utbild-
ningen, menar lärarna. Trots olika äm-
nesbakgrund kan de flesta mötas inom 

– nyckeln till framgång för Service Management

UTBILDNING – HUR OCH FÖR VEM?

branschnärhet 
och tVärVetenskap

Pia Siljeklint. Cecilia Fredriksson.Lena Eskilsson.
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området organisation och man handle-
der ofta två och två för att de olika ve-
tenskapliga synsätten ska befrukta var-
andra.

– Det räcker inte att kunna ekonomi 
för en ledare inom service management 
i dag. Man måste ha ett brett kulturana-
lytiskt perspektiv för att ha framförhåll-
ning, kunna tolka omvärlden och sålla 
i informationsflödet, menar Cecilia Fre-
driksson. 

tEorI oCH prAktIk i förening och ett 
utbildningsupplägg som svarar mot 
branschens behov – så ser alltså fram-
gångskonceptet ut. Samtidigt är det en 
balansgång, menar lärarna, och man är 
noga med vilka man väljer att samarbeta 
med och håller på sin integritet. När stu-
denterna gör projektarbeten utifrån verk-
liga case är det akademiska krav som gäl-
ler; det får inte bli konsultuppdrag.

Riskerar ändå inte Service Manage-
ment-utbildningen att bli en intellektuell 
lättviktare jämfört med en klassisk sam-
hällsvetenskaplig utbildning vid Lunds 
universitet? Nej, det tycker inte Ceci-
lia Fredriksson. Utbildningen skiljer sig 
från den gängse akademiska i att studen-
terna mer konkret tränas i att utnyttja 
de intellektuella redskapen, men den är 
samtidigt upplagd så att de hela tiden ges 
chans till teoretisk fördjupning. 

UtBILdNINgArNA vid Campus lockar 
större andel studenter med så kallad stu-
dieovan bakgrund än universitetet som 
helhet. Det ställer större krav på lärar-
na, men samtidigt är det lätt att tänka 
nytt på campus, menar både Cecilia Fre-
driksson och Lena Eskilsson. Varje kurs-
ansvarig har sin egen budget och lägger 
själv upp och utformar sin kurs. Öppen-
heten mot omvärlden, samarbetet med 
Helsingborgs kommun som ställer upp 
med både pengar och engagemang, gör 
det också enklare och roligare att pröva 
nya grepp. 

– Den största utmaningen gäller oss 
själva som lärare. Vi utbildar ju ledare 
och därför behöver vi själva bli bättre 
akademiska ledare, menar Cecilia Fre-
driksson.

TexT & FoTo: BriTTa CoLLBerG

i höst startar en ny kurs i entreprenörskap och pro-
jektledning för humanister. Kursen fick nästan tre 
gånger så många sökande som det finns platser. hu-
manisterna vill sätta ord på vad de kan, förpacka sina 
kunskaper och visa sin kompetens på ett sätt som går 
fram till arbets- och uppdragsgivare. 

Den nya kursen ges vid Institutionen för kulturvetenskaper, 
på halvfart för att studenterna ska kunna gå den samtidigt 
som de avslutar sina examensarbeten. Initiativtagare är stu-
dierektor Jonas Josefsson på Filosofiska institionen och Mat-
tias Persson, arbetslivskoordinator på området för Humani-
ora och teologi (HT). 

Kursen ska ge studenterna insikt dels om vad de faktiskt 
redan kan, dels chans att träna dessa, sina akademiska kom-
petenser. De ska lära sig upprätta projektplaner och leda och 
arbeta i projekt. De ska kunna utveckla idéer och arbeta kre-
ativt med förändringar inom organisationer och företag och 
att värdera affärsmöjligheter och upprätta affärsplaner.

– Som humanist handlar det kanske i lika hög grad om att 
bli en intraprenör, dvs. driva utveckling inom företag, som en 
entreprenör, egen företagare, menar Mattias Persson.

Kursen har utformats i samarbete med kolleger vid Kö-
penhamns universitet och med Öresund Entrepreneurship 
Academy.

– Den blir både ett komplement till och ett sätt att använda 
sina redan förvärvade humanistkunskaper. Den ska ge hand-
fast kompetens och träning i att presentera och kommuni-
cera olika frågor. Samtidigt ger avslutad kurs ett bevis i svart 
på vitt som visar potentiella arbetsgivare att man kan de här 
sakerna, säger Mattias Persson.

BriTTa CoLLBerG

Entreprenörskurs för humanister
lockar många sökande

Jonas Josefsson och Mattias Persson. foto: britta collberg
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– Universitetsstudier ska ge jobb, men 
också bildning i bred bemärkelse. aka-
demiker får aldrig bli enbart ämnesspe-
cialister. Ytterst är vårt uppdrag demo-
kratiskt  – att lära studenterna att tänka 
fritt, träna förmågan att se sina egna 
blinda fläckar och att betrakta världen 
ur den andres perspektiv, säger Malin 
irhammar, chef för universitetets peda-
gogiska utvecklingsenhet CeD.

Är den akademiska utbildningen bra som 
den är? Och är anställningsbarhet bara en 
fråga om självförtroende, paketering och 
marknadsföring av det som redan finns?

– Både ja och nej. Nyttoperspektivet 
och den klassiska akademiska generalist-

kompetensen måste balanseras. Vi behö-
ver ha flera perspektiv när vi diskuterar 
vad som leder till jobb och vad som är ut-
bildningens djupare syften och mål, me-
nar Malin Irhammar.

Den klassiska akademiska generalist-
kompetensen kan hotas av en instrumen-
tell syn på vad som är gångbart på arbets-
marknaden, men också av ett för snävt 
perspektiv på vad som är traditionell äm-
neskunskap, menar Malin Irhammar. 
Studenter, lärare och samhället i stort be-
höver få upp ögonen för värdet i de gene-
rella akademiska färdigheterna.

– Det är de som rustar studenterna att 
tänka självständigt och kritiskt och att ha 
beredskap att lära nytt, skifta perspektiv. 

i framtiden måste människor ”upp-
finna” sitt arbete själva i allt högre 
grad – det kvittar om de är anställ-
da eller egna företagare. Vinnar-
na är de som kan tänka kritiskt och 
självständigt, de som kan analysera, 
värdera och förmedla sin kunskap 
– med andra ord människor med 
klassiska akademiska färdigheter. 
Problemet är att många nyutexami-
nerade är omedvetna om det! 

Så kan man tolka Lunds universitets håll-
ning i debatten om anställningsbarhet. 
Anställningsbarhet ligger i tiden och 
Lunds universitet är på banan men uni-
versitetet vill också problematisera be-
greppet och nyansera debatten.

– Bolognadeklarationen var bra för att 
den gjorde klart vad det innebär att ha en 
akademisk generalistkompetens och att 
vara anställningsbar, menar universitets-
ledningen genom prorektor Eva Åkesson 
i svaret på Riksrevisionens enkät om hur 
universiteten arbetar med anställnings-
barhet: 

– Men Bolognadeklarationen säger 

inget om hur de två begreppen hänger 
ihop. Det är viktigt att anställningsbar-
het inte bara kopplas till  nytta på arbets-
marknaden i snäv bemärkelse. Studen-
terna behöver kontakter och färdigheter 
som leder till kvalificerade jobb – som 
anställda eller som egenföretagare. Men 
det blir fel om begreppet används för in-
strumentellt. Och det är ett problem att 
det så starkt kommit att kopplas till yr-
kesutbildning.

dEN kLAssIskA AkAdEmIskA utbild-
ningen vid Lunds universitet ger utdel-
ning på arbetsmarknaden – den slut-
satsen drar etnologen Fredrik Schoug. 
Undersökningar bland före detta stu-
denter visar att icke yrkesinriktade aka-
demiska utbildningar leder till kvalifice-
rade jobb, även om ryktet kanske säger 
något annat. Ändå är de som studerar 
kritiska mot bristen på arbetslivsanknyt-
ning i Lunds universitets utbildningar, 
konstaterar Fredrik Schoug också. De-
batten om anställningsbarhet tycks ha 
minskat förtroendet för utbildningarna. 
Det finns en tydlig skillnad mellan stu-

Klassiska akademiska färdigheter ger jobb
denternas föreställningar och vad utbild-
ningarna faktiskt ger. Det ser man om 
man jämför resultaten från studentbaro-
metrar och alumnstudier.

Allt fler studenter oroar sig för att inte 
få jobb när de är klara, trots att de skaf-
far sig intellektuella färdigheter som gör 
dem starka på arbetsmarknaden. Barome-
trarna visar att de framför allt förknippar 
yrkeslivsanknytning med praktik. Alla 
utbildningar med arbetslivsinslag får god-
känt av studenterna, medan i stort sett alla 
utbildningar utan praktik får kritik. Ändå 
visar alumnstudier att praktiken inte har 
så stor betydelse för om man ska finna sys-
selsättning och försörja sig.

– Studenterna verkar se på anställ-
ningsbarhet och arbetslivsanknytning 
som något som bör göras med utbild-
ningen. De ser inte att det är något som 
utbildningen gör med dem. Arbetsgiva-
re anställer inte utbildningar, utan indi-
vider, påpekar Fredrik Schoug. 

BriTTa CoLLBerG

FotNot: Läs hela Fredrik Schougs rapport på 
http://www.evaluat.lu.se/publ/RapportBa-
rometerstudien2008.pdf

Dessutom behöver vi alla nog bli bätt-
re på att popularisera vetenskap, dvs för-
medla kunskap – det gäller både lärare 
och studenter. 

Ett sätt att träna sin kommunikations-
förmåga är att arbeta över ämnesgrän-
ser. Det gör man i ett universitetsgemen-
samt projekt kring anställningsbarhet 
och bildning, som leds av Malin Irham-
mar tillsammans med Anders Sonesson, 
CED, och Ulla Boström Hjort, Arbets-
livscenter. Projektet är inriktat på grund-
utbildningen och engagerar alla fakulte-
ter som var och en driver egna delprojekt. 
Deltagarna träffas och diskuterar sina er-
farenheter i seminarier och workshops.

BriTTa CoLLBerG

UTBILDNING – HUR OCH FÖR VEM?

Universitetsstudier ska både ge arbete och bildning
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npåstå inte att man inte kan gilla sin svärmor. 
Min svärmor Lietta, är helt otrolig. Med sina 
79 år, kommer hon hem till oss, insvävande 
i sin blonda, nylagda frisyr, lilla dräkten och 

höga sandaletter. Till mina döttrar påpekar hon ”flick-
or, är det något jag har lärt mig så är det att stil och 
elegans handlar om värdighet”.

Vi får alla en snabb uppdatering om börsen, vilket 
vi inte bett om och några ord om, veckans PPM-ut-
veckling, som hon sköter åt både mig och min man. 
Hon strör lovord över text-tv:s ekonomisidor, hennes 
favoritkanal, fortsätter med några ord om vikten av att 
rösta i EU-valet och avslutar med att ondgöra sig över 
det politiska läget i Georgien. Vi är åter uppdaterade 
om världsläget i stort.

dEt FINNs INgEt som engagerar Lietta mer än for-
na Sovjetrepubliker. Det finns få som varit lika enga-
gerade i Estlands kamp för befrielse som hon. Mina 
döttrar har suttit i timmar och bläddrat i gulnade tid-
ningsurklipp från demonstrationer och hungerstrej-
ker med farmor i första ledet. Ingen historielektion 
kan motsvara hennes berättelser om flykten 1944, de-
porterade familjemedlemmar, den långa resan över 
Öster sjön, difterin och hur all denna smärta kanalise-
rats i ett brinnande politiskt engagemang för sina for-
na landsmän. 

Jag frågade min 13-åriga dotter vad som är bra lä-
rande. ”När läraren kan måla upp och göra saker verk-
liga” svarade hon. 

När Lietta berättar när hon som enda kvinna tog 
sig fram på cykel på Cartagenas gator, och därmed 
bröt alla konventioner om vad en kvinna borde eller 
inte borde göra, då kan jag nästan höra folket viska ”la 
sueca loca”.

Lietta är livslångt lärande för mig. 
Livslångt lärande handlar om tre saker; nyfikenhet, 

mötet mellan människor och önskan att bli bättre.
Utan nyfikenheten ställs inga frågor och utan frå-

gor sker ingen reflektion. Som Anatole France sade 
”Nyfikenhet är nog människans största tillgång”.

Djup kunskap och insikt sker när individer inter-
agerar och diskuterar, gärna intensivt och mycket. 
Den tredje pusselbiten handlar om önskan att utveck-
las och viljan att göra skillnad. Det innebär att vi alla 
har ett stort ansvar för vårt eget lärande och måste 
själv, aktivt bidra till goda mötesplatser där tankar kan 
mötas och nya idéer födas.

På EFL försöker vi leva efter detta. Vi är nyfikna på 
vad som händer runt omkring oss; jag vågar påstå att 
vi är modiga och vågar ställa frågor som för kompe-
tensutvecklingen 
framåt. Vår am-
bition är att möta 
nya, ökade krav 
på ledarskap från 
en ny generation 
medarbetare och 
vara öppna för 
nya mötesplatser 
där lärande kan uppstå. Vi uppmuntrar nyfikenhet i 
mötet mellan företag, i mötet mellan företag och aka-
demi, i mötet mellan junior och senior, i mötet mellan 
ung och gammal.

Inte minst inom akademin är det viktigt att vi stän-
digt vågar utmana varandra. Här ser vi stora möjlighe-
ter att bredda EFLs kontaktyta inom hela universitetet 
och välkomna fler nyfikna själar till vår verksamhet.

stArkt påHEJAd av min svärmor bygger jag vidare på 
mitt eget livslånga lärande. Denna vecka avslutar jag 
en åtta månaders lång styrelseutbildning i EFL:s regi, 
månader som har fyllts av spännande föreläsningar 
men främst diskussioner och mycket reflektion. Med 
hjälp av föreläsare och övriga deltagare har jag visser-
ligen fått svar på mina frågor men står idag med lika 
många nya frågor som jag nyfiket skall söka svaren på.

”Kommer du farmor” hör jag min yngsta dotter, 
elva år ropa. ”Kolla in nya msn, jag ska visa dig hur du 
gör din egen msngubbe”.

Pia SaNDer 

VD STIFTELSEn EFL

om sin syn på livslångt lärande skriver Pia Sander, ny VD sedan 
årsskiftet för Stiftelsen eFL, med sin bas vid ekonomihögskolan. 
eFL sysslar med vidareutbildning och kompetensutveckling för 
näringslivet och samhället i övrigt.

”Svärmor är livslångt lärande för mig”

”Livslångt lärande handlar 
om tre saker; nyfikenhet, 
mötet mellan människor 
och önskan att bli bättre.”
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rEktor I EtErN. radioprogrammet 
”Sfinxen” har landat mitt bland stu-
denterna i Lund, och initiativtaga-
re och huvudperson är rektor Per 
 eriksson.

– Jag gillar radion som medium och kän-
ner mig mycket friare än när jag skriver, 
för då blir jag så petig. I mitt radiopro-
gram vill jag ha en positiv dialog med stu-
denterna. Jag har saknat dem, efter min 
tid i Stockholm.

Våren pulserar in genom det öppna 
fönstret till Radio AF:s trånga studio 
full av teknisk utrustning. Matilda Lun-
dahl gör sin debut som programledare 
tillsammans med Mats Donna Wiberg 
som är mer rutinerad. Per Eriksson be-
römmer dem under en paus.

– Ni är mycket mer proffsiga än under 
min tid på 60-talet när jag var med och 

Per Eriksson, här tillsammans med program-
ledare Matilda Lundahl,blir ett stående 
 inslag i Radio AF framöver.
 foto: bodil malmström

rektor huvudperson 
i radio AF varje onsdag

startade studentradion. Däremot var vi 
nog mer obstinata, säger han och dröm-
mer sig bort i historier om Vietnamkriget  
och husockupationer i Lund.

”Sfinxen” är tänkt som en bro mel-
lan universitetsledningen och studenter-
na och tvärtom. Universitetets nye rektor 
har som målsättning att skapa ett av Eu-
ropas ledande universitet och i den pro-
cessen vill han ha stöd och hjälp av stu-
denterna. På onsdagar 15.30 under våren 
på Radio AF 99.1 kan man höra rektors 
röst.

Stående inslag i programmet är ”Frå-
ga rektorn” dit studenterna kan skicka 
in sina funderingar om universitetets 
verksamhet. Ett annat återkommande 
moment är att Per Eriksson väljer mu-
sik som betyder något för honom. ”Det 
gåtfulla folket” av Olle Adolfsson ström-
mar ut genom högtalarna och det sam-
talas om barn och barnbarn, men också 
om studenter.

– Jag beundrar studenternas nyfiken-
het och förmåga att ta till sig nya saker och 
ser fram emot en god kontakt, säger han.

 BoDiL MaLMSTröM

KINNARPS INTERIOR MALMÖ
Ö. Hindbyvägen 63, 213 74 Malmö • Tel 040-14 34 20 • Fax 040-14 34 21

E-post: info@malmo.kinnarps.se • www.kinnarpsinterior.se
Kinnarps Interior ligger nära rondellen Inre Ringvägen/Ystadvägen.

Välkommen till Kinnarps Interior Malmö!
Hos inredningshuset Kinnarps
Interior är det enkelt att skapa
miljöer med både funktion och
snygg design. Här hittar du
ledande varumärken och ett
närmast oslagbart utbud av
möbler, gardiner och belysning
för kontor, skola och omsorg.

Välkommen att inspireras
i vår stora utställning i Malmö!
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11 JUNI ecology Seminar. ”Sexual reve-
lations of a fungal nature”, by Paul Dyer, 
School of Biology, University of nottingham. 
Kl 14.00 Blue Hall, Ecology Building, Sölvega-
tan 37, Lund.

16 JUNI CCL Seminar: “Begreppsbildning 
& konceptuella rum”, Peter Gärdenfors, kog-
nitionsvetenskap. Kl 13.15 H239, SOL-cen-
trum, Lund. För mer information, se http://
project.sol.lu.se/ccl/seminars/

17 JUNI experimental Science Day – 
Bringing eMV together and the world to 
eMV. Huvudtalare är John Couchman, profes-
sor i cellbiologi vid Köpenhamns universitet. 
Värd: Sektionerna för neurofysiologi, utveck-
lingsbiologi respektive cell- och matrixbiologi 
vid Institutionen för experimentell medicinsk 
vetenskap. Postertävling för doktorander, pris-
summa 10.000 kr. För mer information, anna.
appelberg@med.lu.se Kl 13.00 Fernströmsa-
len, BMC, Lund.

22 JUNI Konferens ”Neutrons in biology 
2009”. En konferens om nyvunna framgång-
ar inom tillämpningen av neutronspridning för 
att tackla frågeställningar inom biologi och 
biomedicin. Kl 11.00 Palaestra, Lund.

15 sEptEmBEr innovation in Mind. eu-
ropean innovation Conference i Lund. Ar-
rangeras av Lunds universitet i samarbete med 
region Skåne, Innovationsbron AB och Vin-
nova. För anmälan och mer information, se 
www.innovationsinmind.se.

på gång

dispUtationer

29 mAJ new perspectives on job burn out. 
Christina Maslach, Ph.D. is Professor of Psy-
chology and vice provost of teaching and lear-
ning at the Univeristy of California at Berkeley. 
She is perhaps best known for her pioneering 
research and theory on the psychology of bur-
nout. Kl 9.15, Palaestras övre sal, Paradisga-
tan 2, Lund. Se även www.psychology.lu.se/
o.o.i.s/19432.

29 mAJ Doktorspromotion. Processionen 
startar från Universitetshuset kl 12.00 och tå-
gar till Domkyrkan. Processionen tillbaka för-
väntas börja kl 15.30. Se även www.lu.se/
forskning/promotion

30 mAJ Körkonsert med Lunds akade-
miska Kör. Lunds Akademiska Kör sjunger 
nordisk körmusik a cappella. Verk av bland an-
nat Mäntyjärvi, Werle, Ericsson m.fl. Dirigent: 
Cecilia Martin-Löf. Ett samarrangemang mel-
lan Odeum, Akademiska kapellet och Skisser-
nas museum. Kl 16.00, Skissernas museum, 
Finngatan 2, Lund.

31 mAJ Konserter i Skovgaardsalen. John 
Ehde och Jan Karlsson Korp framför bl.a. Ser-
gej Prokofjevs sonat för cello och piano. Kl 
14.00 på Malmö Konstmuseum, Skovgaard-
salen. Entré till museet: 40 kr. 

1 JUNI Biology Seminars at CoB. ”Tele-
mere heterogeneity: Taking advantage of 
being different”, Lubomir Tomaska (Come-
nius University, Slovakia). Kl 15.15 Biology Lec-
ture Hall, Sölvegatan 35, Lund.

1 JUNI Seminarium om europeiska forsk-
nings- och utvecklingsprogram. Lunds 
universitet och Vinnova arrangerar en infor-
mationsdag om möjligheterna att söka finan-
siering inom de europeiska forsknings- och ut-
vecklingsprogrammen. Seminariet vänder sig 
till forskare, prefekter och avdelningsförestån-
dare samt övriga intresserade. Kl 9.00–16.00, 
Palaestras hörsal, Universitetsplatsen, Lund. 
Info: se www.europaprogrammen.se

1 JUNI Vårkonsert. Landstingssalen, Mal-
mö rådhus. Vårkonsert med Musikhögsko-
lans sångklass och Conny Antonov, piano. Kl 
19.00.

2 JUNI Pufendorf-föreläsning. ”On what the-
re isn´t (but might have been)”, robert Stal-
naker. Kl 15.00 i Kungshuset, Lundagård, sal 
104, Lund. Se även www.fil.lu.se

4 JUNI ecology Seminar. ”an evolving me-
tacommunity perspective on responses to 
environmental change” by Luc De Meester, 
University of Leuven. Kl 14.00 Blue Hall, Ecolo-
gy Building,  Sölvegatan 37, Lund.

3 JUNI Pufendorf-föreläsing. “Merely pos-
sible propositions”, robert Stalnaker, Lauran-
ce S. rockefeller professor of philosophy at the 
Massachusetts institute of tehnology. Kl 15.00 
i Kungshuset, Lundagård, sal 104, Lund. Se 
även www.fil.lu.se

4 JUNI ecology Seminar. ”an evolving me-
tacommunity perspective on responses to 
environmetal change”, by Luc De Meester, 
University of Leuven. Kl 14.00 Blue Hall, Ecolo-
gy Building, Sölvegatan 37, Lund.

4 JUNI Pufendorf-föreläsning. “What is 
haecceitism, and is it true?”, robert Stalna-
ker, Laurance S. rockefeller, professor of Philo-
sophy at the Massachusetts institute of Tech-
nology. Kl 15.00 i Kungshuset, Lundagård, sal 
104, Lund. Se även www.fil.lu.se

5 JUNI Pufendorf-föreläsning. ”Modal se-
mantics and modal metaphysics”, roberg 
Stalnaker, Laurance S. rockefeller professor 
of Philosophy at the Massachusetts Institute 
of Technology. Kl 15.00 i Kungshuset, Lunda-
gård, sal 104, Lund.

8–9 JUNI Bygglärarkonferens 2009. Årets 
bygglärarkonferens är förlagd till LTH, Ingen-
jörshögskolan i Helsingborg. Kl 10.00 på LTH, 
Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg. 
Se även www.hbg.lth.se/samverkan/byggla-
rarkonferens_2009/

9 JUNI CCL seminar: Student presenta-
tions. Presentations by Phd students Susanna 
Bernstrup, Psychology, Kristina Magnusson, 
Psychology and Olof Sandgren, Logopedics, 
Phoniatrics and Audiology. Kl 13.15 H239, 
SOL-centrum, Lund. För mer information, se 
http://project.sol.lu.se/ccl/seminars/

28 Maj 
annika rogstam i biologi: ”Bacterial adap-
tive responses – coping with oxygen limita-
tion, reactive nitrogen species and disulfide 
stress”. Kl 9.30 I Biologihusets hörsal, Sölvega-
tan 35, Lund. 

Charlotte Leire i industriell miljöeko-
nomi: “Increasing the environmental and so-
cial sustainability purchasing – practices and 
tools”. Kl 13.15 i aulan, Internationella Miljöin-
stitutet, Lund. 

29 Maj 
Beatrice Kogg i industriell miljöekonomi: 
“responsibility in the supply chain – interorga-
nisational management of environmental and 
social aspects in the supply chain. Case studies 
from the textile sector”. Kl 10.15 i aulan, Inter-
nationella Miljöinstitutet, Lund. 

Claes ericson i förbränningsmotorer: 
“Model based optimization of a complete 

Nobelpristagare 
föreläser på kC
Martin Chalfie, nobelpristagare i kemi, 
från Columbia University i new York, USA 
kommer till Lund och föreläser under rub-
riken Discovery and development of the 
green fluorescent protein, GFP. Fredagen 
den 5 juni mellan klockan 14.00–15.30 i 
lektionshall A på Kemicentrum.  Begrän-
sat utrymme – kom i tid!  
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 diesel engine/SCr system”. Kl 13.00 i sal M:B, 
M-huset, Ole römers väg 1, LTH, Lund. 

Carl olsson i matematik: ”Global opti-
mization in computer vision: convexity, cuts 
and approximation algorithms”. Kl 13.15 i sal 
MH:C Matematikcentrum, Sölvegatan 18, 
Lund. 

Dagmara Nowrocka i industriell mil-
jöekonomi: ”Extending the environmental 
focus to supply chains – ISO 14001 as an in-
ter-organizational tool”. Kl 13.30 i aulan, Inter-
nationella Miljöinstitutet. 

johannes rousk i ekologi: “On the eco-
logy of saprotrophic fungi and bacteria in soil: 
biotic and abiotic control of growth rates”. Kl 
10.00 i Ekologihuset, Blå hallen, Sölvegatan 
27, Lund. 

Peter Kåhre i sociologi: ”På AI-teknikens 
axlar – Om kunskapssociologin och stark artifi-
ciell intelligens”. Kl 13.15 på Kulturen, Lund. 

39 Maj 
Tina Markus i pediatrik: ”Inflammation and 
ischemia in the developing brain. Modifying 
effects of hyperoxia and adrenoceptor activa-
tion”. Kl 9.00 Segerfalksalen, BMC, Sölvega-
tan 17, Lund.

2 jUni 
Pär hallgren i kemi ”Strategies for monitorig 
of endocrine disrupting chemicals in aquatic 
environment”. Kl 13.15 på Kristianstad Hög-
skola, Hus 20, sal 20:425, Kristianstad. 

jenny rhodin edsö i biologi: Functional 
studies of telomere-binding proteins in saccha-
romyces castellii”. Kl 9.30 i Biologihuset, hör-
sal 213, Sölvegatan 35, Lund. 

3 jUni 
Magnus Sjöström i fysik: “Accelerator phy-
sics studies of the MAX-lab storage rings”. Kl 
10.15 på Fysicum, sal B, Sölvegatan 14, Lund. 

4 jUni 
Christoffer Åberg i kemi: ”Steady-state dif-

fusion in complex amphiphilic films”. Kl 10.30 
på Kemicentrum, sal C, Getingevägen 60, 
Lund. 

Carl alwark i geobiosfärsvetenskap: 
“Traces in earth´s geological record of break-
up of the L-chondrite parent body 470 Ma”. Kl 
10.15 på Geocentrum 1, hörsal Pangea, Sölve-
gatan 10, Lund. 

anne-Cécile Treese i psykologi: “Me-
mory distortions induced by fluency ·Behavi-
oural and electrphysiological investigations”. 
Kl 13.15, Lundmarksalen, Sölvegatan 27, Lund.

5 jUni 
henrik ohlsson i folkhälsovetenskap med 
inriktning läkemedelsepidemiologi: ”Un-
derstanding therapeutic traditions in a mul-
tilevel framework – new methodological ap-
proaches”. Kl 8.30 aulan, Clinical research 
Centre (rCr) UMAS, Malmö. 

jon hasselgren i datavetenskap: ”Per-
formance improvements for the rasterization 
pipeline”. Kl 10.00, E:1406, E-huset, Ole rö-
mers väg 3, Lund. 

Mattias hansson i kemi: “Structural and 
physicochemical studies on metal and porp-
hyrin binding by the bacillus subtilis ferrochela-
tase”. Kl 10.15 på Kemicentrum, hörsal A, Ge-
tingevägen 60, Lund. 

erik jonasson i nationalekonomi: “La-
bor markets in transformation: Case studies of 
Latin America”. Kl 10.15 vid Ekonomihögsko-
lan, Lund.

9 jUni 
Magnus Lund i geobiosfärsvetenskap: 
“Peatlands at a threshold- Greenhouse gas 
dynamics in a changing climate”. Kl 13.00 på 
Geocentrum 1, hörsal Världen, Sölvegatan 10, 
Lund.

10 jUni 
Tu Thanh Nguyen i civilrätt: “Competi-
tion law in technology transfer under the 
TrIPS agreement: Implications for developing 

countries”. Kl 10.15 i Pufendorfsalen, Juridiska 
institutionen, Lilla Gråbrödersgatan 3 C, Lund.

Följande disputationer har ägt rum:
Caroline Wigerup i patologi: ”Phosphoryla-
tion of Erα and HIF-1 in breast cancer with fo-
cus on tamoxifen response and links to kinase 
activation”.  

Kristina ryberg i dermatologi och ve-
nereologi: “Contact allergy to textile dyes. 
Clinical and chemical studies on disperse 
dyes”. 

Karl Bacos i cell- och molekylärbiolo-
gi: ”Beta-cell dysfunction in Huntington´s di-
sease”. 

Claes andersson i psykiatri: “Alcohol 
use and stress in university freshmen. A com-
parative intervention study of two universi-
ties”. 

David andersson i medicin: “Experimen-
tal studies of ursolic acid and alkaline sphingo-
myelinase in colon cancer and colitis”. 

Sofia rengman i biologi: “CCK-depen-
dent pancreatic regulation and pancreatic fun-
ctional impacts on growth in young pigs”. 

Marta Wolfi i ekologi: Catching the in-
visible: Aerodynamic tracks and kinematics of 
bat and bird flight”. 

Bengt hemdal i medicinsk strålningsfy-
sik: “Evaluation of absorbed dose and image 
quality in mammography”. 

Marie Grey i tillämpad biokemi: “A radi-
cal view of haemoglobin – protein engineering 
and characterization”. 

Birgit janicke i livsmedelsteknologi: 
“Bioavtive food compounds with cancer pre-
venting effects in the colon – focus on ferulic 
acid, para-coumaric acid and lactoferricin”. 

jan-erik ekberg i pedagogik: “Mellan 
fysisk bildning och aktivering – En studie av 
ämnet idrott och hälsa i skolår 9”. 

eva-Marta Lundell i datalogi: ”Exact 
and approximation algorithms for graph pro-
blems with some biological applications”. 

Martina johannesson i endokrinolo-
gi: “Human embryonic stem cells: directed 
differentiation into posterior foregut endo-
derm and a functional assay for definitive en-
doderm”.  

Gisela Priebe i barn- och ungdomspsy-
kiatri: “Adolescents´experiences of sexual 
abuse – prevalence, abuse characteristics, dis-
closure, health and ethical aspects”. 

ingrid Berkestedt i anestesiologi och 
intensivvård: “Host response in sepsis”.  

Maria Wadman i geriatrik: ”Clinical pre-
sentation, prognostic factors and epidemiolo-
gy of ischemic bowel disease in the very old”. 

astrid Bengtsson i laboratoriemedicin 
med inriktning cellpatologi: “Signaling and 
regulation of cysteimyl leukotriene receptors in 
intestinal epithelial cells and colon cancer”. 

AVSLUTNINGSGUDSTJÄNST
26 MAJ KL 18.00
sång av Nationskörerna

tal av AF, KK, TLTH

LUNDS DOMKYRKA

arr: Studentprästerna
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hänt!

tjänster

Martin Kalis i endokrinologi: “Beta cell 
function: from human genetics to animal mo-
del”.  

Mitesh Patel i klinisk medicin med in-
riktning öron- näs- och halssjukdomar: 
“Postural control and adaptation to threats to 
balance stability”.  

emma andersson Nordahl i dermatolo-
gi och venereologi: “novel endogenous an-
timicrobial peptides”. 

Ulla Bohlin i social arbete: Habilitering i 
fokus – En människobehandlande organisation 
och dess utmaningar”. 

Marcus Knutagård i socialt arbete: 
”Skälens fångar. Hemlöshetsarbetets organise-
ring, kategoriseringar och förklaringar”. 

ali hamidian i teletrafiksystem: ”Sup-
porting internet access and quality of service 
in distributed wireless ad hoc networks”. 

Sara Thorin i fysik: “Studies on high 
brightness elxtron beams for short pulses and 
free electron laser”. 

Magnus haake i arbetsmiljöteknik: 
“Embodied pedagogical agents – from visual 
impact to pedagogical implications”. 

Daniel Bjerstedt i sociologi: “Trygghe-
ten inför rätta – Om rätten till förtidspension 
enligt  förvaltningsdomstolarna under tre de-
cennier”. 

Klas Modin i numerisk analys: ”Geome-
tric numerical integration of mechanical sys-
tems”. 

Pontus eriksson i kraftverksteknik: 
“Some aspects of gas turbine fuel preparation 
and turbomachinery response to LCV fuels – 
sprays, LCB fuel combustion, turbo-machinery 
off-design behavior and bluff body stabilized 
combustion”. 

anna Ljunggren i experimetell klinisk 
kemi: “Structural and functional studies of 
chagasin, a parasite protease inhibitor”. Suru-
nas Tarasevicius : “The soft tissues in osteo-
arthritis and arthroplasty of the hip”. 

rasmus havmöller i kardiologi: “Obser-
vations of interatrial conduction in healty indi-
viduals using signal-averaged P-wave ECG: A 
clinical perspective.

ekonom vid avdelningen för atomfy-
sik, inkl Lunds Lasercentrum. ref nr PA 
2009/1781, ans 29 maj. Info 046-2227655.

Systemadministratör. ref nr PA 
2009/1772, ans 1 juni. Info 046-2221320.

Doktorand i kemi, inriktning mot fysi-
kalisk kemi. ref nr PA 2009/1024, ans 5 juni. 
Info 0736-262638.

Systemtekniker. ref nr PA 2009/1788, 
ans 9 juni. Info 046-2221386.

stIpENdIUm. Lotta Gustafsson, Kliniska 
vetenskaper har tilldelats Susanne Bonnier sti-
pendiet på 300.000 kronor från Sverige-Ame-
rika stiftelsen. Till detta kommer läkarstudier 
på University of California i San Francisco.  
 
INvALd. Professor em Sune Svanberg, Fysis-
ka institutionen, har invalts i Third World Aca-
demy of Sciences som ”Associate Fellow”. Han 
har vidare utnämnts till Dr. honoris causa vid 
Universidad nacional de Ingenieria, Lima, Peru.

ENtrEprNÖrsprIs. För tredje året i rad stod 
Fredrik Malmberg, doktorand på Institutio-
nen för byggproduktion, på ”prispallen” vid re-
gionfinalen i Venture Cup, som avgjordes på 
LTH i häromveckan. Därmed utnämndes han 
till serieentreprenör. Totalsegrare i tävlingen 
(100.000 kronor) blev Thylabisco med Charlot-
te erlansson-albertsson, Per-Åke alberts-
son, Gösta Lilius och Malin olbe. Deras idé 
är att utvinna ett ämne ur spenat och andra 
gröna blad som ger en stark mättnadskänsla.

tEkNIk-sm. Vinnare i Teknik-SM blev Lund 
före Chalmers och Luleå. Lundalaget bestod 
av studenterna josef ekman och andreas 
jönsson, nanovetenskap och Nils Bengts-
son, teknisk fysik. Vinsten är en Kina-resa. 

NomINErAd. Susanne arvidsson, Före-
tagsekonomiska institutionen, är en av tre 
svenskar och av totalt fem forskare som har 
nominerats till forskningspriset Globe Award 
2009. Det är en utmärkelse som går till nytän-
kare inom miljöansvar och hållbarhet. Susan-
ne Arvidssons forskningsprojekt fokuserar på 
hur företag arbetar med miljöansvar och so-
ciala och etiska ansvar samt bolagsstyrnings-
frågor. 

stIFtELsEpENgAr. Kungliga Fysiografis-
ka Sällskapet i Lund har tilldelat LU-forskarna 
Malin Malmsjö och David Gisselsson Nord 
vardera en halv miljon kronor ur Per-Eric och 
Ulla Schybergs Stiftelse. Malin Malmsjö, Klinis-
ka vetenskaper, arbetar med blodkärlsläckage i 
ögats näthinna som kan uppstå vid kärlsjukdo-
mar som exempelvis diabetes. David Gissels-
son nord, Laboratoriemedicin, arbetar med de 
förändringar av arvsmassan, kromosomerna, 
som sker i tumörceller.

BErgEstIpENdIUm. Tommy andersson, 
lärare på nationalekonomiska institutionen i 
Lund, får 2009 års Bergestipendium. Stipendi-
et, som i år är på 40.000 kronor, kommer från 
den stiftelse som framlidne Arthur Berge i Mal-
mö donerade pengar till med syfte att stöd-
ja forskning och utbildning i ekonomi. Tommy 
Andersson forskar inom området mikroekono-
misk teori och är en uppskattad lärare. Han har 
bland annat utsetts till bästa lärare när studen-
terna själv fått välja.

måNgmILJoNANsLAg. Professor Thomas 
Laurell, elektrisk mätteknik, har fått 25 mil-
joner av Vinnova  för en  metod som separe-
rar olika typer av celler med hjälp av ljudvågor.  
Metoden  kan användas i forskning om exem-
pelvis Parkinsons sjukdom. Med i anslaget är 
professor Patrik Brundin som sysslar med just 
Parkinsonforskning.
 

David Gisselsson Nord.   Malin Malmsjö. 

sjukgymnasterna 
100-årsjubilerade
Med ett späckat heldagsprogram i 
mitten av maj firade sjukgymnaster-
na att deras utbildning i Lund fyllde 
100 år. Särskild uppmärksamhet äg-
nades åt Ulrich Moritz som började 
som docent på utbildningen 1964 
och blev professor 1979. Till hans 
ära hade man låtit  måla en tavla av 
honom som avtäcktes på jubiléet. 
Tillsammans med andra förgrunds-
gestalter inom utbildningen upp-
vaktades han också med blommor.   
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haLLå nILS HELLMAn...

Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Har du hunnit bli 
varm i kläderna än?
– Njae, det tar ju ett tag innan man hunnit sätta sig in i 
allting.

hur är dina intryck hitintills?
– Detta är en fantastisk arbetsplats och varje dag är en ny 

resa. Det är en förmån att få byta arbete som jag har gjort, 
från en kunskapsorganisation, Hässleholms sjukhusorga-
nisation inom Region Skåne, till en ännu mer kunskapsin-
riktad organisation.

På vilket sätt är din nya arbetsplats fantastisk?
– I och med att här finns så mycket spetskompetens så 

spetsar det hela organisationen.

Ledarskapet inom universitetet brukar inte riktigt beskri-
vas i de termerna?

– Spännvidden i ledarskapet här är stort. Det är tvåeg-
gat, både det akademiska och det förvaltningsmässiga. Det 
är en stor utmaning att få det att bli samstämt.

hur gör man det?
– Det handlar dels om kunskap kring ledarskapet – tra-

ditionell ledarskapskompetens, dels om att skapa förtro-
ende för varandra genom att vara trovärdig. Här finns ett 
dike att fylla igen.

Vilka möjligheter har du som personalchef att arbeta för 
det? 

– Unika möjligheter. Det är viktigt att synas och finnas 
ute i organisationen och nu ska jag tillsammans med vice-
rektor Ingalill Rahm Hallberg träffa alla fakulteter och pra-
ta med dem om vad de förväntar sig av oss och vad vi kan 
hjälpa till med exempelvis när det gäller visstidsanställning-
ar, arbetsmiljöpolicy och liknande. 

hur känns den psykosociala miljön här – mår folk bra?
– Den känns inte annorlunda än på andra ställen jag va-

rit.  Här känner jag dessutom en öppenhet, en vilja till kom-
munikation och en aktiv och strukturerad dialog mellan 
ledningen och verksamheten och förvaltningen.  

– I höst ska jag träffa fakulteterna igen men då tillsam-
mans med  Företagshälsovårdens chef Lennart Nordberg 
för att prata om deras behov och vad vi kan erbjuda när det 
gäller den psykosociala arbetsmiljön i form av förebyggan-
de insatser och rehabilitering.  

har du någon käpphäst – något du vill arbeta extra myck-
et med?

– Det är viktigt med tydlighet när det gäller ledarska-
pet. Man måste veta och kunna visa vart man är på väg och 
vad man står för. 

Maria LiNDh

… ny personalchef vid Lunds universitet 
sedan den första mars.


