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Biologistudenten Emilia Berndts-
son hinner knappt in i buren 
förrän en nyfiken lemur sätter sig 
tillrätta på hennes axel. Hon befin-
ner sig i Ystad Djurpark med sina 
kurskamrater från Lunds univer-
sitet. De är här för att bättre förstå 
djurs behov och beteende – genom 
närkontakt. 

 
Mörkgrå moln hotar och vindarna sveper in 
från sydöst. Just denna dag har Jep Agrell, 
lärare för nya kursen i Etologi och beteen-
deekologi, förlagt undervisningen utom-
hus. Studenterna har i minibussar tagit sig 
till Ystad och dess djurpark. regnet håller sig 
dock i schack och efter en kort föreläsning 
under tak väntar närkontakt med djuren.

Ystad Djurpark hyser många djurarter, 
främst gräsätare som bisonoxar, zebror, 
elandantiloper och alpackor. Djuren verkar 
trivas på de böljande, gräsbevuxna kullarna.

– Det är en självklar uppgift för en djur-
park att djuren trivs, men Ystad Djurpark 
har fler uppdrag. Djurens trivsel är en av de 
fyra hörnstenar som parken vilar på, berät-
tar Jep Agrell. 

Parken ska också ”folkbilda” besökarna 
om djur och natur och medverka till att den 
biologiska mångfalden bevaras, bidra till ut-
bildning av t.ex. djurvårdare eller, som den-
na dag, universitetsstudenter. Man deltar 
också i bevarandeprojekt, exempelvis avel 
på hotade djurarter. Den fjärde hörnstenen 
är forskning – man kan driva egna projekt 
eller bistå forskare.

 Jep Agrell, som också är studierektor 

Sällskapliga 
studieobjekt

  3

Biologistudenten Emilia Berndtsson (överst) 
och hennes kursare fick ett varmt välkom-
nande av lemurerna i Ystad Djurpark.

t
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för Biologprogrammet, gestikulerar och be-
rättar med inlevelse. Studenterna lyssnar. 
Skratt blandas med frågor. Hur ska djuren 
i fångenskap kunna leva så naturligt som 
möjligt? frågar Jep Agrell avslutningsvis. Stu-
denterna delas in i grupper och får i uppgift 
att stimulera små apor – macacer, lemurer 
och surikater – på olika sätt som påminner 
om när de lever i vilt tillstånd.

fantasin och problemlösningsförmågan 
hos djuren triggas med mat som lockbete. 
Studenterna gör i ordning maten. Sedan är 
det dags att gå in till djuren.

Surikaterna utmanas att leta larver i djup 

sand medan lemurerna ska få fram sin mat 
från ett isblock som gömmer frukter och 
grönt. Blocket placeras i lemurernas inhäg-
nad. Det dröjer inte många sekunder förrän 
de första djuren är framme och ivrigt slickar 
och försöker få loss de frusna grönsakerna 
och frukten.

– Det är jätteintressant att vara med här 
och se hur djuren gör. Jag hoppas verkligen 
att den här kursen kommer att finnas kvar 
i framtiden, säger Emilia Berndtsson, med 
den nyfikna lemuren på axeln.

Tiden går fort. när det är dags att bryta 
upp har flera studenter svårt att skiljas från 
de vackra lemurerna.

– Jag vill ta med  alla hem! utbrister Char-
lott Olsson och tar några sista foton.

Jep Agrell ser entusiasmen som ganska 
naturlig.

– Många studenters biologiintresse bör-
jar med ett intresse för djur och djurs bete-
ende, berättar han.

kunskaperna som studenterna får med 
den nya kursen är användbara i framtiden, 
t.ex. för dem som kommer att arbeta med 
djurskydd eller forskning inriktad på levande 
djur – oavsett om de möter djuren i labb eller 
har att göra med vilda djur, säger Jep Agrell.

               text & foto: martin thyseLL

Vad är det du säger? Surikaterna lyssnar uppmärksamt när Jep 
Agrell instruerar studenterna.
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Överst: Djurskötaren Maria Eng-Johnsson visar upp en chinchilla.
Underst: Lemurer försöker få loss mat ur ett isblock.

t
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Välkommen till LUMs nya sidor!
Som av en händelse fick Lunds universitet en ny grafisk profil samtidigt som vi på LUM 
funderade på hur vi bäst skulle tillgodose resultatet av den läsvärdesundersökning vi 
gjorde sent i höstas. 

Det har blivit en försiktig förnyelse med en del nya sidor och vinjetter som vi 
hoppas ska ge er nyheter och reportage än mer tilltalande och lättillgängligt.  

Tack alla ni läsare som bidrog med synpunkter och förslag. Fortsätt gärna att 
tycka! LUM, liksom så mycket annat här på universitetet, mår bra av att hållas efter 
och ifrågasättas.

Hur mår vi annars på jobbet? Att döma av den medarbetarenkät som gick ut i 
vintras till alla anställda, kunde vi mått bättre. Många jobbar för mycket, hinner inte 
med sitt privatliv och sover dåligt. Men samtidigt tycker de flesta att jobbet innebär 
positiva utmaningar. Läs mer på sidorna 6–7.  

I förra numret inledde vi en artikelserie inför forsknings- och innovations-
proppen i höst. Den här gången handlar den om utbildning. För utan bra utbildning 
blir det ingen kvalitet på forskningen är man ganska enig om. Men en del tycker att 
satsningarna på forskningen sker på utbildningens bekostnad. Läs mer på sidorna 
16–19. Om nästan samma sak handlar intervjun med universitetets kritiska vänner 
 university advisory board som uppmanar till balans, sidan 8.

Från en annan del av världen kom (till slut) också vår nya styrelseordförande. Direkt 
från Fn till LU! I reportaget på sidan 12–15 beskrivs margot wallström som en eld-
själ men samtidigt en luttrad politiker. Hon tog i alla fall omedelbar ställning för stu-
denternas bästa som hon gjorde till sitt valspråk.

Missa inte avgående LUS-ordförande simon wetterlings krönika på 
sidan 29. Han efterlyser fler kaptener och färre galjonsfigurer bland uni-
versitetets beslutsfattare.

Slutligen välkomnar vi en ny medarbetare till LUM-redaktionen. 
 Jonas Andersson, med ett förflutet på bl.a. Skånska Dagbladet i 
Lund. Han ska förutom LUM arbeta med interna nyheter och har som 
främsta uppgift att utveckla webbsidorna för anställda.

    Tipsa oss gärna på lum@rektor.lu.se inför nästa nummer som 
kommer den 14 september!

maria Lindh
rEDAKTÖr FÖr LUM

 

redaktion
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aktuellt.

personaLfrågor. man tycker om 
att arbeta vid Lunds universitet, 
men arbetar för mycket och ser inga 
särskilda utvecklings- eller karriär-
möjligheter på jobbet.

så kan man i mycket stora drag 
sammanfatta resultatet av den 
medarbetarenkät som gick ut till 
alla anställda i vintras.

 LUM var med då projektledare Christer Eldh 
och Ingalill rahm Hallberg (nyligen avgång-
en prorektor) presenterade det sammantag-
na resultatet för hela Lunds universitet för 
Sektion Personal. Sektionen förväntas få en 
viktig uppgift i att tillsammans med fakulte-
terna fastställa och genomföra de föränd-
ringar som behövs för att komma till rätta 
med det som inte fungerar så bra för de 
LU-anställda.

Vid denna första presentation var det 
en redovisning rätt upp och ner utan indel-
ning i fakulteter, kön, personalkategorier el-
ler ålder. Analyser av undergrupper är en 
senare fråga och projektgruppen efterlyste 
inspel kring hur dessa grupper bör se ut. 

Ingalill rahm Hallberg tror dock att könet är 
under ordnat personalkategori när det gäl-
ler exempelvis hur man blir bemött och be-
handlad. Men kvinnor dominerar inom de 
administrativa yrkesgrupperna.

– Jag upplever att det finns stora spän-
ningar mellan den administrativa och den 
akademiska personalen, sa hon.

Drygt hälften av alla som fick enkäten 
svarade på den. Fler kvinnor än män, de 
flesta medelålders som varit vid LU i mer än 
tio år. En tredjedel var teknisk/administra-
tiv personal och resten akademiker. Chris-
ter Eldh konstaterade att av dem som sva-
rat så hade 75 procent (på vissa fakulteter 

90 procent) avlagt sin doktorsexamen vid 
Lunds universitet, vilket kan betyda att de 
inte varit på så många andra arbetsplatser.

– Det är inte tillfredsställande – vi bedri-
ver ju faktiskt inte en internutbildning utan 
utbildar för samhället, kommenterade Inga-
lill rahm Hallberg.

Till annat som inte är tillfredsställande 
hör resultatet inom ”diskriminering och 
kränkande särbehandling”. Mer än var ti-
onde person har under det senaste halv-
året lagt märke till att någon blivit utsatt 
för kränkande särbehandling och drygt sju 
procent anger att de själva varit utsatta.

– Alarmerande, sa Christer Eldh.

 när det gäLLer utveckLingssamtaL så 
hade 63 procent haft det, och upplevt dem 
som positiva – men inte direkt att de var 
så värdefulla vad gällde deras karriärmöjlig-
heter. Hälften såg inga utvecklingsmöjlig-
heter i jobbet och de upplevde inte heller sin 
chef som tydlig med vilka krav den har,  eller 
som särskilt stöttande eller  motiverande. 
några visste inte ens vem som var deras 
närmaste chef.

Vi jobbar för mycket!
Tydlig trend i medarbetarenkäten: 

Christer Eldh och Ingalill Rahm Hallberg.

Många LU-anställda får jobba på kvällar och nätter för att hinna med allt, något som går ut över privatlivet. foto: kennet ruona
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Ledarskapsfrågor ligger Ingalill rahm 
Hallberg varmt om hjärtat och hon menade 
att det är viktigt att inte göra chefer till synda-
bockar. Det behöver inte vara fel på chefen, 
utan kan lika väl vara fel på organisationen 
som genom storinstitutionerna har ökat av-
ståndet mellan chefen och de anställda.

– Trots att man är chef så har man ofta 
inga eller begränsade befogenheter, varken 
pengar eller ingångar till forskningen. Som 
akademiker vill man inte att någon lägger 
sig i ens jobb, sa hon.

Lus personaLchef, Ingrid Estrada Mag-
nusson, såg ett samband mellan frekven-
sen på utvecklingssamtalen, synen på kar-
riärmöjligheter och på sin chef. Hon tycker 
att 63 procent är en alldeles för låg siffra.

– Det ena hänger ihop med det andra. 
Han man inte utvecklingssamtal blir det ing-
en vägledning och inga karriärmöjligheter. 
Här krävs kraftåtgärder – det ska vara obli-
gatoriskt med sådana samtal, menade hon.

Lennart nordberg som ingår i projekt-
gruppen och är chef för Företagshälso-
vården, menade att det var väldigt viktigt 
med ett ökat stöd till cheferna.

– Det är ett sätt att förbättra situationen 
för alla anställda, sa han. 

andra deLar av enkäten handlade om 
stress och balansen mellan arbetet och pri-
vatlivet. Det visade sig att nästan var tredje 
har svårigheter att somna och över hälften 
känner sig uppe i varv hela tiden. Mer än 
var tredje har svårt att slappna av på friti-
den och har ofta oroande tankar. Hälften är 
för trötta när de kommer hem för att göra 
de saker som de skulle vilja göra. Få anser 
att arbetet blir lidande av privatlivet medan 

oLjud. fyra av tio studenter har 
problem med dålig ljudmiljö i hög-
skolan, visar en nationell under-
sökning. detta uppmärksammas 
av Ljudmiljö centrum vid Lu som är 
på väg att tillsätta en arbetsgrupp 
som ska ta itu med läget i Lund.

Enligt Hörselskadades Riksförbund HRF 
är det 40 procent av studenterna som 
besväras av störande ljud i högskole-
lokalerna, 42 procent som ofta eller 
 ibland har svårt att höra föreläsaren, och 
62 procent som har svårt att höra vad 
andra studenter säger vid föreläsningar. 
Och inte bara undervisnings salarna har 
dålig akustik – även på biblioteken störs 
många studenter av steg och stolskrap. 

HRFs studie är gjord på fem mindre 
högskolor, men det finns ingen anled-
ning att tro att läget är annorlunda vid 
LU. Därför ordnade Ljudmiljöcentrum 
i början av maj ett symposium om hur 
universitets lokaler ska få bästa möjliga 
ljud och ljus. Rektor Per Eriksson – med 
en egen bakgrund i tillämpad akustik – 
anknöt till LUs mål att ”förstå, förklara 
och förbättra”. Förbättrade lokaler pas-
sar väl in både där och i målet att skapa 
attraktiva lärandemiljöer. 

I universitetshuset, platsen för 
många både interna och externa 
arran gemang, har en del redan gjorts. 
Atriet har fått absorbenter som fästs 
på väggarna och målats över för att bli 
osynliga. Aulan är på väg att få bättre 
anpassad teknik, och pelarsalens tak ska 
sprutas med akustikputs. Men många 
andra problemlokaler återstår.

– Vi ska bilda en arbetsgrupp och 
räknar med ett första möte tidigt i höst, 
säger Frans Mossberg från Ljudmiljö-
centrum. Till arbetsgruppen tänker 
han sig representanter för bl.a. LTHs 
akustik forskare, Akademiska Hus, LU 
Bygg, studentkåren, Kongresscentrum 
och projektet Framtidens lärande-
miljöer.  Finansieringen av eventuella 
åtgärder blir en senare fråga, menar 
han – först handlar det om att kartlägga 
problemets omfattning.

ingeLa björck

undermålig akustik 
i universitetens lokaler

nästan 40 procent anser att privatlivet blir 
lidande av arbetet.

– LU tar och privatlivet ger, konstaterade 
Christer Eldh.

Ytterligare resultat som var särskilt an-
märkningsvärda var att över 60 procent inte 
anser att beslutsfattarna inom LU lyssnar på 
deras idéer och förslag, och inte heller tar 
dessa på allvar. Över 40 procent är inte heller 
säkra på att de kan uttrycka sina åsikter utan 
att det får negativa konsekvenser för dem. 
Slutligen tycker en klar majoritet att det är 
svårt att få saker gjorda vid Lunds universitet.

när projektgruppen presenterat även 
de enskilda fakulteternas resultat i jämfö-
relse med vad som gäller för hela LU – så 
förväntar de sig att arbetsgrupper ska bil-
das för att ta fram förslag till förbättringar. 
Utformningen av medarbetarenkäten kom-
mer bland annat från University of Bristol. 
Där har man genomfört enkäten tre gånger 
och kan jämföra hur de åtgärder man satt in 
påverkat arbetsmiljön.

– De har nått resultat. Men förhållandena 
vid engelska universitet är inte riktigt jäm-
förbara med våra, sa Ingalill rahm Hallberg.

Lennart nordberg var bekymrad över re-
sursfrågan.

– Finns det pengar till förbättringar? frå-
gade han.

– Fel ände, tyckte Ingalill rahm Hallberg. 
Först tar vi reda på vilka behov som finns, 
därefter ser vi vad det kostar och sen hur vi 
ska ordna de pengarna.

LUM återkommer till hur arbetet med re-
sultaten av medarbetarenkäten fortskrider 
inom fakulteterna i nästa och kommande 
nummer.

maria Lindh

 

 
detta är bra vid Lu

•  Arbetet är meningsfullt (95%)

•  Arbetet innebär positiva utmaningar (90%)

•  Man är nöjd med sin förmåga att lösa problem (90%)

•  Man har den utbildning som krävs för att kunna sköta jobbet (95%)

•  Chefen litar på att man sköter sitt arbete (95%)

•  Tonen i mailen mellan LU-anställda är bra (90%)

•  Samarbetet med andra institutioner fungerar bra (86,9%)



8                          LUM nr 5 | 2012

kritiska vänner. den största utma-
ningen för Lunds universitet just nu 
är att internt hålla balansen, mellan 
ämnen och mellan fakulteter. uni-
versitetet måste slå vakt inte minst 
om de ”torra” humaniora-teologi, 
samhällsvetenskap och juridik och 
fortsätta att uppmuntra samarbete 
över ämnesgränser.

– forskningsanläggningarna ess 
och max iv och nya medicon vil-
lage kommer att få stor betydelse 
– på lång sikt. här och nu gäller att 
ta vara på bredden och kvaliteten i 
det man har.

Det menade universitetets internationella 
rådgivare, University Advisory Board (UAB), 
som i maj besökte Lund för tredje gången. 
Under två intensiva dagar träffade de uni-
versitetsledning, studenter, representan-
ter för fakulteterna och hann också besöka 
Konsthögskolan i Malmö.

Generellt var rådgivarna mycket nöjda 
med universitetets utveckling, sedan de 
kom hit för första gången för ett och ett 
halvt år sedan.

 – Lunds universitet har utvecklats mycket. 
Vi har fått många bevis på att man tagit våra 
synpunkter på allvar. Det gör oss ännu mer 
motiverade i vårt uppdrag, sa John Hood, 
från robert Foundation i USA, provost Jud-
yth Sachs från Macquarie University i Syd-
ney och professor Jan-Anders Månsson från 
École Polytechnique Fédérale de Lausanne.

Innovationssystemet har förbättrats och 
processerna kring ”intellectual property” 
och formerna för universitetets samarbete 
med näringslivet likaså, sa John Hood. 

Han var också nöjd med fundraising-
verksamheten och planerna för universite-
tets 350-årsjubileum.

judyth sachs var i Lund för fjärde gång-
en. Förra våren ledde hon nämligen också 
den stora grupp internationella rådgivare 

som djupdök i utbildningen som en del i 
projektet EQ11. Hon har fått mycket upp-
skattning för insatsen som hon beskriver 
som ”det var svåraste jag gjort i hela mitt liv”.

nu bekymrade sig Judyth Sachs för stu-
dieavgifterna som införts för utomeuro-
peiska studenter i Sverige. Universitetet har 
förlorat två tredjedelar av dessa studenter 
jämfört med tidigare år, vilket innebär att 
internationaliseringen hejdas och återväx-
ten av ”studentambassadörer” ute i värl-
den drabbas.

 – På vissa fakulteter är bortfallet mycket 
stort. Det oroar många och stjäl energi från 
annat som man också behöver ta itu med, 
menade även Jan-Anders Månsson.

också när det gäLLer utbiLdningen 

handlar det om balans, menade rådgivar-
na. Vid ett universitet som Lunds, som vill 
vara i världsklass, måste utbildningen och 
forskningen ägnas lika stor omsorg och 
uppmärksamhet för att hålla god kvalitet.

– Universiteten är självständiga idag och 
det är ert eget ansvar att internt hålla dis-
kussionen om utbildningens roll vid liv och 
upprätthålla balansen, menade John Hood.

Jan-Anders Månsson menade att det-
ta är en internationell trend och att också 
i Schweiz svänger nu pendeln och intresset 
flyttas från ”tech transfer” till ökat fokus 
på utbildning.

text & foto: britta coLLberg

 

– Avgifterna för internationella studenter både tar energi och motverkar universitetets internationalisering. Problemet är allvarligt och måste 
hanteras, menade universitetets Advisory Board, fr v Jan-Anders Månsson, Judyth Sachs och John Hood.

aktuellt.

University Advisory Board:

– Värdera utbildning 
lika högt som forskning
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piLotutbiLdning. Lth och trafikflyg-
högskolan ansöker nu om att få an-
ordna pilotutbildning. bakgrunden 
är regeringens beslut om att ett 40-
tal piloter om året ska utbildas med 
statlig finansiering och att utbild-
ningen ska läggas inom yrkeshög-
skolan och därmed bli tvåårig. 

Ljungbyhed är världens äldsta flygfält som 
ännu är i drift. Ända sedan 1910 har det be-
drivits pilotutbildning här, länge i militär regi 
men sedan 1970 även civilt. Sedan 1998 har 
Lunds universitet varit huvudman för Tra-
fikflyghögskolan. Parallellt med den finns 
en kommunal gymnasieutbildning för flyg-
mekaniker. Som tillgångar räknas även två pa-
rallella landningsbanorna med eget luftrum, 
avancerade simulatorer, hangarer, nyinrättat 
hotell och en byggnadsskyddad campusmiljö.

på senare år har LTH engagerat sig i verk-
samheten, både vad gäller forskning och 
utbildning. En vidareutveckling till ett mo-
dernt skandinaviskt centrum för flyg och luft 
har en tid planerats mellan flera intressenter.

redan nu genomför Trafikflyghögskolan 
trafikflygarutbildning med två s.k. host air-
lines, norwegian Air och City Airline. Man 
samarbetar också med universitetet i Trom-
sö, som bygger upp en flygskola. 

LTH vill starta
pilotutbildning

I maj träffades representanter för region 
Skåne, Klippans kommun, LU, och Peab för 
att manifestera en gemensam nysatsning på 
Ljungbyhed Air. rektor Per Eriksson under-
strök då behovet av forskningsbaserad un-
dervisning och sa att han inte förstod idén 
att göra en yrkeshögskoleutbildning av pi-
lotutbildningen. Tillsammans skjuter de fyra 
parterna till en miljon kronor i år. LU:s bidrag 
är dock ”in kind”, inte finansiellt.

 en rad mer kommersieLLa verksamheter 
kring flyg tror man också på, däribland en 
privat flygskola. Slår allt väl ut bygger Peab 
en ny portalbyggnad som Sweco Arkitekter 
redan tagit fram en idé till. 

 LTHs ansökan går ut på att inom ramen 

Här planeras den nya 
ikonbyggnaden för 

Ljungbyhed Air. Intres-
senterna är Per Eriksson, 

LU, Bengt Svensson, Klip-
pans kommun, Pia Kin-

hult, Region Skåne, och 
Anders Svensson, Peab. 

foto: håkan e bengtsson

för den nya tvååriga yrkeshögskoleformen 
utbilda 14 blivande piloter från vårtermi-
nen 2013, och dubbelt så många året efter. 
Dessutom erbjuder man ett frivilligt tredje 
år, som ger en akademisk kandidatexamen. 
Yrkeshögskoleutbildningen leder till licen-
tiering på en flygplanstyp, vilket är obliga-
toriskt för piloter i trafikflyget. Utbildningen 
omfattar 88 veckor av vilka 83 kan tillgodo-
räknas till kandidatprogrammet. Därför be-
hövs bara 37 ytterligare studieveckor med 
fyra kurser för en kandidatexamen. 

 I september väntas besked från Yrkes-
skolemyndigheten om vilka sökande som 
får anordna utbildning av trafikflygare.

mats nygren

innovation. Många studenter har bra affärsidéer men 
ingen tid att utveckla dem. För att komma runt problemet 
startades i höstas projektet Leapfrogs. Genom projektet 
kan studenter söka grodcheckar, motsvarande tre månaders 
studiemedel per check, så att de kan avsätta mer tid åt sina 
idéer. Nu har de första checkarna delats ut.

 – Glädjande nog var intresset betydligt större än vad vi 
väntade oss, säger Sven Olsson, affärsutvecklare på LUIS och 
projektledare för Leapfrogs.

 Totalt skickades 87 ansökningar in, varav 25 gavs grod-
checkar. Bland de beviljade projekten fanns allt ifrån rekryte-
rings- och jobbsökningsverktyg till utveckling av medicintek-
nisk utrustning och kläddesign.

 För att ta reda på om grodcheckarna ger resultat har 
Tomas Hellström, professor i företagsekonomi vid Lunds 
universitet, utsetts till följeforskare. Han ska dokumentera och 
utvärdera effekterna av projektet. Om det visar sig att check-
arna gör skillnad kan det bli en uppföljning redan nästa år.

första grodcheckarna utdelade
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utbiLdning. när högskoleverket ny-
ligen utvärderade 189 utbildningar 
i sverige var masterutbildningen i 
geografisk informationsvetenskap 
– Luma-gis – den enda distansut-
bildningen i landet som fick högsta 
betyg.

– Det finns ibland en uppfattning om att dis-
tanskurser har lägre kvalitet. Därför är det-
ta extra kul, säger Petter Pilesjö som tillsam-
mans med Ulrik Mårtensson har arbetat med 
att bygga upp utbildningen sedan 2000.

Vad är då hemligheten? En genomtänkt 
uppbyggnad av utbildningen tillsammans 
med CED (Centre for Educational Develop-
ment ) är en del av svaret. Men den viktigas-
te anledningen är förmodligen ett engage-
rat lärarlag, tror Petter Pilesjö.  

– Geisten måste hållas vid liv genom att 
det händer saker i vardagen.

Ulrik Mårtensson har nyligen kommit 
hem från en vistelse som STInT-stipendiat 
vid Ohio State University. Det blev upprin-
nelsen till ett nytt samarbete som förhopp-
ningsvis leder till att LUMA-GIS utvecklas 

aktuellt.

till ett joint-masterprogram mellan LU, Ohio 
och ett holländskt universitet, Twente. Sam-
arbetet blir ett sätt att ytterligare höja kva-
liteten i utbildningen samtidigt som man 
får in pengar från betalande studenter. För 
precis som alla andra utbildningar hotas 
 LUMA-GIS av de 10-procentiga neddrag-
ningar som universitetet planerar göra.

Luma-gis har aLLtid haft många utom-
europeiska studenter. Detta fick ett abrupt 
slut förra året då avgifter infördes.

– Som mest hade vi studenter från över 
hundra länder, berättar Ulrik Mårtensson 
som tycker att det är tråkigt att mångfalden 
minskat. Söktrycket är dock fortsatt högt 
från europeiska studenter och nu hoppas 
man alltså även på betalande studenter från 
bland annat USA som kommer via Ohio Sta-
te University.

uLrika oredsson

fotnot. Av de 30 utbildningar vid LU som 
granskats av HSV ansågs 26 ha hög kvalitet, 
fem av dessa hade ”mycket hög kvalitet”. 
Fyra ifrågasattes för bristande kvalitet. Läs 
mer på www.hsv.se

 

Distansutbildning från LU 
enda i landet med toppbetyg

medicindoktorander 
stärks genom 
mentorsprogram 
forskarutbiLdning. Mentors-
program finns numera på flera håll 
inom LU, bland annat hos Samhälls-
vetarkåren (se LUM nr 4). Nu startas 
också ett mentorsprogram för dokto-
rander på Medicinska fakulteten.

– Programmet syftar bland annat 
till att stärka doktorandernas person-
liga utveckling och låta dem se andra 
karriärvägar än den akademiska. 
Det ska också bidra till att skapa 
alumninätverk, säger Olof Sandgren, 
doktorand i logopedi och medlem i 
fakultetens doktorandråd.

Mentorsprogrammet heter 
Medstar och är ett ettårigt  program 
 finansierat av fakultetens forskar-
utbildningskommitté. Under program-
tiden ordnas dels gemensamma 
stor    möten med alla antagna och deras 
mentorer, dels individuella träffar för 
enskilda deltagare och  deras men-
torer. Alla mentorer ska vara dispu-
terade, men kan komma både från 
akademin och näringslivet.

Fakultetens omkring tusen dokto-
rander har nyligen fått information 
om Medstar vid möten i Lund och 
Malmö, och tanken är att det första 
mötet för doktorander och mentorer 
ska hållas i början av september.

ingeLa björck

Petter Pilesjö och Ulrik Mårtensson ligger bakom den topprankade GIS-kursen. 
foto: gunnar menander 

fler vill plugga i Lund
ansökningar. Antalet ansökningar 
till Lunds universitet fortsätter att 
öka. Totalt har drygt 65.000 sökt pro-
gram och kurser, vilket är en ökning 
med över 5.500 jämfört med förra 
året.

Även antalet sökande i första 
hand tar ett kliv framåt, enligt en 
sammanställning som Verket för 
högskole service (VHS) har tagit fram. 
Till  hösten har 29.528 ansökningar 
kommit in, att jämföra med 28.937 
året före.
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Andelen kvinnliga professorer 
har fördubblats på tio år

jämstäLLdhet. för tio år sedan var 
andelen kvinnliga professorer vid 
Lunds universitet 11 procent. nu är 
det dubbelt upp, 22 procent. av ny-
rekryterade professorer utgör kvin-
norna numera 35 procent, och 4,5 
miljoner kronor finns avsatta som 
en särskild jämställdhetssatsning. 
av dessa miljoner är en avsatt för 
en gästprofessur i hedda anders-
sons namn. resten är reserverade 
för medfinansiering av gästprofes-
sorer av underrepresenterat kön 
efter förslag från fakulteterna.  

Det var en ganska nöjd Kajsa Widén, perso-
nalkonsult och ansvarig för jämställdhetsar-
betet vid LU, som presenterade dessa siff-
ror för ett hundratal doktorander från hela 
landet som var på jämställdhetskonferens i 
Lund i maj. 

hon presenterade också policyn för 
jämställdhet, likabehandling och mångfald 
och betonade nolltoleransen mot kränkan-
de särbehandling. 

– respekt och omtanke ska gälla i alla 
relationer.

Kajsa Widén flaggade i det samman-

framtidfrågor. de flesta är 
överens om att den nya stra-
tegiska planen behöver kon-
kretiseras för att nå ut brett 
och få stora ord att förverkli-
gas ute i verksamheterna. 

men den här gången kom-
mer det inte att komma nå-
gon punktlista från den hög-
sta ledningen, utan planen 
ska i stället kanaliseras via de 
nyinrättade utbildnings- och 
forskningsnämnderna, anser 
vicerektor sven strömqvist 
som varit projektledare för 
framtagandet av planen. 

Detta kom fram vid ett rektors-
seminarium i maj med en panel 
bestående av Sven Strömqvist, 
rektor Per Eriksson, Karin Salo-
monsson, prefekt vid institutionen 
för kulturvetenskaper samt Annika 
Mårtensson, prorektor på LTH.

måLet med seminariet var att 
diskutera hur man kan arbeta med 
den strategiska planen så att den 
levandegörs och blir en angelä-
genhet för den enskilda medarbe-
taren.

Annika Mårtensson lyfte fram 
vikten av att ta fram en handlings-
plan med konkreta mål som ett 
sätt att engagera både ledningen 
och alla delar av universitetet så 
att var och en kan hitta sina delar i 
den strategiska planen

Sven Strömqvist ser gärna att 
man för en kontinuerlig diskus-
sion kring strategiska planer, så att 
det inte pliktskyldigt kommer upp 
på agendan med några års mel-
lanrum. Han vill också se en nära 
dialog med fakulteterna, där han 
möjligen tycker att man kan sätta 
ihop åtgärdslistor.

jonas andersson

hanget även för utbildningen ”Se männis-
kan” på 2,5 timmar som är framtagen för 
prefekter och övriga chefer vid LU.  

när det gäLLer jämstäLLda Löner och 
anställningsvillkor talade hon om tillit, tid 
och tålamod. Hon uppmanade doktoran-
derna att aktivera sig, skapa nätverk och 
att inte se kvinnor som offer. 

Det var nätverket FonSyd som bjudit in 
till den nationella konferensen på temat 
”Forskarutbildning på lika villkor – jämställ-
da doktorander?   

maria Lindh

– men ligger ändå bara på 22 procent

”strategiska planen 
behöver konkretiseras
för att engagera”

Kajsa Widén är ansvarig för jämställdhets-
arbetet vid LU.

nytt arbetstidsavtal ska underlätta planering
arbetstid. Ett nytt arbetstidsavtal för 
lärare ska göra det lättare att planera 
årsarbets tiden, så att den blir mer 
strukturerad än tidigare. Även tiden för 
kompetensutveckling ska vara plane-
rad.

Samtidigt vill man få stopp på den 
stora mängden övertidsarbete och 
få bort lärarlöneskulder genom att 
strama upp reglerna, särskilt vem som 
kan beordra övertid. I detta ingår att 

arbets givaren i god tid planerar under-
visningen så att lärarna vet hur den ser 
ut för det kommande året.

Parterna har också enats om tydliga-
re regler för närvaro på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren och de fackliga 
organisationerna har också beslutat att 
tillsammans hålla seminarier för att in-
formera om förändringarna som det nya 
avtalet innebär samt ta fram bra verk-
tyg som kan användas i planeringen.
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Tummen upp
för nya styrelseordföranden!
Allan Larsson är omvittnat bra på övertalning 
men fick ändå jobba övertid i två år som ord-
förande för Lunds universitet innan Margot 
Wallström hade tid att ta över klubban. Men 
den som väntar på något gott väntar ald-
rig för länge. Och när hon äntligen kom tog 
universitetet chansen att introducera henne 
ordentligt. Under fem intensiva dagar hann 
Margot Wallström med att:
•	 få	insyn	i	styrelse-	och	ledningsarbetet	

vid Lunds universitet, framtida utma-
ningar, strategiska planer, arbetsord-
ning, pågående utvecklingsprojekt och 
inte minst internrevisionens arbete

•	 leda	sitt	första	styrelsesammanträde
•	 besöka	fyra	fakulteter
•	 äta	med	universitetsledningen,	styrelsen,	

dekanerna, Lunds universitets student-
kårer och delta i festmiddagen till raoul 
Wallenbergs minne

•	 bli	intervjuad	av	ett	flertal	olika	medier
•	 hålla	ett	anförande	under	högtidsföre-

läsningarna till 100-årsminnet av raoul 
Wallenberg

Hon hade gärna läst medicin och blivit distriktsläkare. 
Men det blev inga akademiska studier för Margot 
Wallström, bankkamrer till yrket. Dock stannade hon 
inte kvar hemma i Västerbotten. Politiken och världen, 
EU och FN, blev hennes universitet. Hon är efterlängtad 
när hon nu axlar uppdraget som ordförande för Lunds 
universitets styrelse.

•	 sköta	sitt	uppdrag	som	FN:s	generalse-
kreterares särskilda representant i frågor 
som rör sexuellt våld i konflikt

fn-uppdraget är på väg att avslutas och 
hon har lämnat från sig slutrapporten som 
”placerat det sexuella våldet på säkerhets-
rådets dagordning”. Dock finns några lösa 
trådar kvar och eftersom ”de på Fn är vak-
na när vi sover” blev det bara två timmars 
sömn i natt, erkänner Margot Wallström, 
som trots det är strålande och alert när LUM 
möter henne på Juridicum, där hon just av-
verkat sitt första fakultetsbesök.

De senaste två åren har hon alltså som 
Fn-representant rest mellan oroshärdar inte 
minst i Afrika. Hon har mött otaliga våld-
tagna och misshandlade kvinnor och barn. 
Steget är långt till Lund, till kullerstensgator, 
magnolior, studenter och fågelkvitter.

Är Lund tillräckligt utmanande för en in-
ternationell eldsjäl som Margot Wallström? 

Jo, säger hon. Lund är spännande. Här 
händer saker, finns möjligheter. Och precis 

som sin partikollega Stefan Löfven, nyss gäst 
på Studentafton, tycker Margot Wallström 
att det luktar framtid här.

först och främst handlar den om stu-
denterna. Hon har redan skaffat sig ett val-
språk: ”Åt studenterna det bästa”. Och i 
höst vill hon hänga på en eller ett par stu-
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denter och gå på föreläsningar under nå-
gon vecka. 

– Det vore jättekul!
Men framtiden handlar också om de sto-

ra satsningarna ESS, MAX IV och Medicon 
Village. Inte bara forskningen utan själva 
upplägget.

– Det här är projekt som kräver samarbe-

te mellan olika slags människor och grupper, 
och där man inte känner av gränser mellan 
nationer, men heller inte lokalt och regio-
nalt, menar Margot Wallström. 

Lunds universitet är rustat för  detta, 
det har de första dagarnas introduktion 
gjort klart för henne. Lund är ett internatio-

nellt universitet, komplett med alla ämnen 
och fakulteter och många tvärvetenskapliga 
miljöer. Samhället satsar på Lunds univer-
sitet och ser universitetet som en tillväxt-
motor:

– Visst är det så, säger Margot Wallström. 
Det är lovande det som sker och självklart 
hoppas man att utbytet mellan  universitetet 
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Glatt möte FN-kollegor emellan. Kofi Annan och Margot Wallström deltog båda vid högtidsföreläsningarna till 100-årsminnet av Raoul Wallenberg.

t
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margot waLLström

• 57 år
• Gift med Håkan, två vuxna söner
• Född och uppvuxen i Västerbot-

ten, bosatt i Värmland
• Socialdemokrat. Riksdagsledamot 

1979–1985. Har haft flera minis-
terposter, bl a varit kulturminister 
och socialminister.

• EU-kommissionär med ansvar för 
miljöfrågor (1999–2004)

• EU-kommissionär med ansvar 
för institutionella relationer och 
kommunikation samt förste vice 
ordförande i EU-kommissionen 
(2004–2010)

• FN:s generalsekreterares särskilda 
representant i frågor som rör 
sexuellt våld i konflikt (2010-2012)

• Hedersdoktor vid Chalmers, Mä-
lardalens högskola, University of 
Massachusetts i Lowell och Umeå 
universitet.

• Sitter som styrelseordförande för 
Lunds universitet i första hand 
ett år framåt, men hoppas på en 
fortsättning. ”Det är inte upp 
till mig att besluta, men om jag 
börjar med någonting vill jag 
satsa helhjärtat på det och jag 
hoppas att det kan bli länge. Jag 
har inte gått in med avsikten att 
bara stanna ett år.”

”överproduktion” av högutbildade. Det le-
der tanken fel. Det är bredden och förmå-
gan till gränsöverskridande som är viktigt. 
Och vad är det för ett samhälle som bara 
utbildar utifrån industrins behov?

Därmed inte sagt att universitetet bara 
kan gå på i gamla hjulspår. Många unga aka-
demiker är arbetslösa, andra får jobb som 
inte matchar deras utbildning. Lösning-
en ligger i bättre och smartare kommuni-
kation med omvärlden, tror Margot Wall-
ström. Universitetet är redan väldigt öppet, 
det har hon hunnit se flera exempel på, men 
det behöver finnas ännu fler kanaler, mötes-
platser och former för dialog.

universitetet måste också bLi en ännu 
mer internationell miljö, fortsätter hon.

Lunds universitet förlorade i ett slag två 

”Man kan inte tala om”överproduktion” av 
högutbildade. Det leder tanken fel. Det är 
bredden och förmågan till gränsöverskridande 
som är viktigt. Och vad är det för ett samhälle 
som bara utbildar utifrån industrins behov?”

och omvärlden ska genera nya företag som 
kan konkurrera på en global marknad.

Men, tillägger hon, universitetets syfte 
och möjligheter är vidare än så.

Hon tror på upplysning. Hennes interna-
tionella erfarenheter säger henne att det är 
så man förändrar världen – eller med orden 
i universitetets nya strategiska plan: förstår, 
förklarar och förbättrar världen.

viLL man Lyfta ett utveckLingsLand 

ska man satsa på kvinnorna och ge dem 
utbildning – det är en vedertagen uppfatt-
ning som Margot Wallström delar. Veten-
skap och utbildning är nyckeln, säger hon, 
till individens frihet, till demokratisk utveck-
ling, till att hantera komplexa problem som 
klimathotet.

– Därför kan man heller inte tala om 
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Mycket att ta in. Under fem intensiva dagar introducerades Margot Wallström till Lunds universitets verksamhet. 
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tredjedelar av sina utomeuropeiska studen-
ter när avgifterna för utomeuropéer inför-
des i höstas. Antalet nya utomeuropeiska 
studenter sjönk från 600 till 200. Tidigare 
kom ganska många från utvecklingsländer, 
t.ex. Pakistan och länder i Afrika. I dag domi-
nerar kineser och amerikaner. Studentmil-
jön i Lund har blivit mindre internationell, 
trots en storsatsning på marknadsföring 
som gjorde att LU:s tapp blev relativt litet 
jämfört med andra lärosäten.

– Det är riktigt illa. Det är inte univer-
sitetets fel, men avgifterna har kritiserats 
för lite i Sverige. resultatet är direkt kontra-
produktivt för lärosätena som gör anspråk 
på att leva i en globaliserad tid, säger Mar-
got Wallström.

ett syfte med avgifterna var att hindra 
högskolor från att ta emot knappt behöri-
ga internationella studenter och på så sätt 
enkelt kamma hem mer statsanslag. Så kan 
man tolka förre utbildningsministern Tobias 
Krantz som menade att svenska lärosäten 
skulle konkurrera med kvalitet, inte genom 
att vara ett gratisalternativ. resonemanget 
imponerar inte på Margot Wallström.

– Det är att döda mygg med elefantbös-
sa. Vem tjänar på detta? Ingen! säger hon 
och förklarar att hon tänker engagera sig i 
frågan, men ännu inte vet exakt hur.

Avgifterna speglar dessutom föreställ-
ningen att det bara är de svenska lärosä-
tena som bidrar och ger – aldrig att man 
får något tillbaka, menar hon och detta gör 
henne extra upprörd.

– Om Lunds universitet vill vara ett uni-
versitet som förstår, förklarar och förbätt-
rar världen – då ska man också kunna möta 
världen i Lund! Vi behöver studenter från 
många håll som kan dela med sig av sina er-
farenheter. Eller ska vi bara vara vita ansik-
ten här? I så fall går vi tvärtemot vår vision.

det är en eLdsjäL, men också en luttrad 
politiker, som greppar ordförandeklubban. 

Är hon bländad av allt som finns i Lund och 
som väntar runt hörnet? 

Förra universitetsstyrelsen har i inter-
vjuer med utredaren Hans Modig vädrat 
visst missnöje med att man serverats alltför 
mycket fluff och framgångssagor. Ledamö-
terna vill ha mer fakta, också besvärliga så-
dana, för att kunna föra en konstruktiv dis-
kussion och göra sitt jobb.

Det har varit mycket positiva tongångar 
dessa första dagar, erkänner Margot Wall-
ström, men man har också vidrört problem.

– Fast i Fn kallar vi det inte för problem, 
utan för utmaningar. Och misstag kallar vi 
för ”lessons learned”, säger hon och skrattar. 

text: britta coLLberg
foto: kennet ruona
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Margot Wallström i universitetsaulan under högtidlighållandet av 100-årsminnet av Raoul 
Wallenbergs födelse.

Margot Wallström besökte bland annat Juridicum. Här med avdelningschef Magnus Svensson. 
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Allt fokus på forskning och innovation? Medan utbildningen 
präglas av genomströmningskrav och kundnytta och dräneras 

på visioner och status?
Är det dagens högskola?

I del två av LUMs artikelserie inför forsknings- och 
innovationspropositionen handlar det om utbild-

ningens plats i visionen om ”kunskapstriangeln”. 
Bilden av dynamisk samverkan mellan utbild-

ning, forskning och innovation stämmer 
illa med verklig heten, menar kritikerna. 

Har kunskaps triangeln blivit ett tri-
angeldrama?

Kunskapstriangel
      med slagsida

Kritiker varnar för nerprioriterad utbildning

foto: natalia siverina/shutterstock

I nästa LUM handlar det 
om triangelns tredje hörn: 
innovation.
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– det är genom att hålla hög klass 
rakt igenom, även på utbildning, 
som amerikanska universitet bygger 
sitt rykte och säkrar sina intäkter. 
men här i sverige har vi satsat 
ensidigt på forskning, på senare tid 
kopplad till innovation. det har lett 
till allt mer uppdelade universitet, 
en splittring som saknar interna-
tionell motsvarighet, säger mats 
benner, professor i forskningspoli-
tik och vicerektor vid ekonomihög-
skolan.

Mats Benner är medförfattare till en rap-
port från fackförbundet SULF* som kastar 
nytt bränsle på debatten inför höstens forsk-
nings- och innovationsproposition. rappor-
ten hävdar att utbildningen fått stå tillbaka 
för forskning och innovation.

– Det gäller också Lund. Och det går fak-
tiskt inte an för ett universitet i världsklass att 
ge utbildningar som inte riktigt håller måttet.

Mats Benner hänvisar till de amerikanska 
elit universiteten där de bästa forskarna un-
dervisar på grundnivå medan man i Sverige 
inte sällan hör talas om forskare som ”köper 
sig fria från undervisning”. 

– I Karolinska institutets internationella 
forskningsutvärdering blev bedömarna, fle-
ra av dem amerikaner, upprörda när de såg 
hur vanligt detta var, och att många forskare 
hade en lättsinnig, närmast fientlig inställ-
ning till utbildning, berättar Mats Benner. 

ser man bakåt har de senaste årens re-
former förstärkt klyftorna mellan forskning 
och utbildning, visar SULF-rapporten. Anta-
let högskoleplatser har fördubblats, samti-
digt fördelas forskningsanslag på ett radikalt 
annorlunda sätt än förr. Lägger man ihop 
dessa förändringar framträder en högskola 
där en grupp förväntas undervisa, en annan 
dra in pengar, enligt Mats Benner.

Visionen om kunskapstriangeln lyfts ofta 
fram i högskolepolitiken – triangeln som bin-
der samman forskning, utbildning och inno-
vation. Verklighetens triangel har rejäl slag-
sida, enligt Mats Benner. Visionerna finns 
inom forskning/innovation medan utbild-
ningen styrs av krav på genomströmning 
och kundnytta. 

– Det finns starka band mellan forskning 
och företag – inom vissa områden, t.ex. 
medicin, är det vanligt att forskare har flera 
företag. Det innebär att universiteten med 
sin tradition av öppenhet på många sätt bli-
vit mer slutna. Labben är låsta. Öppenhet 
mot studenter och företagsengagemang 
kan vara svårt att få ihop.

bakgrunden tiLL de här förändringarna är 
synen på universitetet som ”tillväxtmotor”, 
enligt Mats Benner. För tio–femton år sedan 
var han själv en av dem som menade att uni-
versiteten måste släppa sina forskare fria och 
uppmuntra mer samverkan med omvärlden 
och över ämnesgränser. Han har inte ändrat 
ståndpunkt – hindren ska rivas. Forskare med 
bra idéer – kommersiella eller andra – ska inte 
”låsas in” av rigida akademiska regler. 

– Men entreprenörskap kan inte bli nor-
men. Då har man missat poängen med ett 
universitet. Vår viktigaste uppgift är att ut-

bilda kommande generationer – och ge 
dem redskapen, frihetskänslan och det so-
ciala sammanhang där de kan tänka djupt 
och brett, ifrågasätta, samarbeta och söka 
ny kunskap. 

– Tillväxtmantrat har urholkat idén om 
vad det är att vara lärare och skadat det som 
är Lunds främsta attraktion – att vara en vi-
brerande plats dit unga människor söker sig 
för att tillsammans med sina lärare vara ak-
tiva deltagare i kunskapsutvecklingen, häv-
dar Mats Benner. 

ändå är det just i detta framtiden finns, 
menar han.

– Alla andra försöker härma oss. Företag 
eller nationer – Ericsson eller Kina – alla vill 
få till de här kreativa miljöerna där männis-
kor kan växa, förändras. 

Det är för sent att påverka höstens forsk-
nings- och innovationsproposition och där 
lär inte finnas mycket att hämta för utbild-
ningens del, tror Mats Benner. Men näs-
ta gång hoppas han på en sammanhållen 
forsknings- och utbildningspolitik.

britta coLLberg

*Rapporten heter: ”För en sammanhållen 
högskolepolitik: beskrivning, analys och för-
slag” och är just nu ute på remiss inom SULF.

– Sverige har satsat för ensidigt på forskning

Utbildningen har 
halkat efter menar 
Mats Benner. Visio-
nerna finns inom 
forskning/innova-
tion medan utbild-
ningen styrs av krav 
på genomströmning 
och kundnytta. 
foto: kennet ruona
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– Utbildningen har ham-
nat på efterkälken både 
när det gäller anslag och 
volym. Samtidigt är Lund 
forskningstungt – två 
tredje delar av budgeten 
går till forskning. Det är 
fel att säga att forsk-

ning och innovation urholkat utbildningen. 
Universitetet har ett underbart valspråk – 
”Beredd till bådadera”. Framtidens globa-
la utmaningar – som att mätta en kraftigt 
växande befolkning och hejda klimathotet 
– kräver att vi är bra på alltihop: både på att 

Har forskning och innovation 
prioriterat ner utbildningen?

– Allt universitetet gör 
hänger ihop: forskning, 
utbildning, innovation. 
Det är en fråga om de-
mokrati att få det att 
fungera och att ge alla 
en bra utbildning. Ge-
nom utbildningsprojek-

tet EQ11 har vi fått goda idéer hur vi kan 
utveckla relationen mellan forskning och 
utbildning.

– Vår utbildning ska vara forsknings-
baserad – men vår forskning ska också vara 
utbildningsbaserad. Det betyder att inom 
de områden vi utbildar ska vi också bedriva 
forskning – ett exempel är den nya lärar-
utbildningen och den nya institutionen för 
utbildningsvetenskap. På motsvarande sätt 
ska vi starta utbildning inom de fält där vi 
har bra forskning. 

– Vi ska också arbeta mer gränsöver-

thore husfeldt, pedagogiskt 
prisbelönad datavetare, Lth:

– bestäm att ”detta
 är ett universitet 
där man både forskar 
och  undervisar”

– Jag är mest 
nöjd och tillfreds 
när jag under-
visar, och om 
jag kunde skulle 
jag undervisa 
heltid. Men det 
är ingen kar-
riärmöjlighet. 

Kanske har jag också accepterat att 
forskning är det enda som man kan 
mäta och väga…

– Skillnaden i status är dock ir-
riterande. Och det är svårt att leva 
upp till ambitionen om forsknings-
baserad undervisning om man 
vill vara ett massuniversitet och 
bedriva internationell spetsforsk-
ning samtidigt. 

– Ändå finns enkla saker för att 
få in fler forskare i utbildningen. 
Lund kunde liksom IT-universitetet i 
Köpenhamn ta ett principbeslut om 
att ”detta är ett universitet där man 
både forskar och undervisar”. Man 
skrämmer inte bort bra forskare 
för att man också kräver att de ska 
undervisa – bara de får ett gediget 
administrativt stöd. Man kunde 
också fastställa en lägsta gräns för 
hur stor del av tjänsten som ska äg-
nas åt undervisning. Och medvetet 
erbjuda elitspår som kör parallella 
grundutbildningsprogram. Däre-
mot tror jag inte på så kallad peda-
gogisk fortbildning av personalen 
– den ger jag inte mycket för.

sven strömqvist, vicerektor:

– vår utbildning ska vara forsknings baserad, 
men vår forskning ska också vara utbildningsbaserad

skridande och ta vara på den bredd univer-
sitetet har, t.ex. genom att erbjuda våra stu-
denter praktikplatser inte bara i arbets livet 
utan också på andra fakulteter. Vi behö-
ver utnyttja vår inre potential, få fart på ett 
dynamiskt samspel mellan forsknings- och 
utbildningsmiljöer. Forskningslabb och av-
ancerad utrustning ska användas mer inom 
utbildningen. Lundastudenter ska själva 
formulera och genomföra undersöknings-
moment inom olika forskningsprojekt. 

– Innovation handlar inte bara om kom-
mersialisering av forskningsrön, utan är i 
hög grad kopplat både till utbildning och 
forskning. Vi har ett samhälle med växande 
klyftor och stora problem. Det är en demo-
krati- och överlevnadsfråga att vi kan göra 
en stor majoritet delaktig i det som är den 
akademiska kompetensen: att tänka, ana-
lysera och tillsammans med andra utveckla 
ny kunskap och nya lösningar på problem.

per eriksson, rektor:

– fel att säga att forskning och innovation 
har urholkat utbildningen

utbilda många människor, forska och sam-
arbeta med omvärlden.

– Vi vill vara ett universitet i världsklass 
och vägen dit är en starkare internationell 
kultur, som drivs på med ökad internationell 
rekrytering. Vi bör öka från dagens tio pro-
cent internationella studenter och forskare 
till tjugo procent. Det kommer att påverka 
både vår syn på undervisning – i USA prio-
riteras den ju högt – och främja rörligheten 
mellan lärosäten. Jag tror flertalet forskare 
vill undervisa och gillar kontakten med stu-
denterna. Det gäller att göra det attraktivt 
och möjligt för dem.

Thore Husfeldt.

Per Eriksson.

Sven Strömqvist.

text: britta coLLberg
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– Jag tycker inte att 
Lunds universitet ned-
prioriterat utbildning-
en. Utbildnings frågor 
är viktiga och det 
finns många eldsjälar. 
Att ”köpa sig fri från 
undervisning” behöver 
heller inte betyda att 
man inte gillar att 
undervisa, snarare att 

– Det finns många 
utmaningar och grund-
läggande frågor som 
måste diskuteras inom 
utbildningen, men 
som inte alls varit lika 
synliga som forsknings-
frågorna. 

– Till att börja med 
måste man ställa sig en närmast filosofisk 
fråga: Är det utbildning eller bildning 
vi vill ha? Och vilken roll ska utbildning 

– Utbildningen har hal-
kat efter – forsknings-
frågorna har domine-
rat i högskolepolitiken. 
Sittande regering har 
ju också tonat ner må-
let för hur stor andel av 
ungdomskullarna som 
ska högskoleutbilda sig. 

Vi satte 50 procent som mål. Det står vi 
fast vid, men modifierar till att 50 procent 
ska ha genomgått minst två års högskole-
utbildning. På det viset får vi med yrkes-
högskolan.

torgny roxå, pedagogisk utvecklare: 
– det lönar sig mer att 
vara en duktig forskare 
i dag än för tio år sedan

– Jag ser två motstri-
diga rörelser – en som 
uppmuntrar och en 
som motverkar enga-
gemang i undervisning 
och utbildning. Inom 
universitetet finns ett 
starkt intresse för un-
dervisning. Tänk på all 

tid som lärare lägger på pedagogiska kur-
ser. Det engagemanget är jag säker på 
att studenterna märker. Allt fler fakulte-
ter skapar också pedagogiska belönings-
system och vi blir bättre på att bedöma 
pedagogiska meriter. Allt detta kommer 
inifrån.

– Samtidigt har omvärlden förändrats. 
Det lönar sig mer att vara en duktig fors-
kare i dag än för tio år sedan. Konkurren-
sen är stenhård och allt färre får de verk-
ligt stora anslagen, vilket inte hindrar att 
många drömmer om det. Hela den aka-
demiska kulturen genomsyras och signa-
len är tydlig: Är du bra på att undervisa 
kan du i bästa fall räkna med glada stu-
denter och gott rykte som pedagog. Är 
du bra på att forska kan du kamma hem 
70 miljoner, massor av doktorander och 
bli världsberömd…

karin salomonsson, etnolog, och styrelseledamot i Luis:

– jag saknar utbildningspolitiska strategiska satsningar
det kräver så mycket kringarbete att man 
aldrig hinner med forskningen. Men visst 
saknar jag utbildningspolitiska strate-
giska satsningar, så som man satsat inom 
forskningen. På sikt går vi annars mot 
ett forskande gäng och ett undervisande 
gäng.

– När det gäller innovation måste det 
få betyda olika saker, inte bara kom-
mersialisering. Innovation kan lika gärna 
handla om en samverkan med samhället 

som rustar våra studenter för arbetsli-
vet. 

– Vi har varit för inåtvända. Jag ser 
ingen motsättning mellan kunskapsbild-
ning och samverkan. Vi ska självklart 
värna den akademiska integriteten i all 
samverkan. Näringslivet söker ju upp 
universitetet för att man vill ha ett annat 
inspel. Vi är bra på att granska, bryta ner 
och förstå saker på djupet. Men vi ska 
inte bidra till oskäliga vinster, och vill ICA 
exempelvis ha tillgång till vår ögonrörel-
seforskning för att se hur kunden hittar 
bland hyllorna, så ska de betala för det.

mikael damberg, s-gruppledare i riksdagen, som nyligen besökte Lu:

– omfördela fem miljarder till utbildningssektorn 

merle jacob, professor i forskningspolitik vid Lunds universitet:

– många utmaningar och grundläggande frågor 
måste diskuteras inom utbildningen

– Vi vill totalt omfördela fem miljarder till 
hela utbildningssektorn. Det är pengar som 
idag finansierar sänkt restaurangmoms. Vi 
vill skapa fler utbildningsplatser inom hög-
skolan, höja prislapparna på exempelvis hu-
maniora och samhällsvetenskap och avsätta 
pengar för kvalitetshöjningar.

– Jag vill inte sätta innovation i motsätt-
ning till forskning och utbildning. Det har 
inte varit ett buzzword de senaste fem åren, 
inte vad jag har upplevt, utan kommit i fokus 
först på senare tid. Det finns mer att göra 
och mycket att vinna på bättre samarbete 
mellan universitet och näringsliv.

spela i Sverige? Ska vi revidera målet att 
50 procent av varje årskull ska ha en högre 
utbildning? Kanske har vi för mycket fokus 
på den högre utbildningen och borde 
istället satsa mer på att förbättra den 
vanliga skolan? Vilka färdigheter vill vi att 
befolkningen ska ha? Och är vägen dit en 
stor mängd medborgare med en medi-
oker högre utbildning? Eller vore Sverige 
bättre rustat om en majoritet av befolk-
ningen hade en bra gymnasieutbildning? 
Detta behöver vi fundera på.

Karin 
Salomonsson.

Mikael
Damberg.

Merle Jacob.

Torgny Roxå.
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En av Lunds mesta tänkare och 
sökare, Erland Lagerroth, lutar 
sig ingalunda tillbaka och säger 
sig ha funnit det han söker. 

– Men jag har kommit långt i 
mitt sökande, säger han och ser 
rätt så belåten ut. 

Vid 87 års ålder planerar 
han nu sin tjugonde bok. Hans 
 nittonde kom i vintras. 

Den ständige sökaren
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Under årens lopp har det stormat 
en del kring Erland Lagerroth 
som lämnade studierna av ro-
maner på 80-talet och fann 

en ny världsbild via naturvetenskapen. En 
världsbild som väckt mothugg inom den tra-
ditionella vetenskapen.

i vintras, på själva födelsedagen, kom hans 
nittonde bok ”Att leva som människa på jor-
den”. En recensent beskrev honom då som 
”en djärv tänkare som inte låter begränsa 
sig”. Dessförinnan har han fått många utmär-
kelser och priser, några mer anmärkningsvär-
da än andra som exempelvis ”Årets förvillare” 
för ”en ytligt mystifierande attityd till natur-
vetenskapen”. Men han har också fått ”Gle-
erupska priset” och ”Sökarens klokpris”. 

Erland Lagerroths karriär började helt 
okontroversiellt med Selma Lagerlöf som 
han disputerade på i slutet av 50-talet. Det 
gjorde även hustru Ulla-Britta som han gifte 
sig med för 63 år sedan – för övrigt det bästa 
han gjort i livet, säger han.

– En sådan kvinna – både vacker och be-
gåvad!

 De har sina arbetsrum på varsin våning 
i det stora gula huset mitt emot Botaniska 
trädgården som de bott i sedan 60-talet. 
Erland Lagerroth visar in i sitt rum på bot-
tenplanet. Det är fyllt av böcker från tak till 
golv i väggfasta hyllor.

– Det är originalhyllorna. Huset som är 
jämngammalt med mig byggdes av Gustaf 
Aulén, och här är även Max von Sydow upp-
vuxen, informerar han medan han slår sig 
ner bakom det gedigna skrivbordet där han 
tillbringar de flesta av dagens timmar.

de senaste tio böckerna har handlat om 
hans nya världsbild som nobelpristagaren i 
kemi, Ilya Prigogine, med sin lära om själv-
organiserande system, bidragit till. Erland 
Lagerroth menar att världen organiserar 
sig själv genom mängder av samband och 
processer som organiserar delar till helheter 
som fungerar inom den ram som villkoren 
på jorden sätter.

– Så får vi en holistisk vetenskap om rör-
liga system av materia och energi som vir-
veln, vädret, ekologiska system, växter, djur, 
människor och samhällen.

Erland Lagerroth säger sig inte ha lämnat 
vetenskapen – bara den gamla typen av ve-
tenskap som enligt honom kan få männis-
kan att uppfattas som bara kemiska ämnen 
och atomer.

– Ett fatalt felslut, säger han. Vi är alla 
underverk! 

under drygt tre decennier var Erland 
Lagerroth lärare och forskare, som docent 
och lektor, vid Litteraturvetenskapliga insti-
tutionen i Lund. Han har gjort många resor 
och varit en aktiv föreläsare på flera univer-
sitet runt om i världen. För några år sedan 
gick han igenom en stor hjärtoperation, och 
efter en lunginflammation härom året reser 
han inte längre.

– Men vi reser genom teven, och lär oss 
mycket genom den, säger han och är glad 
över att han mår så mycket bättre i år än 
förra året.

Det blir en rask promenad runt Botan var-
je morgon före frukost och i år var han också 
med och lyssnade på föreläsningar under 
humanistdagarna.

– Jag har varit lyckosam i livet, och är 
glad och nöjd över det jag fått vara med om. 

Via nätbokhandeln Amazon kan han be-

ur erLand Lagerroths 
produktion

•  Landskap och natur i Gösta Ber-
lings saga och Nils Holgersson, 
(doktorsavhandling) 1958

•  Romanen i din hand, 1976
•  Världen och vetandet sjunger på 

nytt, 1994
•  Sökandet är vårt största äventyr, 

2003
•  Världen skapar sig själv, 2011
•  Att leva som människa på jorden, 

2012

ställa böcker relaterade till sina egna och an-
dra som han är intresserad av. Detta ger ho-
nom ny inspiration och just nu är det Wild 
av författarinnan Jay Griffiths som upptar 
mycket av hans tid. Dessemellan tänker han 
på sin nya bok. 

– Jag har precis hittat namnet på den – 
”Att tänka annorlunda”, säger Erland Lager-
roth, inte helt överraskande. 

text och foto: maria Lindh

Läs mer om Erland Lageroth på hans hem-
sida www.lagerroth.com
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Erland Lager-
roth med hus-
trun Ulla-Brit-
ta som han 
har varit gift 
med i 63 år.
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kuLturgeografi. under 2000-talet 
har en ny rissort brett ut sig över 
den afrikanska kontinenten. med 
asiens gröna revolution för ögonen 
utvecklades ett högavkastande ris 
som ökat böndernas inkomster och 
bättrat på jämställdheten i hus-
hållen. åtminstone i uganda där 
kulturgeografen johanna bergman 
Lodin har studerat vad riset betytt 
för böndernas välmående.

På många ställen i Afrika finns en lång tra-
dition av risodling. Men produktiviteten har 
alltid varit låg. För att komma tillrätta med 
detta tog det afrikanska forskningsinstitutet 
Africa rice Center ett högavkastande asia-
tiskt ris, som kan odlas på vanlig åkermark, 
och korsade det med ett tåligt afrikanskt. 
Till en början tampades forskarna med pro-
blemet att de nya rissorterna blev sterila och 
inte gick att använda till nytt utsäde. Sterila 
grödor fungerar inte i fattiga länder efter-
som bönderna inte har råd att köpa nytt 
utsäde inför varje säsong. Problemet löstes 
och det högavkastande torriset nErICA, 
som kan odlas utan såväl konstbevattning 
som gödsel, introducerades på marknaden.

Sedan 2004 har ugandiska bönder an-

vänt sig av riset och 
den goda avkastning-
en har gjort att landet 
blivit världsledande i 
nErICA-produktion 
och att importen har 
minskat med en tred-
jedel. Dessutom har 
bönderna fått ett rejält 
inkomstlyft och jäm-
ställdheten mellan kö-

nen har fått ett uppsving. 
– Kvinnornas arbetsinsatser är helt av-

görande för risodlingen jämfört med pro-
duktionen av traditionella avsalugrödor som 
exempelvis tobak. Därför har de också fått 
en bättre förhandlingsposition när det gäller 
inkomsterna från riset, säger Johanna Berg-
man Lodin som intervjuat 800 bönder i det 
ugandiska distriktet Hoima. 

nackdeLen är att det krävs extra sto-
ra arbetsinsatser för att få goda risskördar. 
Kvinnor och barn går på knäna för att hålla 
ogräs och fåglar borta från åkrarna.

Kvinnorna får alltså mer att säga till om 
och de tjänar mer pengar men priset är 
högt. Hur ska man då bedöma introduktio-
nen av den nya grödan?

– Det är ju bara kvinnorna själva som kan 
avgöra detta, men eftersom många fortsät-
ter att odla ris så får man nog anse att de 
tycker att det är mödan värt, säger Johanna 
Bergman Lodin.

uLrika oredsson

Ny rissort lyfter kvinnorna i Afrika

forskargruppen afrint

Johanna Bergman Lodin ingår i den 
internationella forskargruppen 
Afrint (förkortning för ”Africa” och 
”intensification”) som undersöker 
framgångsfaktorer för det afrikanska 
jordbruket. I två omgångar, 2002 
och 2008, har forskarteamet, som 
består av 7 svenska och 25 afrikanska 
forskare, gjort omfattande inter-
vjuundersökningar av runt 4000 
småbönder i nio afrikanska länder; 
Uganda, Ghana, Etiopien, Kenya, 
Malawi, Mozambique, Nigeria, 
Zambia och Tanzania. Just nu arbetar 
forskargruppen med att få in pengar 
till en tredje datainsamlingsomgång 
för att på så sätt kunna bygga vidare 
på och se strukturella förändringar i 
sitt stora och unika dataunderlag. 

Johanna 
Bergman Lodin.

Honest Sheila Tainage och hennes fält med NERICA, ett 
högavkastande torris som kan odlas utan såväl konst-
bevattning som gödsel. foto: johanna bergman lodin

forskning.
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prisad. Årets Segerfalkföre
läsare är Ann Graybiel, pro
fessor vid MIT. Hon studerar 
vad som händer i hjärnan när 
våra vanor formas. Hennes 
forskning är relevant för så 
väl den friska hjärnan som för 
olika neurologiska sjukdoms
tillstånd.
 
– De områden i hjärnan som akti-
veras när vi lägger oss till med va-
nor, är de samma som påverkas vid 
olika neurologiska och neuropsyki-
atriska sjukdomar. Det är angelä-
get att utöka förståelsen av detta 
så att vi kan hjälpa människor med 
de här problemen, säger hon.

 Ann Graybiels forskargrupp är 
speciellt intresserad av de basala 
ganglierna, ett område långt in 
i hjärnan som sällan får särskilt 
stor uppmärksamhet. Om hur den 
delen av hjärnan påverkar bildan-
det av vanor och reflexmässigt  
beteende.

Att känna till var och hur vanor, 
tankemönster, begär och känslor 
uppstår kan bidra till att förklara 
varför skador i dessa områden av 
hjärnan kan leda till så stora pro-
blem och vara så svåra att hantera. 

AnnA AppelberG

Segerfalkföreläsare 
studerar hur vanor 
formas i hjärnan

Skärpt soptippslag 
gav effekt
miljöframsteg. De senaste 
åren har miljö lagstiftningen 
kring deponier skärpts, utan att 
lagstiftarna egentligen haft koll 
på konsekvenserna. Men nu har 
doktoranden Hanna Modin på LTH 
studerat dem i en ny avhandling. 
Överlag har deponierna blivit 
miljövänligare, fast metallerna 
har man ännu inte helt kommit till 
rätta med.  

Annons
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håLLbarhetsvetenskap. de senaste 
åren har det dykt upp en mängd 
olika projekt som ska rädda regn-
skogen från skövling. man kan köpa 
en bit skog eller betala jord ägarna 
en summa pengar för att de inte ska 
hugga ner den. 

men hur effektiv är metoden för 
att bromsa växthuseffekten när det 
egentligen är västvärldens hejdlösa 
konsumtion som är boven i dramat? 

det undrar torsten krause, 
doktorand i hållbarhetsvetenskap 
som studerar ett rädda-regnskogs-
projekt i ecuador. 

I Ecuador driver regeringen sedan tre år till-
baka projektet ”Socio Bosque”. Det går ut 
på att de som äger regnskogen, ofta ur-
sprungsbefolkning, får pengar av myndig-
heterna i utbyte mot att de binder sig för 
att inte röra skogen under en 20-årsperiod. 
Projektet är omfattande. Målet är att det 
ska täcka in 15 procent av landets yta och 1 
miljon människor berörs av det. 

Torsten Krause har under två års tid åkt 
fram och tillbaka till Ecuador och intervjuat 
folk i olika byar ute i regnskogen.

– Det är särskilt intressant att studera vad 
ett sånt här projekt får för konsekvenser för 
ursprungsbefolkningen, säger han.

eftersom inget samhäLLe är det andra 
likt finns det inte bara en sanning. Huruvida 
regeringspengarna kommer befolkningen 
tillgodo eller inte beror på byns eller sam-
hällets ledning. Ibland har byn fattat ett ge-
mensamt beslut kring att delta i ”Socio Bo-
sque” och ersättningen för att inte hugga 
ner skogen kommer alla till fördel. I andra 
byar finns en utbredd korruption och bybor-
na förstår inte syftet med projektet.

Ett annat problem är att unga bybor som 

vill fortsätta att bruka skogen på ett tradi-
tionellt sätt inte längre har möjlighet till det 
eftersom ingen ny mark får brytas.

Torsten Krause forskar i nära samarbete 
med Ecuadors regering. Som doktorand i 
hållbarhetsvetenskap försöker han sam tidigt 
som han studerar rädda regnskogs-projektet 
även styra det i rätt riktning. 

– Ibland surnar projektledningen till när 
jag kritiserar vad de gör men samtidigt är 
det lättare för någon som kommer utifrån 
att få gehör för nya idéer, säger han. 

rädda-regnskogs-projekten tog fart ef-
ter Fns klimatmöte 2005. Syftet var att sätta 
en prislapp på de enorma mängder koldioxid 
som lagras i regnskogen. För att utvecklings-
länderna skulle minska avverkningen behöv-
des ekonomiska sporrar, menade man.

– Den här typen av projekt blev mycket 
populära eftersom man tyckte att det var ett 
bra och billigt sätt att minska växthuseffek-
ten, säger Torsten Krause. 

nu börjar man se en hel del avigsidor. Ett 
problem är att man betalar pengar till ”the 
bad guys” det vill säga till dem som skövlar 

för att de ska sluta med detta. Detta kan 
skapa incitament till dem som inte skövlar. 
Ett annat problem är att många projekt inte 
fäster någon vikt vid biodiversiteten. Det är 
skogens lagring av koldioxid som är det ut-
talade målet. Om den sedan lagras i snabb-
växande energiskog eller naturlig regnskog 
fäster projekten ofta inte någon vikt vid.

Fast det största problemet är, enligt Tor-
sten Krause, att man inte tar hänsyn till att 
det är västvärldens konsumtion som är den 
stora boven i dramat.

– Så länge efterfrågan i väst är lika omätt-
lig så kommer regnskog att fortsätta sköv-
las. Om ett land slutar att hugga ner sin skog 
ökar ett annat land sin avverkning. resulta-
tet blir att jordens temperatur stiger.

uLrika oredsson 

fotnot. Torsten Krause och statsvetaren To-
bias Dan Nielsen presenterade forskning 
kring hur en global miljöpolicy kan påverka 
den lokala verkligheten under en stor sam-
hällsvetenskaplig miljökonferens vid Lunds 
universitet april. Konferensen hölls av Earth 
System Governance-projektet som är ett tio-
årigt forskningsprogram med huvudsäte vid 
Lunds universitet.

forskning.

Hur räddas regnskogen bäst?
Hållbarhetsforskare ser både för- och nackdelar med välmenande projekt

Torsten Krause har under två års tid åkt fram och tillbaka till Ecuador och intervjuat befolk-
ning i olika byar ute i regnskogen.
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listan.

Den 20–22 juni pågår FNs stora miljökonfe-
rens Rio+20. Statsvetaren Karin Bäckstrand 
listar några av de förslag till reformer av FN:s 
miljöpolitik som forskarsamhället vill se ge-
nomförda i Rio.

stärk miLjö- och håLLbarhetsfrågorna 
Dessa har historiskt sett haft en svagare ställ-
ning inom FN systemet än freds- och säkerhets-

frågorna. Miljö- och hållbarhetsfrågorna bör nu stärkas 
bland annat genom att  FN:s miljöprogram UNEP ges ett 
starkare mandat på samma nivå som t.ex. Världshälso-
organisation WHO.  

regLera miLjöfarLig teknik!
Det finns en brist på regleringar av ny teknik 
som nanoteknologi, syntetisk biologi och geo-

ingenjörsteknologi (storskaliga åtgärder för att påverka 
klimatet). Sådan teknik ger stora möjligheter, men med-
för också risker. Därför behövs ett internationellt regel-
verk som tar hänsyn till miljöeffekterna av dessa storska-
liga tekniker.

stäLL om tiLL en grön ekonomi!
En central fråga på FN toppmötet är omställ-
ningen till en grön ekonomi. Miljö-och hållbar-

hetshänsyn bör byggas in i de regelverk som gäller glo-
bal handel, investering och finans, så att det inte blir 
konflikter mellan FNs internationella miljöavtal och 
WTOs handelsavtal. 

hejda uppvärmningen!
Kraftfulla åtgärder och regler behövs för att 
hejda den globala uppvärmningen innan den 

gått för långt. För att ågärderna ska kunna accepteras 
måste civilsamhället och medborgarna få ökat deltagan-
de och ökad insyn i alla multilaterala förhandlingspro-
cesser, så att de kan hålla regeringar och internationella 
organisationer ansvariga för sina beslut. 

fotnot: Åtgärderna ingår i ett förslag till reformer in-
för FN:s miljötoppmöte i Rio. Förslaget har utarbetats  av 
ett 30-tal samhällsvetenskapliga miljöforskare från hela 
världen, knutna till Earth System Governance Project, ett 
internationellt forskningsprogram baserat vid LU. Hela 
förslaget har publicerats i Science den 16.3.12. Förutom 
Karin Bäckstrand ingår även Lennart Olsson och Ruben 
Zondervan  från LU bland författarna.

1

2

3

4

Statsvetaren Karin Bäckstrand. foto: privat



26                          LUM nr 5 | 2012

Det finns många gamla böcker i UB:s samlingar. Helena Strömquist, en av projektledarna bakom ProBok nere i UB:s magasin med en bok som 
tillhört  Edmund Gripenhielm, vars samling efter hans död köptes av Karl XI och skänktes till Lunds universitet.  

Outforskad bokskatt 
görs tillgänglig via ny databas
ProBok öppnar Universitetsbibliotekets kulturarvssamlingar för forsk-
ning kring bokens historia. I den nya databasen kommer man att kunna 
hämta information om alla typer av bokband och dess ägar- och läsmärk-
ningar från Gutenbergs dagar på 1450-talet och fram till den moderna 
maskinpressperioden på 1870-talet.

– Boken som föremål bär på historisk information, säger Helena Ström-
quist, projektledare för ProBok på UB i Lund och expert på bokband.

26                       LUM nr 5 | 2012
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Nere i Universitetsbibliotekets 
stora arkiv, bakom ordenligt 
larmade och låsta dörrar, göm-
mer sig en enorm bokskatt. I 

ett av magasinen finns hylla efter hylla med 
mycket gamla böcker. Materialet har hittills 
enbart kunnat sökas som text i traditionel-
la bibliotekskataloger. Det har inte varit till-
gängligt som historiskt källmaterial och är 
därför outforskat.

Helena Strömquist visar runt bland böck-
erna, med allt från stora praktverk till till-
synes obetydliga små skrifter. En del böcker 
är vackert inbundna med sirlig dekor och 
vackra läderband. Andra böcker har ett en-

kelt pergament som omslag. Böckerna ut-
gör en historisk skatt, som nu på digital väg 
kan göras tillgängliga för forskare, studenter 
och allmänhet i text och bild.

ProBok är en nationell bokband- och pro-
veniensdatabas som tagits fram i samarbe-
te mellan universiteten i Lund och Uppsala. 
Den har utformats enligt en helt ny modell, 
som inte finns någon annanstans i världen, 
där man förutom tryckbibliografisk informa-
tion kommer att lagra detaljerade uppgifter 
om bokbandens utformning, material och 
dekor. Även ägarmärkning och spår av läs-
ning och användning ska registreras. Data-
basen innehåller också en rik bilddokumen-
tation av böckerna.

– ProBok öppnar samlingarna på ett helt 
nytt sätt. Det är ett djärvt grepp och det 
finns ett stort internationellt intresse, säger 
Helena Strömquist och berättar att tanken 
är att alla svenska forskningsbibliotek som 
vill ska kunna registrera böcker i databasen.

heLena strömquist berättar om bo-
kens livslopp, från dess tillverkning, sprid-
ning och till dess reception. Förutom det 
textmässiga innehållet ger alltså böckerna 
mycket annan information som intresserar 
bland andra historiker.

probok-projektet

ProBok-projektet syftar till att 
skapa en nationell svensk databas 
för dokumentation av bokband och 
provenienser från handpress- och 
tidig maskinpressperiod. Denna 
period sträcker sig drygt 400 år, från 
1450-talet och fram till 1870.

I det första steget har databasens 
struktur byggts och exempelmateri-
al har tagits fram. Projektet startade 
2009.

ProBok är tänkt att vara en av 
byggstenarna i Alvin, en nationell 
plattform och organisationsmo-
dell som ska förvalta digitala arkiv 
och databaser. Informationen i 
ProBok är också kopplad till Libris, 
forskningsbibliotekens nationella 
katalog.

ProBok är ett samarbetsprojekt 
mellan Lund och Uppsala, och arbe-
tet inom Alvin-plattformen fortsät-
ter under 2012–2014.

– Ett bokband berättar om bokens funk-
tion, vem den var tänkt för och hur den an-
vänts. En fint dekorerad bok tillhörde exem-
pelvis ofta högreståndspersoner, medan ett 
enkelt, billigt band kunde ha ägts av en stu-
dent, en präst eller ingått i en stor boksam-
ling där alla böcker inte blivit ombundna. 
Det säger mycket om ekonomiska, sociala 
och kulturella förhållanden. Man kan avläsa 
mycket från bokens form och material, sä-
ger Helena Strömquist.

även proveniensen, alltså vem som har 
ägt böckerna, berättar ofta en intressant 
historia. Mycket av Universitetsbibliotekets 

samlingar har byggts upp genom donatio-
ner och förvärv. Inte minst under stormakts-
tiden var böcker ett eftertraktat krigsbyte, 
vilket bland annat avspeglar sig i universi-
tetets 6.000 volymer stora grunddonation 
från Karl XI. 

– I framtiden, när basen har fyllts på, 
kommer studenter och forskare att kunna 
skapa digitala bibliotek från en bokägare, 
specifik samling eller böcker från en viss 
tidsperiod, berättar Helena Strömquist.

över huvud taget är UB:s samling välbe-
hållen. Böckerna är inte ombundna eller res-
taurerade och är som källmaterial betraktat 
intakt. Än så länge finns det inte så många 
böcker registrerade i ProBok. Databasen lan-
serades i Uppsala 28 mars i år, efter ett två-
årigt samarbetsprojekt som finansierats av 
riksbankens jubileumsfond. 

Att lägga in böcker i databasen är tids-
krävande och ska ses långsiktigt, precis som 
all katalogisering. Varje bok måste gås ige-
nom och dokumenteras för hand, och sedan 
fotograferas och märkas innan den hamnar 
i ProBok.

Ett stort problem är den fortsatta förvalt-
ningen av ProBok. I Uppsala satsar man or-
dentligt, men i Lund ser det värre ut.

– UB har inga resurser att förvalta detta. 
Jag har fått meddelat att det inte finns några 
pengar. UB har medverkat i ett infrastruk-
turprojekt som riksbankens jubileumsfond 
satsat mycket stora summor på att utveckla, 
men som man nu inte längre är villig att upp-
rätthålla kompetenensen kring. Det är verk-
ligen tråkigt, säger Helena Strömquist, som 
ändå hoppas att det ska lösa sig i slutändan.

Flera av världens främsta och största 
universitetsbibliotek, bland andra Harvard, 
Princeton, Oxford, Gent och München, del-
tar idag i Googles biblioteksprojekt i vilket 
miljontals copyrightbefriade tryck digitalise-
ras i fulltext och görs tillgängliga via internet.

– I det perspektivet är det nödvändigt att 
ha kunskap om det som är unikt med just 
Universitetsbibliotekets samlingar om vi vill 
ha argument för att bevara dem. Då handlar 
det inte längre om texten utan om den his-
toriska kontexten och den källinformation 
boken som artefakt är bärare av. Och det 
är den informationen som tillgängliggörs i 
ProBok, säger Helena Strömquist.

text & foto: jonas andersson

”ProBok öppnar samlingarna på ett helt nytt 
sätt. Det är ett djärvt grepp och det finns ett 
stort internationellt intresse.”
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hans egen mormor och morfar på picknick 
i gröngräset. Tavlan är i huvudsak realistisk, 
men ett par detaljer avviker. Varför håller 
mormor i en toffel – och varför är där en vit 
häst med vingar i bakgrunden? Peter Berry 
har själv ingen annan förklaring än att ”häs-
ten ville in”, vilket han tycker räcker: den 
konstnärliga friheten ska få ta plats.

Boken om Abraham har gett mersmak, 
så han är nu redan igång med ett nytt skriv-
projekt.

– En bekant som följt mitt arbete med 
Abraham tyckte att det påminde om ett far-
son-förhållande. Därför har jag faktiskt bör-
jat skriva på en bok om min far, som var en 
framstående cellist, berättar Peter Berry.

text & foto: ingeLa björck

peter berry

yrke: Bibliotekarie vid Musikhög-
skolan i Malmö
intressen: Amatörmusiker (fiol) 
och -konstnär (olja, akvarellkrita)
famiLj: Gift, far till två vuxna barn

Peter Berry är bibliotekarie på 
Musik högskolan och på fritiden är 
han folkmusiker och konstnär. Han 
har också nyligen gett ut en bok om 
den handikappade folkskolläraren, 
 sockenbibliotekarien och fiolspela-
ren Abraham Hagholm från Öster-
götland – en man som fascinerat 
Peter Berry, och med vilken han 
känt en viss andlig samhörighet.

Bibliotekarie fann själsfrände 
i spelman från 1800-talet
”när jag ser Abraham ser jag kanske lite av 
mig själv. någon som inte riktigt passar in. 
någon som är svår att beskriva och som har 
ambitioner”, heter det i boken. 

Fysiskt sett finns det däremot inga likhe-
ter. när Peter Berry var som mest inne i sitt 
manus sprang han i motionsspåret med en 
diktafon i handen för att inte missa några 
idéer. Abraham Hagholm däremot var se-
dan pojkåren förlamad i benen. Så småning-
om lärde han sig gå med kryckor, men innan 
dess fick han krypa.

– Som ambulerande lärare och bibliote-
karie måste han ju ta sig från hemmet till 
skolorna och sockenbiblioteket. Det var sä-
kert mycket svårt, inte minst snöiga vintrar, 
säger Peter Berry.

Han stötte på en spelmansbok av Abra-
ham Hagholm när han bodde i Klockrike i 
Östergötland och letade efter en lokal reper-
toar till sin folkmusikgrupp. Gruppen gjorde 
en skiva med ett urval av låtarna, och Peter 
Berry blev alltmer intresserad av deras upp-
hovsman. 

Vid det laget hade dock Abrahams ef-
terlämnade papper slängts, och Peter Berry 
tvingades lägga pussel med alltför få bitar.

”resan i Abrahams 
spår blir ett sökande i 
alla tänkbara källor, ett 
hopsyende och nys-
tande där man får ta 
sin egen inlevelseför-
måga till hjälp för att 
komma nära” skriver 
han i boken. 

De flesta hade nog gett upp ett så mödo-
samt detektivarbete. Men för Peter Berry 
hade Abraham Haglund vid det laget blivit 
en ständig följeslagare och samtalspartner, 
och han ville inte ge upp innan han nått till 
vägs ände med Abraham. ”Att göra dig le-
vande, och samtidigt upptäcka mig själv, har 
varit kärnan i mitt arbete”, heter det i bo-
kens slutkapitel.

boken om abraham från Godegård har 
getts ut i Musikhögskolans skriftserie Forum 
för musikaliskt lärande. Den är illustrerad 
med tusch- och kritteckningar av författa-
ren själv – för Peter Berry ägnar sig inte bara 
åt musik på fritiden, utan också åt bildkonst. 

I en av salarna på Musikhögskolan häng-
er en stor Berry-målning som föreställer 

Peter Berry både spelar fiol och målar på fritiden. Denna målning, som föreställer hans morför-
äldrar och en vit häst ”som bara ville vara med”, hänger i en av Musikhögskolans möteslokaler.

 folk.

Abraham Hagholm.
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gästtyckaren.

Som ordförande för Lunds universitets studentkårer 
har jag under det senaste året åtnjutit en insyn i 
Lunds universitet som är få förunnad. Att vara stu-
denternas representant i universitetsledningen är så-

väl krävande som lärorikt. Här vill jag dela med mig av några 
lärdomar som jag plockat upp under året som gått.

”det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.”
Under vårens rektorsuppvaktning poängterade jag vikten av 
kommunikation. Lunds universitet är en stor, decentraliserad 
och mångfacetterad organisa-
tion. Detta innebär att det finns 
gott om gränser; gränser mellan 
ämnesområden, mellan lärare 
och studenter, mellan akademi 
och omvärld. Om inte universi-
tetet ska slitas sönder av att alla 
springer åt olika håll måste vi ha 
ett gemensamt språk som över-
brygger dessa gränser. Universitetets framtidsplaner måste 
förmedlas till alla delar av organisationen, oavsett om det 
handlar om forskningsinstitut, omfördelningar eller hög-
skolestiftelser etc. Den kritik som eventuellt uppstår måste 
bemötas sakligt och omgående. Och i de fall då vi inte vet 
hur framtiden kommer att te sig bör vi vara öppna med det, 
och sträva efter att ändra på det.

”det är lättare att få förlåtelse än tillåtelse.”
Hur mycket man än kommunicerar kommer det alltid att finnas 
oenigheter, tillfällen då konsensus inte är möjligt. I sådana situ-
ationer måste universitetets beslutsfattare bita i det sura äpp-
let och avgöra frågan, hur impopulärt det än må vara. Ofta ur-
säktar man sig här genom att likna akademiskt ledarskap med 
att ”valla katter” eller ”dirigera cirkusakter”. Den här typen av 
språkbruk underminerar den egna auktoriteten och gör det 

Simon Wetterling, avgående ordförande 
för Lunds universitets studentkårer, LUS, 
tycker till om ledarskap vid universitetet.

svårare att fatta tyglarna när det faktiskt behövs. I min värld 
finns det två typer av ledare: kaptener och galjons figurer. Jag 
tror att det behövs fler kaptener inom universitetet.

”man kan inte bemästra vinden, men man kan bemäs-
tra seglet.”
Tyvärr räcker det inte med bra ledare för att trygga ett uni-
versitetets framtid. Faktum är att vi är beroende av  otaliga 
intressenter för vår fortsatta framgång. regeringen och 
riksdagen beslutar om hur stort anslag vi får. Privata forsk-

ningsfinansiärer komplette-
rar det statliga anslaget, dock 
ej förbehållslöst. Internatio-
nella rankinglistor hjälper och 
stjälper vårt anseende runt 
om i världen. Partneruniversi-
tet avgör våra möjligheter att 
erbjuda utbytesprogram till 
våra studenter. Och Högskole-

verket tar bort våra examensrätter om vi, i deras mening, 
inte håller måttet. Detta ställer höga krav på oss att optime-
ra vår verksamhet inom ramen för de förutsättningar som 
råder. Dock kan vi inte göra allt. Vi måste prioritera och in-
vestera i det som gynnar Lunds universitet på lång sikt, och 
avveckla det som inte för oss framåt. 

Jag befinner mig i slutet på mitt uppdrag. Inte en dag 
passerar utan att någon frågar mig om jag kommer sakna 
ordförandeskapet. Svaret är enkelt, nej. Jag kommer glade-
ligen att återgå till mina studier, för jag har lärt mig allt som 
denna roll kan lära mig. Därtill är jag övertygad om att Lunds 
universitet vilar i goda händer. Ett stort tack till alla som jag 
har haft nöjet att jobba med, jag hoppas att vi möts igen.

simon wetterLing
OrDFÖrAnDE LUS

Det behövs fler kaptener vid LU!

”Vi måste prioritera och investera 
i det som gynnar Lunds universitet 
på lång sikt, och avveckla det som 
inte för oss framåt ”
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boken.

InGMAr KArLSSOn
bruden är vacker men har redan en man
(W&W)

Titelns uttryck lär ha använts av två rabbiner som skickats ut för att 
rapportera om det tänkta judiska hemlandet. Ingmar Karlsson – 
f.d. ambassadör och generalkonsul, nu knuten till LUs Centrum för 
Mellanösternstudier – redovisar i sin bok sionismens historia, dags-
läget i Israel/Palestina och möjliga framtidsscenarier för ett land 
med hårdnande attityder och en växande internationell isolering. 

GÖrAn OHLSOn
vikten av vinst
(Iustus)

Privata företag tar idag på sig miljöansvar och socialt ansvar, sam-
tidigt som offentlig verksamhet ibland inte bara ska värna om vis-
sa samhällsintressen utan också ge ekonomiska överskott. Om de 
oklarheter som detta orsakar, och hur man skulle kunna nyansera 
debatten, handlar denna doktorsavhandling i juridik. Göran Ohl-
son var chefsjurist i Öresundsbroprojektet och har nu motsvarande 
roll i rødby-Puttgardenprojektet.

ULF OTTOSSOn m.fl.
fåglarna i sverige
(Sveriges Ornitologiska Förening)

Vilken är Sveriges vanligaste häckfågel, 
och vilken är den vanligaste i Skåne? Hur 
många nötväckor finns det per kvadrat-
kilometer lövskog i Sverige? Är den van-
ligaste arten densamma i olika landskap? 
Hur många havsörnar häckar i Östergöt-
land, och hur stor del av det svenska be-
ståndet utgör de?

Svaret på dessa och många andra frågor 
ges i boken, som presenterar de drygt 250 
arter med sammanlagt omkring 70 miljoner 
fågelpar som häckar i Sverige. Det stora an-
talet fåglar som är anpassade till många oli-
ka miljötyper innebär bl.a. att förändringar 
inom en viss art kan användas som tecken 

Varför har du skrivit 
om sociologen 
Erving Goffman?
– Goffman dog för 30 år sedan, 
men var tidigt ute med att tala om 
människans olika sociala roller, om 
hur vi ständigt spelar en sorts teater 
för att uttrycka det mer förenklat. 
Hans teorier om socialt samspel 
är i högsta grad giltiga även idag. 
Inte minst i ett samhälle där vi blir 
definierade som varor och allt mer 
går ut på att sälja sig själv.

– Det är intressant att se hur 
internet och mobiltelefoner har för-
ändrat samspelet på senare år. I de 
här sammanhangen har människor 
en tendens att säga saker som de 
aldrig skulle sagt om de haft per-
sonen framför sig. Det har att göra 

med att vi till skillnad 
mot kroppsnära so-
cialt samspel inte ser 
hur andra reagerar 
på det vi säger. 

– Goffman känns 
aktuell trots att han 
dog långt innan in-
ternet- och mobilål-
dern slog igenom.

RED: INGELA BJÖRCK

70 miljoner 
fågelföräldrar

på förändringar i miljön.
Boken är avsedd både som underlag för 

naturvård och annan samhällsplanering och 
som uppslagsbok för fågel- och naturintres-
serade. Den är unik i sitt slag, eftersom lika 
detaljerade översikter över fågelfaunan inte 
getts ut i andra länder.

Av bokens tolv författare kommer sju (Ulf 
Ottosson, richard Ottvall, Martin Green, 
Fredrik Haas, Åke Lindström, Leif nilsson 
och Sören Svensson) från LUs naturveten-
skapliga fakultet.

AnDErS PErSSOn
ritualisering och sårbarhet 
– ansikte mot ansikte med Goffmans 
perspektiv på social interaktion 

(Libers förlag) 

Anders Persson, professor i sociologi
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 säkerhet.   Minns ni hur säkerhetskontrol-
len på flygplatser var innan de hårdare reg-
lerna sattes i bruk? Blev det mer inbjudande 
efteråt? Förflytta resonemanget till Lunds 
universitet och deras implementering av ett 
nytt övervaknings- och säkerhetssystem. Är 
Lunds universitet en mer eller mindre inbju-
dande plats idag? Mer, skulle nog säkerhets-
ansvariga mena. På ett informationsmöte 
presenterade säkerhetsledningen bara för-
delar med den nya säkerhetsregimen på LU 
– logistiskt, teknikmässigt, säkerhetsmässigt 
– samtidigt som kritik nonchalant viftades 
bort som oseriös och överdriven. Men uni-
versitetet måste rimligen vara en av de plat-
ser i samhället där principiell kritik får florera 
utan att häcklas? Hur påverkas då en arbets-
plats av en allt mer närvarande säkerhets- 
och övervakningslogik?

1. En plats öppenhet påverkar tanke- och 
dia logklimatet, så när en rumslig struktur blir 
mer instängd och reglerad påverkas också 

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

 säkerhet.  Självklart ska de tekniska sys-
temen serva de anställda och studenterna! 
Det är av precis den anledningen som led-
ningen beslutat att införa samma passersys-
tem inom samtliga campus så att studenter, 
lärare, forskare och annan personal kan få 
tillgång till alla de lokaler som de behöver. Att 
det gamla passersystemet på Campus ersatts 
med det nya kortsystem som sedan många år 
finns på resten av Lunds universitet menar vi 
alltså ökar öppenheten och tillgängligheten.

– Rörlighet och tankeutbyte begränsas
tankearbetet. Detta sker dels på ett atmos-
färiskt plan men också genom att individers 
rörlighet kanaliseras till ett mer funktionellt 
rörelsemönster. Den impulsiva rörligheten, 
så viktig för de oanade mötena som i sin tur 
är central för kreativitet, reduceras.

2. när den anställde kopplas till ett ID-kort 
med samma data som ett pass sker en ex-
plicit visualisering av maktrelationen. Jag vet 
att min arbetsgivare vet mitt personnum-
mer, men när det skrivs ut på ett kort jag 
måste bära för att kunna förflytta mig på 
arbetsplatsen är det samtidigt en maktde-
monstration av annan än mer praktisk funk-
tion. Denna relation, och min underkastelse 
under övervaknings- och säkerhetsregimen 
blir en kroppslig handling som reproduceras 
genom det dagliga användandet av kortet. 
Har ni märkt hur ni börjar ta upp kortet bara 
ni närmar er en dörr, eller trycker på öpp-
ningsknappar fast det inte behövs? Det är 
den kroppsliga underkastelsen. 

3. En  övervaknings- och säkerhetsregim 
som genomsyrar en arbetsplats förstärks 
ofta efterhand, för att det är tekniskt möj-
ligt, och genom de “små stegens tyranni”. 
I nuläget sparas inte de persondata som vi-
sar var och när jag har rört mig genom lo-
kalerna (vad vi vet), men i framtiden blir det 
kanske så (för att verka som utredningsun-
derlag, vid rumstilldelningsbeslut och kan-
ske rentav lönesamtal?). Vad som är möjligt 
men otillåtet idag kan vara möjligt och till-
låtet i morgon.    

Är det en förlegad tanke att vi inte en-
dast ska se till ett systems funktionella möj-
ligheter? En viktig uppgift är väl också att se 
de potentiella och principiella följderna av 
teknologins inverkan på människor och ar-
betsplatser? De tekniska systemen ska serva 
de anställda, inte tvärt om.

richard ek
InSTITUTIOnEn FÖr SErVICE MAnAGEMEnT 

CAMPUS HELSInGBOrG

Svar: – Det nya systemet ökar tillgängligheten
richard Ek är orolig för att tekniken kan 

komma att användas på ett integritetskrän-
kande sätt. Vi vill vara mycket tydliga med 
att så inte är fallet. Tillsammans med per-
sonal- och studentorganisationerna har vi 
reglerat hur systemet får användas. I kort-
het innebär detta att persondata endast tas 
fram i det fall det behövs för att bistå polisen 
i en brottsutredning. Lunds universitet lyder 
under Personuppgiftslagen och följer den-
samma. Vi håller med om att den tekniska 

utvecklingen innebär en ibland svår balans-
gång mellan effektivitet och bekvämlighet 
och personlig integritet. Därför är vi måna 
om att hela tiden ha en öppen och konstruk-
tiv diskussion och vi är tacksamma för alla 
inlägg i en sådan.

susanne kristensson
FÖrVALTnInGSCHEF

Läs mer: www.lu.se/lukortet

nya passersystemet på Campus Helsingborg
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  ny grafisk profiL.  Universitetet har fått 
en ny visuell förpackning. Den reviderade 
grafiska profilen ska bl.a. ”stärka vårt varu-
märke, ge omvärlden en tydlig bild av vilka vi 
är och vad vi står för, stärka vårt goda rykte 
och öka vår trovärdighet”. Bilden av Lund 
som ett ”universitet i världsklass ska tydlig-
göras” och dess ”klassiska och dynamiska 
sidor ska signaleras visuellt”. 

Universitetets kommunikationsavdelning, 
Media-Tryck, en extern kommunikations byrå 
samt kommunikatörer på fakulteterna och 
andra nyckelpersoner har medverkat i arbe-
tet som tagit ett och ett halvt år.

Och ännu är det inte klart. Det blir mö-
ten, workshops, frukostmöten och utbild-
ningar. Kostnaden har inte nämnts, men det 
hela torde inte bli billigt.

Vi är klara över det goda syftet och be-
tvivlar inte att de inblandade gjort ett gott 
arbete inom ramen för sitt uppdrag. Där-
emot ifrågasätter vi starkt universitetets pri-
oritering av resurser. 

i en mycket ovetenskapLig enkätunder-
sökning bland våra bekanta har vi kommit 
fram till att alla har en tydlig bild av vilka Har-
vard, MIT, ETH, Tokyo Universitetet, m.fl. är, 
men ingen har lagt märke till om dessa läro-
säten har någon grafisk profil och hur den i 
så fall skulle se ut, och ingen bryr sig. Ingen 
tror att ett tydligt grafiskt utseende stärker 
dessa universitets trovärdighet.

Vår rundfrågning är som sagt oveten-
skaplig, men ett universitets prioritering 
måste vila på stabil grund, så upp till bevis. 
Vilken evidens finns det för att satsningen på 
universitetets grafiska profil (nu igen – det 

är inte länge sen sist) är den mest effektiva 
användningen av medel som uttaxeras från 
utbildning och forskning?

kanske får vi fLer forskningsansLag 

när vi pryder våra ansökningar med den nya 
grafiska profilen? Kanske kommer den visu-
ella signaleringen av Lunds universitets klas-
siska och dynamiska sidor att locka hit fors-

skett genom omprioritering inom befint-
lig budget samt med ett tillskott om totalt 
250.000 kronor. 

Ett av syftena med en enhetlig gra-
fisk profil är att sänka universitetets totala 
kostnader för produktioner, såväl i tryck 
som digitalt. Ett annat är att skapa värde 
för hela organisationen, ett värde som na-
turligtvis inte är enkelt att mäta. 

Vad vi vet är att organisationer som ar-
betar aktivt med sitt anseende också är 
mer konkurrenskraftiga. Om ni vill läsa mer 
om dessa frågor tipsar vi gärna om boken 
”Varumärken i offentlig tjänst”, som är 
skriven av Ulf Dahlqvist och Frans Melin, 
den senare forskare på Ekonomihögskolan 
vid Lunds universitet.

 
per eriksson

rEKTOr
caroLine runéus

KOMMUnIKATIOnSCHEF

 ny grafisk profiL.  Tack för ert intresse 
av vår nya grafiska profil!

Att bedriva utbildning och forskning är 
ingen ö, utan det sker i ett sammanhang, i 
samspel med vår omvärld. Vi blir idag allt-
mer utsatta för konkurrens, både om stu-
denter, medarbetare och finansiering. Det-
ta är inget unikt, vare sig för offentlig sektor 
i stort eller för lärosäten, och det kan man 
naturligtvis ha synpunkter på. Men med de 
mål som Lunds universitet har satt upp, och 
de förväntningar vi har från regering och 
andra aktörer i omvärlden, måste vi förhål-
la oss till hur verkligheten ser ut. En viktig 
del i att stärka vår konkurrenskraft är, pre-
cis som ni refererar till, att stärka vårt va-
rumärke, varav den grafiska profilen är en 
av flera delar. 

En grafisk profil handlar alltså inte om 
ljusblått eller typsnitt. Det handlar om 
igenkänning och trovärdighet. Arbetet har 

kare av världsklass? Kanske kan den ljusare, 
ej så dominerande blå färgen göra susen 
och få regeringen att tilldela Lund fler stu-
dieplatser?

Fan tro’t.

annika dejmek 
InST F LABOrATOrIEMEDICIn, MALMÖ

petr dejmek,
InST F LIVSMEDELSTEKnIK

insändare.
Lorem ipsum dolorescimet res

quisquam recum repudae ese necupta spiderum

Lorem ipsum dolores
quisquam recum repudae ese ne

– Vi frågasätter starkt
universitetets prioritering av resurser

Svar: Ett starkt varumärke 
gör oss mer konkurrenskraftiga

Universitetets nya grafiska profil

Exempel 
från för-
ra LUM på 
hur bro-
schyrer kan 
se ut i den 
nya grafiska 

profilen.
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Obegriplig ”latinsk” 
text på broschyrer
 ny grafisk profiL.  Sidorna 10 och 11 i 
LUM 4/12 innehåller en beskrivning av vårt 
universitets ”nya visuella förpackning”. ”Alla 
omslag till informationsmaterial” skall ”bygga 
på samma princip” (sidan 11). 

Till denna princip hör en rad ”latinska” ord, 
som man på sidan 11 kan försöka läsa, om 
man har ett förstoringsglas.

Latinsk text på omslaget till vänster på si-
dan 11: Lorem ipsum dolores QUISQUAM rE-
CUM rEPUDAE ESE nECUPTA SPIDErUM

Latinsk text på omslaget till höger på sidan 
11: Lorem ipsum dolorescimet res QUISQUAM 
rECUM rEPUDAE ESE nECUPTA SPIDErUM

Jag borde kunna översätta detta, borde till 
och med kunna fatta om det är något slags 
roligt kökslatin. Ingetdera förmår jag; jag bara 
stannar i andakt och begrundan.

nu får kommunikatör Maria Wendel eller 
rector Magnificus själv träda in med en för-
klaring och översättning.

Lars rydbeck
STUDEnT PÅ LATInLInJEn VID HAL 

FÖr GOSSAr I HÄLSInGBOrG 1953

innovation. när universitetets 
och region skånes innovations-
konferens innovation in mind i 
september arrangeras för fjärde 
året i rad, är det med många 
kända namn på talarlistan. i år 
utökas evenemanget dessutom 
med en lång rad workshops, 
rundabordssamtal och open 
forums kring olika innovations-
relaterade ämnen.

Bland de profiler som kommer att upp-
träda på Innovation in Mind är förfat-
taren, aktivisten och juridikprofessorn 
Lawrence Lessig, som bland annat häv-
dar att copyright hindrar innovation och 
kreativitet; entreprenören robin Chase, 
som startat flera framgångsrika bilpool-
företag och fått amerikanerna att tänka 
om när det gäller biltransporter; Umair 
Haque, grundare av the Havas Media 
Lab och utsedd till en av världens 50 vik-
tigaste tänkare av Harvard Business re-
view, som hävdar att kapitalismen som 
vi känner den är död. Jazzpianisten, för-
fattaren och innovationsstrategen John 
Kao, utsedd till ”Mr Creativity” av tid-
skriften The Economist, kommer att ha 
en moderatorsroll under konferensen. 
På hans meritlista står bland att ha tur-

Viktiga tänkare 
till Innovation in Mind 

nerat som keyboardist med Frank Zappa!
Tema för årets upplaga av Innovation 

in Mind är ”Unframe Innovation” och 
förutom plenarframträdandena omfat-
tar konferensen även en rad workshops 
och andra övningar. Avsikten är att ge 
nya perspektiv och aha-upplevelser 
samt visa hur innovationsprocesser kan 
förbättras genom att ta tillvara kunskap 
även från andra områden än teknik, na-
turvetenskap och ekonomi. Workshops 
kommer bland annat att hållas på Språk- 
och Litteraturcentrum. Skissernas muse-
um, blir en ”softspot” med mat, mingel 
och upplevelser.

under förra årets Innovation in 
Mind deltog omkring 700 människor 
från alla världens kontinenter i olika ak-
tiviteter på och kring universitetsplat-
sen. Årets arrangemang beräknas locka 
ungefär lika många. Med så många fy-
siska deltagare och nära 15.000 unika 
besökare på webben innovationinmind.
se, är Innovation in Mind på god väg 
att etableras som en ledande arena för 
innovatörer och innovationsintressera-
de från forskning, industri, kultur och 
den  offentliga sektorn.

Aktuell information och anmälan på 
www.innovationinmind.se

 ny grafisk profiL.   Att den latinska text 
som pryder exempelomslagen ter sig obe-
griplig är inte så konstigt. Det är just det som 
är själva tanken. Lorem ipsum är en utfyll-
nadstext som används inom grafisk design. 
Utan att påverkas av textens innehåll kan be-
traktaren fokusera på hur teckensnitt, typo-
grafi och layout samspelar. Kort och gott på 
vad det visuella uttrycket vill förmedla. (Detta 
förutsätter emellertid att betraktaren inte är 
så bildad i ämnet latin.)

Texten härstammar ursprungligen från Ci-
ceros verk om etik ”De finibus bonorum et 
malorum”. Efter år av förenkling och förvansk-
ning, går det idag att hitta otaliga versioner.

maria wendeL 
PrOJEKTLEDArE FÖrnYAD GrAFISK PrOFIL 

SAMT STUDEnT MED TILLVAL LATIn 
VID KATEDrALSKOLAn I LUnD 1989

Svar: Tanken är att 
det ska vara obegripligt

på gång.

Konferensen Innovation in Mind 2011. foto: gunnar menander
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LUIS – LUnd UnIverSIty InnovatIon SyStem

THE LINK BETWEEN ACADEMIA AND BUSINESS

LUIS hjälper forskare vid Lunds universitet 
att utveckla affärsidéer baserade 
på forskningsresultat. 

Vårt uppdrag är att öka tillväxten och 
göra forskningen tillgänglig i samhället. 

Nyfiken? Läs mer på:
www.luis.lu.se

Har du en idé? 
Vi Hjälper dig att 
förVerkliga den.
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1 juni examenskonsert: ida eriksson, 
världsmusik. Kl 19.00 Lilla salen, Musikhög-
skolan, Malmö.

1 juni examenskonsert: ivona grba-
vac, följt. Kl 19.00 i Landstingssalen, Malmö 
rådhus.

3 juni Examenskonsert: Anne Sophie Bro-
holt Jensen, valthorn. Kl 15.00 rosenberg-
salen, Musikhögskolan i Malmö.

3 juni  stipendiekonsert med stipendia-
terna av Familjen John Anderssons i Anderslöv 
stiftelse. Konferencier: Sixten nordström. Kl 
16.00 i Anderslövs kyrka.

4 juni examenskonsert: alica tserkov-
naja, flöjt. Kl 19.00 Landstingssalen, Malmö 
rådhus.

5 juni examenskonsert: fredrik schü-
ter, piano. Kl 12.15 rosenbergsalen, Musik-
högskolan, Malmö.

5 juni nya sverige i amerika på 
1600-talet. Fredrik Ekengren och Ulla Isa-
bel Zagal-Mach föreläser om Sveriges koloni i 
Amerika på 1600-talet. Föredraget ingår i fö-
reläsningsserien ”Arkeologi för alla”. Kl 15.30 

Archaeologicm, Sandgatan 1, Lilla salen, Lund.
7 juni anställningsintervju – karriär-

service seminarium. Kom och lär dig vad 
som kan hända på en anställningsintervju. 
Vad bör du tänka på före, under och efter en 
anställningsintervju? Alla studenter välkom-
na, ingen föranmälan. Kl 14.00 i sal 133, So-
ciologen, Paradisgatan , hus G, Lund. Se även 
www.lu.se/career

7 juni examenskonsert: jemima svens-
son & debbie nilsson, sång. Kl 19.00 i Lilla 
salen, Musikhögskolan, Malmö.

7 juni molecular cell biology semi-
nar with paolo sivilotti. Paolo Sivilotti will 
talk about Friuli (Italy) wines (wine tasting). Kl 
15.15 Lecture hall, Biology building A, Sölve-
gatan 35, Lund.

11 juni interdisciplinärt seminarium 
”violence et métaphysique” (våld och 
metafysik). Sex läsare från olika discipliner 
(franska, pedagogik, religionsfilosofi) delar 
med sig av sina läsningar av just ”Violence et 
métaphysique”: Ervik Cejvan, Patrik Fridlund, 
Ulrica Fritzson, Matz Hammarström, Anders 

disputationer.

1 juni 

tore anstein dobloug i kulturgeografi och 
ekonomisk geografi: ”Høyvekstbedrifter og 
regionale finansieringssystemer”. Kl 10.00 i sal 
128, Geocentrum 1, Sölvegatan 10, Lund.  

johanna rivano eckerdal i biblioteks- 
och informationsvetenskap: ”Information, 
identitet, medborgarskap. Unga kvinnor berät-
tar om val av preventivmedel”. Kl 10.15 i hus 
Josephson, sal 214, Institutionen för kulturve-
tenskaper, Biskopsgatan 5, Lund.  

eva welinder i biomedicin med inrikt-
ning bindvävsbiologi: ”Elucidating regula-
tory networks promoting b-cell development”. 
Kl 13.00 i Fernströmsalen, BMC, Sölvegatan 
19, Lund. 

wietske Lambert i kemi, inriktning 
biokemi: ”Exploring small heat shock protein 
chaperones by crosslinking mass spectrome-
try”. Kl 13.15 i hörsal B, Kemicentrum, Getin-
gevägen 60, Lund. 

agnieszka nowacka i kemi, inriktning 
fysikalisk kemi: ”Polarization transfer solid-
state nMr for studying soft matter: from surfac-
tants to the stratum corneum”. Kl 10.30 i hör-
sal C, Kemicentrum, Getingevägen 60, Lund. 

alexis bohlin i fysik: ”Development and 

på gång.

Holmgren och Paul Touati. Kl 16.00 Centrum 
för teologi och religionsvetenskap, Allhelgo-
na kyrkogata 8, Lund. Anmälan till patrik.frid-
lund@teol.lu.se Se även www.teol.lu.se

21 juni molecular cell biology seminar 
with klaus schnackerz. Klaus Schnackerz 
will give a talk about ”Crystal structure and 
reaction mechanism of D-serine dehydratse 
from Escherichia coli”. Kl 15.15 Lecture Hall, 
Biology Building A, Sölvegatan 35, Lund.

25 juni intensivkurs i danska för 
svenskar. Kursen hålls i Köpenhamn på Co-
penhagen Business School och är speciellt 
tänkt för anställda och studenter vid Lunds 
universitet, men i mån av plats även öppen för 
andra. Kursen har två nivåer, en nybörjarnivå 
och en mer avancerad. Den är gratis förutom 
kostnaden för kursboken. För mer informa-
tion, kontakta Barbro Bergner 046-222 79 58 
eller www.lu.se/danmarksstudier. Anmälan se-
nast den 7 juni via e-post till Barbro.Bergner@
hist.lu.se eller till Barbro Bergner, Lunds univer-
sitet, Box 2074, 220 02  Lund.

application of pure rotational CArS for reac-
tive  flows”. Kl 10.15 i sal F, Fysiska institutio-
nen, Lund. 

johan olsson i geobiosfärsvetenskap, 
inriktning berggrundsgeologi: ”U-pb bad-
deleyite geochronology of precambrian mafic 
dyke swarms and complexes in Southern Afri-
ca – regional extensional events and the origin 
of the bushveld complex”. Kl 13.00 i Geocen-
trum II, hörsal Pangea, Sölvegatan 12, Lund. 

olof Leonardsson i klinisk medicin med 
inriktning ortopedi: ”Arthroplasty for fe-
moral neck fracture. results of a nationwide 
implementation”. Kl 9.00 i Medicinaulan, Inga 
Marie nilssons gata 46, Skånes Universitets-
sjukhus i Malmö. 

anders olsson i biomedicin med in-
riktning experimentell endokrinologi och 
genetik: ”Genetic and epigenetic influence 
on oxidative phosphorylation, islet function 
and type 2 diabetes in humans”. Kl 9.00 Jubi-
leumsaulan, Medicinskt forskningscentrum, 
ing 59, Skånes Universitetssjukhus, Malmö. 

björn slaug i folkhälsovetenskap: ”Ex-
ploration and debelopment of methodology for 
accessibility assessments: Based on the notion 
of person-environment fit”. Kl 13.00 i hörsal 
01, Health Sciences Centre, Baravägen 3, Lund.

2 juni 

ola wikander i gamla testamentets ex-
egetik: ”Drought, death and the sun in ugarit 
and ancient Israel”. Kl 10.15 i sal 118, Centrum 
för teologi och religionsvetenskap, Allhelgona 
kyrkogata 8, Lund.

4 juni 

dalia mukhtar-Landgren i statsvetenskap: 
”Planering för framsteg och gemenskap: om 
den kommunala utvecklingsplaneringens idé-
mässiga förutsättningar”. Kl 10.15, Palaestra, 
Paradisgatan 4, Lund. 

farrukh javed i statistik: ”On statistical 
aspects of Modelling financial volatility”. Kl 
10.15 i EC3:207, Holger Crafoords Ekonomi-
centrum, Lund. 

5 juni 

ola Lindgren i klinisk medicin: ”Incre-
tin hormone secretion – studies in human 
subjects”. Kl 9.00 Segerfalksalen, BMC, 
 Sölvegatan 17, Lund
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7 juni 

francesco sulla i industriell automation: 
”Fault behavior of wind turbines”. Kl 10.15 i 
sal M:B, M-huset, Ole römers väg 1, Lund.

8 juni 

anna alm i historia: ”Upplevelsens poetik. 
Slöjdseminariet på nääs 1880–1940”. Kl 10.15 
i sal 3, Historiska institutionen, Magle stora 
kyrkogata 12, Lund.

 johan sjöholm i fysik: ”High repetition 
rate laser diagnostics for combustion applica-
tions”. Kl 10.15 i sal B, Fysicum, Professorsga-
tan 1, Lund. 

frank ebsen i socialt arbete: ”Udsat til 
børneforsorg – om etablering af familiepleje, 
børenanstalter og indsats i hjemmet for ud-
satte børn i Danmark”. Kl 13.15 i Edens hörsal, 
Paradisgatan 5, Lund. 

david bolin i matematisk statistik: 
”Models and methods for random fields in 
spatial statistics with computational efficiency 
from markon properties”. Kl 13.00 i sal  MH:A, 
Matematikhuset, Sölvegatan 18, Lund.

11 juni 

michal heliasz i geobiosfärsvetenskap, 
inriktning naturgeografi: ”Spatial and tem-
poral dynamics of subarctic birch forest carbon 
exchange”. Kl 10.00 i hörsal ”Världen”, Geo-
centrum I, Lund.

12 juni 

bo Li i fysik: ”Development and application 
of laser-induced emission techniques for com-
bustion diagnostics: high-resolution visualiza-
tion of turbulent reacting flows”. Kl 10.15 i sal 
B, Fysiska institutionen, Lund. 

Följande disputationer har ägt rum:

kristian reckzeh i biomedicin med inrikt-
ning stamcellsbiologi: ”Deciphering the pat-
hogenesis of acute myeloid leukemia”.  

helle Lundgaard thulesius i klinisk 
medicin med inriktning öron-, näs- och 
halssjukdomar: ”rhinomanometry in clinical 
use. A tool in the septoplasty decision making 
process”. 

gunilla ohlsson i religionssociologi: 
”Från ämbetsman till ämbetsbärare. Föränd-
ringar speglade i anmälningar mot präster un-
der tre brytningsstider”. 

jens knutsson i psykologi: ”Child and 
adult witness event memory reporting and 
metamemory capabilities: Social aspects and 
legal professionals´ opinions”. 

peter österberg i psykologi: ”Genera-
tive learning management – a dual-role model 
for creativity in organizations”. 

mikael egard i fysik: ”Electron tunneling 
and field-effect devices in mm-wave circuits”.  

clement chartier i förbränningsmoto-
rer: ”Spray processes in optical diesel engines 
– air entrainment and emissions”. 

johanna grönroos i ekologi, inriktning 
zoologisk ekologi: ”Adaptive flexibility in 
migratory behaviour of shorebirds”. 

ara toomanian i geobiosfärsveten-
skap, inriktning naturgeografi och eko-
systemanalys: ”Methods to improve and 
evaluate spatial data infrastructures”. 

Linda geironson i biologi, med inrikt-
ning genetik: ”HLA class i maturation – in 
the presence and absence of Tapasin”.  

nazim isma i klinisk medicin: ”Venous 
thromboembolism in southern Sweden epide-
miology and risk factors”. 

roland schmitt i klinisk medicin med 
inriktning pediatrik: ”Studies of the pat-
hogenesis of IgA nephropathy and Henoch-
Schönlein purpura, with special reference to 
streptococcus pyogenes infections and com-
plement”. 

sofia andersson i biomedicin med in-
riktning molekylär fysiologi: ”Exocytosis in 
type 2 diabetes – functional and genetic stu-
dies of hormone secretion”. 

alexander gaber i laboratoriemedicin 
med inriktning patologi: ”Prognostic role of 
tumour associated trypsin inhibitor in colorec-
tal cancer patients”. 

giuseppe niccola giordano i folkhälso-
vetenskap med inriktning socialmedicin: 
”Social capital and self-rated health. Testing 
association with longitudinal and multilevel 
methodologies”.  

anders  bernland i teoretisk elektro-
teknik: ”Integral identites for passive systems 
and spherical waves in scattering and antenna 
problems”.  

jan-erik nilsson i psykologi: ”Experi-
mental studies of components in the treat-
ment for social anxiety disorder”. 

john hultén i statsvetenskap: ”ny väg 
till nya vägar och järnvägar. Finansieringsprag-
matism och planeringsrationalism vid beslut 
om infrastrukturinvesteringar”.  

pia nylinder i företagsekonomi: ”Bud-
getary control in public health care – a stu-
dy about perceptions of budgetary control 
among clinical directors”. 

anna runemark i ekologi, inriktning 
zoologisk ekologi: ”Islands biogeography 

& population divergence in the skyros wall 
 lizard”.  

bo andersson i informatik: ”Harnessing 
handheld computing – framwork, toolkit and 
design propositions”. 

thórarinn krismundsson i klinisk medi-
cin med inriktning kärlkirurgi: ”Juxtarenal 
aortic aneurysm – endovascular treatment and 
imaging techniques”. 

su Zhang i klinisk medicin med inrikt-
ning kirurgi: ”Adhesive and signaling mecha-
nisms in abdominal sepsis”. 

Alexander Gaber i laboratoriemedicin med 
inriktning patologi: ”Prognostic role of tumour 
associated trypsin inhibitor in colorectal cancer 
patients”. 

rong cao i teknisk mikrobiologi: 
”Food-related gram-positiv bacteria: ente-
rotoxin A expression in staphylcoccus aureus 
and a new regulation mechanism in lactococ-
cus lactis”. 

andreas Lantz i fysik: ”Application of la-
ser techniques in combustion environmentso f 
relevance for gas turbine studies”. 

fredrik harrysson i radiosystem: ”Mul-
tiple antenna terminals in realistic environ-
ments – A composite channel modeling ap-
proach”.  

yasser gaber i bioteknik: ”Hydrolases 
as catalysts for green chemistry and industrial 
applications. Esterase, lipase and phytase”. Is-
kra Staneva i teoretisk fysik: ”Monte Carlo ap-
proach to binding and agregation of disorde-
red peptides”. 

maxime delhorme i kemi, inriktning 
teoretisk kemi: ”Thermodynamics and struc-
ture of plate-like particle dispersions”. 

valeria vettchinkina i fysik: ”Transport 
phenomena in quantum wells and wires in 
presence of disorder and interactions”. 

sumera tubasum i kemi, inriktning ke-
misk fysik: ”Multidimensional fluorescence 
polarization imaging of single light harvesting 
complexes”. 

matthias burza i fysik: ”Laser driven par-
ticle acceleration – improving performance 
 through smart target design”. 

karl dahlstrand i rättssociologi: ”Kränk-
ning och upprättelse. En rättssociologisk stu-
die av kränkningsersättning till brottsoffer”. 

richard Larsson i kemi, inriktning orga-
nisk kemi: ”Synthesis towards biologically ac-
tive natural products”. 

holger weishaupt i biomedicin cell- 
och molekylärbiologi: ”Computational and 
experimental methods for deciphering the epi-
genetic code in hematopoietic stem cell linea-
ge commitment”. 

Lynn ranåker i ekologi, inriktning lim-
nologi: ”Piscivore-prey fish interactions – con-
sequences of changing optical environments”.
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hänt.
forskningsmedeL. Kungliga Fysiografiska 
Sällskapet har delat ut vardera 310.000 kronor i 
forskningsmedel ur Per-Eric och Ulla Schybergs 
Stiftelse till anders rosengren, Institutionen 
för kliniska vetenskaper i Malmö, marie skepö, 
Avdelningen för Teoretisk kemi i Lund och Lena 
svensson, Immunologisektionen i Lund.

gLobaL swede. Lewis horne, entreprenör-
skapsstudent på Ekonomihögskolan har fått 
utmärkelsen Global Swede, utdelat av handels-
minister ewa björling. Utmärkelsen är ett 
samarbete mellan Utrikesdepartementet och 
Svenska institutet och ges till utländska stu-
denter i Sverige som har utmärkt sig inom om-
rådena innovation och entreprenörskap. Lewis 
Horne kommer från Australien och har som en 
del del av magisterprogrammet i entreprenör-
skap på Ekonomihögskolan varit med och star-
tat två företag, Perpello och GePant. Tidigare 
i år utsågs Perpello till ett av världens 50 mest 

las nobelpristagare och unga forskare kring ett 
visst ämne och i år är det fysik.  

fLer fysikutmärkeLser. Två prestige-
fyllda utmärkelser har delats ut till forskare på 
Fasta tillståndets fysik. magnus borgström 
har fått ett stipendium på 100.000 kronor ur 
Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond 
för vetenskap, teknik och miljö för ”Metoder 
att med billigare och mer effektiva nya mate-
rial i form av nanotrådar omvandla solljus till 
elektricitet.” kimberly dick thelander har 
tilldelats The Harold M. Manasevit Young In-
vestigator Award för “Innovative advances in 
MOVPE growth and characterization of III-V 
nanostructure materials.” 

informationsspeciaList. Svensk förening 
för informationsspecialister har utsett  ingela 
wahlgren, bibliotekarie på Internationella mil-
jöinstitutet till årets informationsspecialist.

Likt alla finare publika trädgårdar har nu 
även Botan en butik. Den öppnade i början 
av maj med en strykande åtgång på tomat-
plantor för femton kronor stycket. 

– En solig dag kan här vara runt tre tusen 
besökare, och det är efterfrågan som lett 
fram till vår butik, berättar intendent  sofie 
olofsson och visar upp en nyplanterad 
stickling från växtkärran.    

Kärrorna med växter står utanför växt-
huset vid kaféet som också är välbesökt 
så här års. Tidigare år har Botans personal 
ställt ut lite växter som blivit över och så har 
köpsugna besökare betalat för dem i kaféet. 
I år gjorde man slag i saken och organise-
rade växtförsäljningen lite bättre. Samtidigt 
inredde man ett par av kontorsrummen inne 

lovande studentföretag av det globala affärs-
nätverket, Kairos Society.   

stipendium. För första 
gången har en biolog fått 
Hans-Uno Bengtssonsti-
pendiet på 20.000 kronor. 
marie dacke, Biologiska 
institutionen, tilldelas sti-
pendiet med motiveringen 
att hon ”med stort engage-
mang arbetat med att in-

tressera ungdomar för universitetsstudier, bland 
annat genom utveckling av biologishowen”.

ungt fysikstipendium. ulrika forsberg, 
doktorand på avdelningen för kärnfysik, har 
blivit utsedd till The Lindau nobel Laureate 
Meetings-stipendiat. Den årliga konferensen 
är ett etablerat forum för kunskapsutbyte mel-
lan forskargenerationer. Under en vecka sam-

i växthuset till en riktig butik med vykort, 
böcker, honung, tvål och annat smått och 
gott som passar med trädgård. Här hittar 
man också fina små frö påsar som medlem-
mar i Botans vän förening gjort i ordning. Lik-
som en korg med slöjdvirke från olika träd.

Butiken håller öppet mellan 11 och 15 
alla dagar. foto: maria lindh

Botan har öppnat butik

Marie Dacke.

boka redan idag på 0414-700 75, www.kivikshotell.se
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LUMs utgivningsplan 
hösten 2012

 manusstopp utkommer

Lum 6   24 augusti  14 september

Lum 7  25 september 12 oktober

Lum 8  29 oktober 16 november

Lum 9  27 november  14 december

Fredrik Malmberg, Marilyn Rayner, Petr Dejmek, Anna Timgren 
under prisutdelningen i S:t Petri kyrka. foto: annika dejmek

Det kom ett brev 
till redaktionen…
... från ingen mindre än bengt feld-
reich, 86 år, pionjär som vetenskaps-
reporter på SVT och även röst för 
Benjamin Syrsa på julafton. Han hade 
läst om Hellmuth Hertz i förra LUM 
och ville gärna berätta ett personligt 
minne av dennes tvärvetenskapliga 
forskning. 

Feldreich hade i sin tur en gång 
fått ett brev av Hellmuth Hertz. Där 
berättade han hur han inspirerats av 
ett TV-program som Feldreich gjort. 

Hertz skrev: ”Tack för det intres-
santa TV-programmet om nattinsek-
ters öga. Temat och presentationen 
har inspirerat mig till ämnen för två av 
mina doktoranders arbeten”. 

största bokflytten 
i Lunds historia?
Universitetsbiblioteket är nu igång  med den 
sedan länge planerade och efterlängtade stora 
flytten till Gastelyckan. Det handlar om  40 
000 hyllmeter material (= 4 hyllmil!) som ska  
överföras till arkivklassade magasin på Gas-
telyckan. Flytten övervakas av bibliotekarie 
 therese ericsson. foto: maria lindh

sura maj? Trots skönsång från Student-
sångarna på universitetstrappan den 1 maj 
hade LUMs fotograf dålig framgång med att 
hitta riktigt glada ansikten i publiken. Inte ens 
ballongerna visade någon märkbar vårglädje...
foto: kennet ruona

vinnarsaLva. 
”Serieentreprenören” 
fredrik malmborg 
vann andra pris i Ventu-
re Cup tillsammans med 
sin hustru marilyn rai-
ner samt malin sjöö, 
anna timgren och 
petr dejmek – alla livs-
medelstekniker vid LTH. 
De har startat företaget 
Speximo för utveck-
landet av en hudkräm 
baserad på växten qui-
noa helt utan kemiska 
tillsatser. 

162 nya doktorer pryddes 
med hatt och krans
Fredagen den 25 maj var det dags för Lunds 
universitets stora högtid – doktorspromotio-
nen. Sammanlagt promoveradess 182 nya 
doktorer, var av 162 fanns på plats. 19 perso-
ner kreerades till hedersdoktorer och 11 till 
jubeldoktorer. Bland hedersdoktorerna märk-
tes bland andra den amerikanska professorn 
 cynthia enloe samt industrimannen och en-
treprenören sten k. johnson.
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Hallå Stefan Lindgren
...forskningsingenjör på Humanist-
laboratoriet och ansvarig för nät ver ket 
”Digital humanities” inom det världs      -
omspännande universitetsnätverket 
Universitas 21, U21.

Vad gör ni inom ”Digital humanities”? 
– Vi träffas vartannat år och ägnar oss åt 
allt som rör digitalisering och humaniora: 
det kan handla om tredimensionella mo-
deller av försvunna kulturer, digital ana-
lys av enorma textmängder, om verktyg 
och metoder eller om undervisning och 
lärande.

nätverket föddes vid ett u21-möte 
i virginia för fyra år sedan. vad är 
det som är så bra med u21?
– Det erbjuder en global mötesplats. 
Medlemsuniversiteten befinner sig i sam-
ma division. Det känns att man ligger på 
samma nivå och man hamnar snabbt rätt 
i diskussionerna. Alla behärskar inte eng-
elska lika bra, men det är också en viktig 
erfarenhet och tvingar deltagarna att an-
passa språket.

nästa nätverksträff är i september 
och då är det Lunds universitet som 
står värd?
– Ja, vi väntar ett 80-tal forskare och 
forskningstekniker hit från hela världen.

du sysslar själv med den gren som 
handlar om tredimensionell visuali-
sering av kulturarvet?
– Ja, jag och mina kolleger arbetar myck-
et med arkeologerna och med att scanna 
föremål och hela miljöer exempelvis vid 
de svenska utgrävningarna i Pompeji. när 
Pompeji grävdes ut på 1800-talet hand-
lade det mer om skattjakt än arkeologisk 
forskning. Fynden spreds över världen. 
Genom 3D-tekniken kan vi återmöble-
ra rummen med de skingrade föremålen 
och få en bild av hur det såg ut exakt 
den dagen för snart två tusen år sedan då 
Pompeji förstördes av ett vulkanutbrott. 
Många forskare tycker att det är en hjälp 
att kunna se och inte bara läsa om det de 
forskar om.

genom u21 har du fått värdefulla 
kontakter – men det finns också 
svårigheter förknippade med nät-
verkandet?
– Ja, finansieringen är en nöt att knäcka. 
Den som engagerar sig i ett U21-nätverk 

har inte automatiskt rätt att syssla med 
det på arbetstid eller räkna det som me-
rit. U21 erbjuder möjligheten att starta 
nätverk, men det är hemmauniversiteten 
som måste betala om de ska kunna träf-
fas. Inte alla har egna anslag att ta av. 
Jag har fått stöd av fakulteten, men tror 
det behövs finansiell hjälp också från uni-
versitetet centralt för att fler nätverk ska 
komma igång och U21 utnyttjas på bäs-
ta sätt.

text & foto: 
britta coLLberg

fotnot: Universitas 21, U21, är ett globalt 
nätverk med 24 forskningsuniversitet. Vid 
årsmötet i maj, som i år hölls i Lund, pu-
blicerades en ranking som visar att Sveri-
ge ligger tvåa i världen inom högre utbild-
ning. ”Universitetets roll i dagens lärande 
samhälle” var temat vid ett heldagssym-
posium. 
    Mer om U21, rankingen och sympo-
siet på www.lu.se/nyheter under rubri-
ken ”Studenters delaktighet viktig fråga 
för U21”. 


