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En stilla atmosfär vilar kring den 
till synes övergivna gården.  Fast 
i själva verket är det en hemlig 
verkstad där en radioaktiv bomb är 
på väg att ta form. 

 
Men ännu finns bara misstankar kring vad 
som försiggår i de igenbommade byggna-
derna. Strålningsexpertis tillkallas, och så 
fort dörren går upp börjar dosimetern ge 
utslag med sitt karaktäristiska, knattrande 
läte. Att gå in utan skydd kan i värsta fall 
vara förenat med livsfara.

Platsen är revingehed och den beskrivna 
situationen ett försök att skapa en realis-
tisk övning kring ett planerat terrordåd med 
radioaktiva strålningskällor. Att i samband 
med strålning undvika skador på människor 
och miljö är en specialkunskap som ganska 
få behärskar, och det är här Lunds universi-
tet kommer in i bilden.

– Som strålningsfysiker på universitetet 
får man vara beredd på att hjälpa till, både 
under övning och i skarpt läge, berättar 
Therese Geber-Bergstrand som är övnings-
handledare.

tiLL vardags är hon doktorand i medicinsk 
strålningsfysik vid Institutionen för kliniska 
vetenskaper i Malmö. Hon intresserar sig sär-
skilt för retrospektiv dosimetri, vilket innebär 
att man försöker hitta metoder att i efter-
hand uppskatta radioaktiv strålning. I det ak-
tuella scenariot skulle det till exempel kunna 

Övning öppnar 
för radioaktivt
detektivarbete

  3

t

Med specialutrustade helikoptrar och flygplan 
mäts radioaktivitet över större landområden. Inne 
i den misstänkta bombverkstaden avslöjar mä-
taren om det finns strålning. Efteråt kontrolleras 
även deltagarna.
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t handla om att ta reda på vilken strålning förbi-
passerande eller närboende utsatts för. 

– Det är lite av ett detektivarbete. när jag 
ska uppskatta strålning i efterhand så måste 
jag återskapa hela kedjan av händelser före, 
under och efter den eventuella exponeringen. 
På övningen får jag nya idéer och infallsvink-
lar till min forskning genom att iaktta hur öv-
ningsdeltagare och andra agerar på och kring 
platsen, förklarar hon.

Vi beger oss in i bomblaboratoriet. Iförd 
skyddsmask och dräkt är det varmt, svet-
tigt och svårt att se i den svaga belysningen. 
Och i röran bland kringspridda föremål finns 
den osynliga, luktlösa men farliga strålning-
en (dock i mildare form under övningen). rå-
kar mätinstrument eller något annat komma i 
kontakt med golv och väggar måste det kasse-
ras. Det är lätt att förstå att det kan gå snett. 

ute i den miLda höstLuften igen ska The-
rese Geber-Bergstrand utvärdera en övning 
som ägt rum strax innan, med tre killar från 
danska Beredskabsstyrelsen. Samtalet, som 
pga. internationell närvaro sker på engelska, 
tar fart direkt. En av deltagarna har upptäckt 
att det var svårt att hålla koll på hur lång tid 
man arbetat i närheten av strålningskällorna 
– hur löser man det?

Andra scenarion med radioaktiv strålning, 
t.ex. en trafikolycka och ett attentat mot en 
politikers bostad, tränas parallellt. Samtliga 
dessa har tagit form i ett samarbete mellan 
doktoranderna vid Lunds universitet och stu-
denter vid Göteborgs universitet.  

– Att vara här skiljer sig en hel del ifrån att 
experimentera i labbet, menar Therese Geber-
Bergstrand.

– Det gäller att hela tiden vara beredd på 
det oväntade, att stoppa insatsen och tillfälligt 
dra sig tillbaka medan man tänker ut nya lös-
ningar kring hur man arbetar på platsen. Och 
eftersom det samtidigt är en misstänkt brotts-
plats får vi inte förstöra polisens bevismaterial.

text: Björn martinsson
foto: charLotte carLBerg Bärg

stråLskyddsövningen refox 2102

Den 23–28 september anordnade Strålsäkerhetsmyndigheten i nära 
samarbete med Lunds universitet den samnordiska strålskyddsövningen 
REFOX 2012 på flera platser i Skåne. Syftet var att under säkra former träna 
på verklighetstrogna olyckor och attentat där radioaktiva strålningskällor 
ingår. 

Ett 10-tal doktorander som forskar inom medicinsk strålningsfysik på 
institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö har deltagit. Deras bidrag 
har varit att utforma och genomföra olika övningsmoment. Lunds univer-
sitet har skött det praktiska kring alla övningsscenarion vilket bland annat 
inkluderar pedagogik, strålsäkerhet och utvärdering.

Övningen engagerade totalt ca 400 personer. Förutom övningsdeltaga-
re fanns observatörer från ett flertal europeiska länder. Det internationella 
intresset beror bland annat på att många länder har strängare lagstiftning 
som omöjliggör liknande övningar.

En sista koll görs innan deltagarna lämnar övnings-
området i Revingehed. Karl Östlund, biträdan-

de  övningsledare, och Therese Geber-Bergstrand,  
 övningshandledare, var två av deltagarna från LU.
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Inte nog med nya utbildningsplatser
Lunds universitet utbildar ungefär 2000 helårsstudenter utöver 

vad man får betalt för av staten. Universitetet begärde tidigare i år att 
regeringen skulle satsa på fler utbildningsplatser. Man har delvis lyssnat 
och tilldelat LU 340 tillfälliga nybörjarplatser under tre år. Men det täcker 
långt ifrån behoven.

Kritiserad utvärderingsmetod
Hur bra fungerar egentligen HSVs nya sätt att värdera kvaliteten på 

landets högre utbildningar? Inte tillräckligt bra menar många, bl.a. prorek-
tor Eva Wiberg. Hon tycker att det fokuseras för mycket på slumpvis utval-
da examensarbeten, vilket inte speglar hela utbildningsprocessen och kan 
missgynna tvärvetenskapliga utbildningar. 

Tecken på telepati
Professor Etzel Cardeña forskar om huruvida vissa personlighetsty-

per och medvetandetillstånd är särskilt lämpade för telepati. Hans senaste 
undersökningar, där en person med tankens kraft sänder bilder till en an-
nan, visar starka indikationer på att telepati har skett, menar Cardeña. 

Robot med primitivt medvetande
En stor skillnad mellan människa och maskin är att maskinen inte 

har någon själ. Germund Hesslow, professor i neurofysiologi, utmanar 
den tanken. Han är en av skaparna bakom roboten K som har en sorts 
primitivt medvetande som kan lära sig av sina erfarenheter och även 
förutse vissa saker. 

redaktion
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Extra utbildningsanslag 
täcker inte behoven 
budgeten. hög kvalitet på utbild-
ningarna i kombination med att 
många vill läsa i Lund – det är skälet 
till att Lunds universitet får extra 
utbildningsanslag nästa år, sa stats-
sekreterare peter honeth vid den 
klassiska budgetfrukosten i univer-
sitetshuset i september.

det mesta av extrapengarna går 
till Lunds universitet som helhet: 

– regeringen vill tvinga er att 
själva prioritera vad ni vill satsa på, 
sa honeth.

Lunds universitet utbildar ungefär 2000 hel-
årsstudenter utöver de studenter som man 
får betalt för av staten. Det har lett till stora 
besparingskrav på flera fakulteter. Universi-
tetets ledning tycker dock att det är fel tid 
att spara på högre utbildning. Man begärde 
tidigare i år att regeringen skulle satsa på 
fler utbildningsplatser. regeringen har del-
vis lyssnat. De 340 tillfälliga nybörjarplatser 

som Lund nu får under tre år är välkomna, 
men täcker långt ifrån behoven. 

– regeringen håller fast vid att satsa på 
kvalitet framför kvantitet, sa Peter Honeth, 
Men universiteten har mycket pengar och 
det går ändå mycket väl att skapa nya plat-
ser på utbildningar som är eftertraktade av 
både studenter och arbetsmarknad, mena-
de han. 

han påpekade också att regeringen sat-
sat på nya utbildningsplatser för sjuksköter-
skor i landet, men att Lund inte visat intresse 
för någon utökning. 

– Det tyckte regeringen var lite synd, sa 
statssekreteraren. 

Staten tillsköt dock inga extra pengar 
till nya sjuksköterskeplatser. Satsningen på 
sjuksköterskeutbildningen är ett nollsum-
mespel, på så vis att omfördelningen mås-
te ske internt, förklarar LUs planeringschef 
Tim Ekberg.

– Medicinska fakulteten hade behövt 

skära ner på platser på andra medicinska 
utbildningar för att kunna erbjuda fler sjuk-
sköterskeplatser och valde därför att avstå. 

om universitetet, som regeringen vill, 
hade flyttat resurser från fristående kurser 
med få sökande till mer samhällsnyttiga ut-
bildningar, hade det slagit hårt mot vissa fa-
kulteter. En sjuksköterskeplats kostar t.ex. 
dubbelt så mycket som en plats inom sam-

budgeten. prorektor eva Wiberg 
hoppas att den nya universitetsge-
mensamma utbildningsnämnden 
ska bli det forum där fakulteterna 
tillsammans kan prioritera och göra 
strategiska avvägningar. i höst ska 
nämnden ta ställning till hur man 
tycker att de 340 tillfälliga platserna 
ska fördelas.

– Vi behöver enas om ett basutbud för Lunds 
universitet. Men sedan gäller att kunna se 

inte bara till den egna fakultetens intressen 
utan också till helheten. Det måste vara möj-
ligt att göra nya satsningar och stötta utbild-
ningar inom vitala samhällsområden, men 
också att lägga ner och flytta utbildningsre-
surser mellan fakulteter, menar Eva Wiberg.

Hon är medveten om rädslan för att 
okänsliga beslut ska fattas ”centralt” över 
huvudet på fakulteterna. Men hon tycker 
det är ett större problem att alla i dag bara 
pratar pengar.

– Var ska kvalitetsdiskussionen föras? Dis-

kussionen om samhällsbehoven? Jag menar 
att den ska föras dels på fakulteterna, dels 
i Utbildningsnämnden, säger Eva Wiberg.

redan håLLer prorektorn och Utvär-
deringsenheten kvalitetsdialoger med varje 
fakultet. Utbildningsnämnden erbjuder ett 
nytt forum där alla fakulteter kan mötas. 

– Fakultetsrepresentanterna i Utbild-
ningsnämnden är valda av sina kolleger och 
bör ha mandat att besluta. när vi hittat for-
merna för hur vi ska arbeta hoppas jag att 

Budgeten 2013

Utbildningsnämnden diskuterar extraplatserna

Planeringschef Tim Ekberg. 
foto: jonas andersson
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Budgetnytt

Lunds universitet får sammanlagt 34 
miljoner kronor i en tillfällig utbild-
ningssatsning som regeringen gör 
under åren 2013–15: 17 miljoner nästa 
år, 13 miljoner 2014 och 4 miljoner 2015. 
Satsningen motsvarar cirka 340 nya plat-
ser, baserat på en schablon. Bakgrunden 
är dels ”svag konjunktur”, vilket bland 
annat yttrar sig i stor ungdomsarbets-
löshet, samt att Lund är populärt med 
många förstahandssökande.

Totalt får Lunds universitet ett till-
skott på 27,5 miljoner kronor i utbild-
ningsanslag nästa år. I den summan 
ingår då också de drygt tretton miljoner 
som universitetet får i ”premium” för ut-
bildningar som fått högsta betyg i Hög-
skoleverkets utvärderingar (se artikel sid 
12). Summan täcker också kostnader för 
45 extra nybörjarplatser på civilingen-
jörsutbildningen och tio på högskole-
ingenjörsutbildningen, liksom tre extra 
miljoner till konstnärlig forskning.

I jämförelse med andra lärosäten får 
Lund stor del av ”premiepengarna” för 
hög utbildningskvalitet, men relativt 
lägre andel av de tillfälliga utbildnings-
platserna. 

konstnärlig forskning
får utvecklingsanslag
budgeten. Konstnärliga fakulteten fick 
sex miljoner kronor extra, tre i år och tre 
nästa år, för att utveckla sin forskning.

– Väldigt positivt för oss. Det finns 
många hål att stoppa de pengarna 
i, säger fakultetens dekanus Håkan 
Lundström.

Ända sedan 1995 då man startade 
sin första forskarutbildning i musikpe-
dagogik har man varit underfinansie-
rad, menar Håkan Lundström. År 2000 
tillkom forskarutbildningar inom den 
konstnärliga inriktningen, musik, fri 
konst och teater. Man var först i landet 
2006 med konstnärlig doktorsexamen 
då tre stycken disputerade. Därefter har 
ytterligare en disputerat i teater och tre 
i musik. Under tiden har ett 15-tal inom 
musikpedagogik också disputerat.  

– Det absolut viktigaste för oss nu är 
att ta in fler doktorander. Det är inte 
bra om alla försvinner samtidigt efter 
fyra år. Vi behöver också behålla en del 
på post doc-nivå så att vi har den kri-
tiska massa som krävs i en forskarmiljö, 
säger Håkan Lundström. 
 

extra pengar 
till max iv och ess
Forskningsproppen. Lunds universi-
tet kan få upp emot 180 miljoner kronor 
i höjda forskningsanslag. Och både ESS 
och MAX IV gynnas i höstens färska 
forsknings- och innovationsproposition. 
ESS med 200 miljoner och MAX IV med 
50 miljoner.

Delar av FoI-proppen presenterades 
i september och spred stor glädje på 
Lunds universitet som lär få en stor del 
av den kraftfulla satsning som reger-
ingen nu aviserar. Det handlar om en 
satsning på fyra miljarder kronor i årlig 
nivåhöjning som kommer att gälla fullt 
ut från 2016. Under åren 2013 till 2015 
sker en successiv ökning. Om man räknar 
med att LU fortsättningsvis får den an-
del av de totala forskningsanslaget, som 
tidigare, så kommer man fram till siffran 
180 miljoner. En annan aviserad satsning 
på 300 miljoner om året handlar om 
spetsforskning.   

Lunds universitet för första gången kan ta 
ett samlat grepp och diskutera vad som är 
kvalitet för universitetet som helhet och för 
samhället, och sedan handla utifrån det.

uppdraget Börjar aLLtså direkt ge-
nom att Utbildningsnämnden i höst disku-
terar det extra anslaget som motsvarar cirka 
340 nya tillfälliga platser. De matchar alltså 
inte LUs överproduktion och platserna räck-
er inte till alla som vill ha dem. Fakulteter-
na har därför fått lämna in prioriteringslistor 
och motivera hur många platser de vill ha 
och varför. när detta läses har Utbildnings-
nämnden behandlat önskemålen och – om 

allt gått som Eva Wiberg hoppas – enats om 
ett förslag som efter att ha passerat rektors 
ledningsråd kan behandlas i Universitetssty-
relsen i november.

– De extra anslagen kommer förmodli-
gen att tillfälligtvis rädda utbildningar som 
annars hängt löst p.g.a. tidigare besparings-
krav, exempelvis utbildningen av arbetste-
rapeuter. I andra fall kan det handla om att 
stärka upp utbildningar med särskilda be-
hov, rätta till missar eller täppa igen ”svarta 
hål”, dvs. där tidigare års överproduktion 
genererat stora underskott, exempelvis på 
LTH, säger Eva Wiberg.

Britta coLLBerg

hällsvetenskap eller humaniora och teolo-
gi, fortsätter LUs planeringschef. En sådan 
eventuell omflyttning måste först föregås av 
en övergripande diskussion.

– Problem med att omprioritera är inte 
unikt för Lund utan gäller alla lärosäten – 
alla har svårt att flytta utbildningsplatser 
och resurser mellan ämnen och mellan fa-
kulteter, menar Tim Ekberg också. 

Inte desto mindre påpekade LUs intern-
revision i en rapport i våras att det finns 
mycket övrigt att önska när det gäller stra-
tegisk utbildningsplanering vid Lunds uni-
versitet. Fakulteterna saknar nästan helt en 
medveten omprövning av vilka utbildning-
ar som är viktiga att slå vakt om, vilka som 
behöver stärkas och vilka som borde läggas 
ner, menar Internrevisionen.

Utöver de tillfälliga utbildningsplatserna 
till universitetet, får LTH 55 nya platser öron-
märkta för ett par ingenjörsutbildningar. 

Lths rektor Anders Axelsson var vid bud-
getfrukosten glad över de nya platserna, 
men påpekade att de inte förslår långt. LTH 
är den fakultet som har störst överproduk-
tion, cirka 1000 platser, men Anders Ax-
elsson menar att denna överproduktion är 
etiskt försvarbar och positiv för samhället. 

– LTH svarar på marknadens och studen-
ternas önskemål, även om det lett till ett 
ekonomiskt underskott. Marknaden ropar 
efter ingenjörer och studenterna står på kö. 
Det finns många motiverade studenter med 

höga betyg som vi inte har plats att ta in. 
Tvärtom får vi minska intaget av studenter i 
år, sa Anders Axelsson.

Britta coLLBerg
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på ny post. en pratstund med vice-
rektor nils danielsen är en trevlig 
stund. han kallar sig nisse, säger 
sig vara nyfiken och intresserad av 
människor, och han är vänlig och 
positiv. ungefär så som han vill att 
alla medarbetare på Lunds universi-
tet ska vara mot varandra?

– jag skulle önska att vi använde 
oss av orden snälla och tack lite 
oftare, säger han.

nils Danielsen har fått personalfrågorna på 
sitt rektorsansvar, dvs. lärarskap, ledarskap 
och medarbetarskap.

Han har erfarenhet av den typen av frå-
gor inom universitetet – men från studen-
ternas perspektiv. Han har precis lämnat ett 
sexårigt ordförandeskap för nämnden för 
biomedicinsk, medicinsk och folkhälsove-

tenskaplig utbildning (nBMFU) på Medicin-
ska fakulteten.

–  I den jämställs studenterna med an-
ställda och under senare år ökade de ären-
den som har med arbetsmiljön att göra.

niLs danieLsen är medicinare, forska-
re inom neurovetenskap, vilket innebär att 
han en gång i tiden valde bort patienterna. 
Men så fick han studenterna, konstaterar 
han, och är glad över att nu fått LU-med-
arbetarna att bekymra sig om.

Och bekymrad blir han, när vissa resul-
tat från medarbetarenkäten kommer på tal. 
Det som upprör mest är att så många upp-
levt kränkande särbehandling, dåligt språk-
bruk och andra negativa attityder.

– Bara för att man är på ett universitet 
får man inte säga vad som helst hur som 
helst till varandra. Och har man gjort fel – 

det gör vi alla ibland – så kan man faktiskt 
säga förlåt.

Enkäten visar även att det är många som 
knappt vågar säga någonting alls av rädsla 
för att förlora jobbet eller andra repressalier.

– nästan lika ledsamt det, tycker han. 
Stressfaktorn är också för hög hos många 

LU-anställda – och nils Danielsen kan se en 
gemensam nämnare mellan stress, nega-
tiv attityd och rädslan för att yttra sig. En 
otrygghet på jobbet, som tyvärr ligger lite i 
ett universitets natur, menar han.

– Anslagen är osäkra och vissa anställ-
ningar likaså. Att universitetet skulle kunna 
bli en helt trygg arbetsplats är en utopi, sä-
ger han.

så vad kan vicerektor nils Danielsen – från 
sin horisont i universitetsledningen – göra 
för att åstadkomma ett vänligare klimat och 
lindra stressen hos medarbetarna vid uni-
versitetet?

– Jag har inte riktigt tänkt klart på det 
än. Men läpparnas bekännelse duger inte. 
Vi i ledningen måste vara goda förebilder. 
Och när många saker snurrar fort hos oss så 
sprider det sig ut i organisationen. Så om vi 
försöker ta det lite lugnare, snurra lite min-
dre fort så kan det kanske påverka resten 
positivt.

nils Danielsen menar också att det stän-

nye vicerektorn nils Danielsen:

– Vi i ledningen måste 
vara goda förebilder

Nye vicerektorn Nils 
Danielsen har fått per-
sonalfrågorna på sitt 
rektorsansvar, dvs. 
 lärarskap,  ledarskap 
och medarbetarskap.

aktuellt.



LUM nr 7 | 2012     9

diga flödet av information är stressande 
och skulle kunna begränsas om fler tog 
ansvar för det.

– Alla vill vara förberedda och inte bli 
tagna på sängen – men alla behöver inte 
läsa allt. Man behöver inte köra runt ett 
mail i åtta led med alla bilagor. Den som 
kan ärendet skulle istället kunna göra en 
sammanfattning om vad som gäller.

reflektion, fikor och spontana möten, 
tycker han också är viktigt att universi-
tetsledningen tar sig tid för. Själv tycker 
han att han blivit väldigt väl mottagen i 
”Vita huset”. 

– Ett trevligt gäng att jobba med. Och 
inte minst när man kommer ner i fikarum-
met på morgnarna och möts av lokalvår-
dare Marie Hansson som sprider glädje 
runt sig och får andra att må bra.  

på medicinska fakuLteten berättar 
han att han haft förmånen att få jobba 
en del med kansliet och är imponerad av 
den kompetens han mött där. 

Han hejar också glatt på Birgitta Carls-
son, chef för lönehanteringen, som kom-
mer förbi under intervjun. På hennes av-
delning var han precis på studiebesök.

– De gör ett fantastiskt jobb – och vik-
tigt. Tänk vilken kris det skulle bli om folk 
inte fick sina löner i tid…

text & foto: maria Lindh

niLs danieLsen

Född 1956 i Nora
Läkarexamen i Göteborg 1982
kom tiLL Lund 1991 som docent i 
anatomi
beFordrades till professor 2011 
Forskar inom nanovetenskap, 
neurala gränsytor 
pedagogisk pristagare i våras
Vicerektor på halvtid sedan i 
våras
bor i Genarp
FamiLj hustru Anita och tre ung-
domar
stressar aV genom att gå på fot-
boll, vandra i fjällen och flugfiska

Forskning. Lus ledning har beslu-
tat ge en extra hyresrabatt för de 
forskare som flyttar in på medicon 
village i år och nästa år. forskar-
grupper från flera fakulteter är in-
tresserade, men hyresförhandling-
arna mellan Lu och medicon village 
är ännu inte klara i sin helhet.

– Förhandlingarna är positiva och vi job-
bar så hårt vi kan för att bli klara snarast 
möjligt. För att spara tid kör vi på flera spår 
parallellt. Samtidigt med förhandlingarna 
pågår arbetet med inplaceringen av de oli-
ka forskargrupperna, lokalanpassningen, 
planeringen av rumsfunktioner med mera, 
säger Annette Stambolovski som leder hy-
resförhandlingarna för LUs del.

För att snabba på inflyttningen har 
universitetsledningen beslutat ge en extra 
hyresrabatt förutom den hyressubvention 
som redan utlovats till och med 2015. De 
grupper som flyttar in redan i år eller för-
sta kvartalet nästa år får hyran minskad 
med 75 procent, och de som flyttar in se-
nare under 2013 får en hyresrabatt på 40 
procent.

Det är nu klart att ALF-medel – en spe-
ciell sorts finansiering för medicinska fors-
kare – kan få användas till hyran i forsk-
ningsbyn. Vad gäller forskare som inte har 
ALF-medel, så valde Medicinska fakulteten 

Fortsatt planering 
av Medicon Village

vid sitt styrelsemöte den 20 september att 
bordlägga frågan om ifall deras hyror ska 
subventioneras på samma sätt som hyror-
na vid BMC och CrC. 

Ett skäl till bordläggningen är att man 
vill ha tydliga kriterier för hanteringen av 
det eventuella överskott från hyrorna som 
ska gå tillbaka till forskningen. Dessa kri-
terier tas nu fram av LUs ledning. Ett annat 
är att man vill veta om det nya nationella 
ALF-avtal som förbereds kan påverka den 
framtida ALF-finansieringen av hyrorna på 
Medicon Village. Frågan om hyressubven-
tionerna ska tas upp igen i styrelsen när 
detta är utrett och när LUs avtal med Medi-
con Village är klart.

inom medfak är det de grupper som ar-
betar med cancerforskning som är intres-
serade av att flytta till Medicon Village. An-
dra intressenter är det tvärvetenskapliga 
centret CrEATE Health och vissa grupper 
från Centrum för analys och syntes, CAS, 
från n-fakulteten. Alla som flyttar till Medi-
con Village kommer att behålla sina institu-
tionstillhörigheter och ha LU som sin över-
gripande hemhörighet.

ingeLa Björck

Fotnot: Se även sidan 35 där vicerektor 
Carl Borrebaeck bemöter föregående LUMs 
gästtyckare Olof Hallonsten om Medicon 
Village. 

Medicon Village tar nu form i Astra Zenecas gamla lokaler.
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aktuellt.

internationaLisering. Lunds univer-
sitet har fått ett av de eftertraktade 
strategiska stint-anslagen för att 
främja internationalisering inom hö-
gre utbildning och forskning. peng-
arna ska gå till seminarier i Brasilien 
och ryssland med syfte att lyfta 
fram det bästa som sverige och 
Lunds universitet har att erbjuda 
inom forskning och utbildning.

parallellt storsatsar brasilianska 
staten på stipendier till toppstu-
denter som vill studera utomlands. 
mycket talar för att Lunds universi-
tet de kommande två åren erbjuds 
att ta emot ett större antal helfi-
nansierade studenter från Brasilien.

STInT, Stiftelsen för internationalisering av 
högre utbildning och forskning, har anslagit 
närmare en miljon kronor till Lunds universi-
tets satsning på ”Swedish Excellence Semi-
nars” under de kommande två åren. Lunds 
universitet anslår lika mycket för att kunna 
genomföra de här seminarierna i samarbe-
te med de svenska ambassaderna i värdlän-
derna. 

– Det första seminariet planeras redan 
i december, i Brasilien. Vi hoppas få med 
duktiga forskare, lärare och studenter som 
kan berätta om forskning, utbildning och 
samverkan med omvärlden inom ämnesom-
råden och fält som är intressanta och rele-
vanta för just Brasilien respektive ryssland, 
säger Gunilla Carlecrantz, chef för Strate-
giska partnerskap och nätverk och Extern-
finansierade projekt inom sektionen Exter-
na relationer.

Lunds universitet kommer att bjuda in 
ett brett spektrum av gäster från myndig-
heter, utbildningssektorn och näringslivet, 
både inhemska och svenska företag verk-

samma i värdländerna. Den som håller i trå-
darna är Carina Jensen på Externa relationer.

– Genom de här seminarierna tar vi det 
första steget mot att göra svensk högre ut-
bildning mer känd i de här två jätteländerna. 
På sikt är planen att vi ska kunna genomfö-
ra liknande seminarier i andra länder med 
stark utveckling och ekonomisk tillväxt, som 
Sydkorea, Sydafrika, länder i Kaukasus-re-
gionen samt Egypten, berättar Gunilla Car-
lecrantz.

samtidigt som Lunds universitet vänder 
sig till Brasilien och ryssland med semina-
rier, så är Lund ett av de svenska lärosäten 
som omfattas av det brasilianska stipendie-
programmet som startar nästa år.

”Vetenskap utan gränser”, som pro-
grammet heter, är en storsatsning som 
innebär att totalt 100.000 studenter, dok-
torander och forskare från Brasilien får möj-
lighet att studera eller forska utomlands på 
den brasilianska statens och näringslivets 
bekostnad. Enligt Internationella program-
kontorets uppskattning kan ca 2000 stipen-
dier gå till studier i Sverige, inom framför allt 
teknik och naturvetenskap, men även miljö. 

Lunds universitet har redan samarbete 
och utbyte med universitet i Brasilien – inte 
minst LTH har goda relationer. Lunds uni-
versitet har även utbyte med ryssland, både 
när det gäller personal och studenter.

Britta coLLBerg

LU visar upp sig 
i Brasilien och Ryssland 

Lund och uppsala 
samarbetar kring 
masterutvärdering
utVärdering. Prorektorerna vid 
Lunds och Uppsala universitet ska 
dra igång ett samarbetsprojekt för 
att säkra och utveckla kvaliteten på 
de tvååriga masterutbildningarna. 
Dessa utbildningar introducerades 
2007 och lockade många internatio-
nella studenter, framför allt innan 
studieavgifter för utomeuropéer 
infördes i Sverige.

Lund och Uppsala gjorde tillsam-
mans med Göteborgs universitet 
en första uppföljning av dem som 
utexaminerades från masterutbild-
ningarna 2008–2010. 

Nu går Lund och Uppsala alltså 
vidare och gör ytterligare en upp-
följning av de första masterkullarna. 
Projektet ska pågå 2012–2014 och 
kommer att täcka in studenternas 
uppfattningar om utbildningen, 
studieresultat och efterföljande 
karriär.

– Genom det nära samarbetet 
mellan de två universiteten ges möj-
lighet till jämförelser och erfaren-
hetsutbyte som ytterligare främjar 
kvalitetsutvecklingen, menar Hanne 
Smidt, projektledare och Senior 
Advisor på EUA, European University 
Association i Bryssel.

ingen pilotutbildning
till trafikflyghögskolan
utbiLdning. Den nya pilotut-
bildningen vid Yrkeshögskolan 
ska arrangeras av BF Scandinavian 
Aviation Academy AB i Västerås. Det 
innebär att uppdraget inte gick till 
Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed, 
som sorterar under LTH.  

Beslutet betyder att det inte tas 
in nya på utbildningen i Ljungbyhed 
i år men att LTH och Trafikflyghög-
skolan, TFHS, tar nya tag när 20 nya 
platser åter ska utlysas nästa år.

Carina Jensen organiserar seminarierna. 
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Forskning. Lu har idag ingen 
gemensam ingång på webben där 
man kan få överblick över universi-
tetets forskning eller hitta projekt 
inom ett visst område. ett annat 
problem är att många forskare 
saknar egna hemsidor där de kan 
berätta om sin forskning.

En LU-gemensam forskningsdatabas skulle 
kunna råda bot på båda dessa problem på 
en gång. LUM har tidigare (nr 4, 2011) be-
rättat om den utredning som gjorts av Ka-
rolina Widell om en sådan möjlig databas. 

Karolina Widell har nu fått i uppdrag att 
gå vidare med arbetet och under hösten 

Nya steg mot en forskningsdatabas
göra en fördjupad förstudie. Målet är att 
hitta ett system som är både välavgränsat, 
lätthanterligt, lättöverskådligt och möjligt 
att utnyttja på olika sätt. 

Förutom att ge information om LUs 
forskning på olika områden ska databasen 
kunna användas för analyser av olika slag. 
Det kan gälla frågor om tvärvetenskapliga 
nätverk eller internationella samarbeten 
med en viss världsdel – frågor som idag krä-
ver arbetsamma kartläggningar. 

Så mycket som möjligt av informationen 
på sidorna ska genereras automatiskt, och 
nyttan av forskningsdatabasen ska vara tyd-
lig för den enskilde forskaren. En förutsätt-
ning för att databasen ska fungera är ju att 

ranking. universitetets utbild-
ningar inom ämnet geografi rankas 
bland de 20 bästa i världen enligt 
den senaste Qs-rankingen. det 
är ett hopp uppåt på rankingste-
gen jämfört med förra året och 
därmed behåller geografiäm-
nets utbildningar sin position 
som universitetets högst 
rankade. 

– Det är naturligtvis glädjande att 
hamna högst bland alla ämnen på LU. 
Men det gör inte rankingar mindre pro-
blematiska. Som forskare brukar vi inte 
referera till undersökningar som man inte 
kan kontrollera. Och här finns en hel del sa-
ker som hade behövt kontrolleras. Studen-
ter kan t.ex. inte veta om både Human Geo-
graphy och Physical Geography har lika hög 
standard. nu råkar det turligt nog vara så att 
båda institutionerna har haft en fantastisk 
utveckling av sin utbildning och forskning 
under de senaste tio åren så den student 

Utbildningarna i geografi 
toppar ny ranking

lund, dekan vid Samhällsvetenskapliga fa-
kulteten. 

QS-rankingen använder sig av följande 
viktning när de gör sina mätningar: akade-
miskt anseende (40 procent), studentvär-
dering (20 procent), citeringar (20 procent), 
anseende hos arbetsgivare (10 procent) 
samt hur mycket internationella lärare och 
studenter som finns vid lärosätet eller inom 
ämnet (5 procent vardera). Geografiämnet 
fick särskilt höga poäng när det gällde aka-

demiskt anseende. 

andra utBiLdningar vid Lunds uni-
versitet som lyckades placera sig bland 
de 50 bästa i världsrankingen är civil-
ingenjörsutbildningen, miljövetenskap 
samt fysik och astronomi (som i QS-
rankingen rankas gemensamt). 

Lunds universitet som helhet kom i 
år på plats 71 i rankingen. Detta är den 

bästa placeringen av de svenska universi-
teten och näst bästa bland de nordiska, ef-
ter Köpenhamn på plats 51. På andra plats 
av de svenska kommer Uppsala på plats 81 
och sedan Stockholms universitet på plats 
171. 

uLrika oredsson 

Fotnot: Vid LUMs pressläggning kom nya 
THE World University Rankings där LU ligger 
på plats 82.

ingen kommer att dra sig för att lägga in el-
ler uppdatera sina uppgifter. 

Karolina Widell ska under hösten ha 
möten med personer i gemensamma för-
valtningen, fakultetsledningarna och i olika 
funktioner på fakulteterna. Grundfrågorna 
om man vill ha en forskningsdatabas och 
hur denna i så fall ska se ut ska diskuteras, 
liksom frågan om ifall LU ska utveckla en 
egen lösning eller köpa in någon som re-
dan finns på marknaden. rapporten ska ut-
mynna i ett beslutsförslag och en kravspeci-
fikation som kan användas vid en eventuell 
kommande upphandling.

ingeLa Björck

 

Geografiutbildningarna vid Lunds universitet 
är bland de 20 bästa i världen. ill: shutterstock

som till äventyrs baserar sitt val av lärosäte 
på QS ranking riskerar inte att hamna fel 
hur den än väljer, säger Ann-Katrin Bäck-
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Att mäta utbildningskvalitet är ingen lätt sak. Just nu pågår 
den andra utvärderingsomgången med HSVs nya kvalitets-
system. Reaktionerna är starkt kritiska från många håll 
– och det nya svenska systemet får också internationell 
kritik. Nu lovar dock regeringen att det ska ses över 
och kompletteras från 2014. Men innan dess kan 
många otraditionella och tvärvetenskapliga initia-
tiv ha kvävts, befarar kritikerna.

Rätt mätt?
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– vi har fantastisk tvärvetenskaplig 
forskning i Lund. det vore olyckligt 
om våra tvärvetenskapliga utbild-
ningar skulle hotas eller till och med 
läggas ner, för att de inte passar in i 
högskoleverkets nya utvärderings-
system. tvärtom måste vi fortsätta 
att arbeta tvärvetenskapligt och se 
till att forskningen kopplas till och 
matchas av bra tvärvetenskaplig 
utbildning. det är ett krav också 
från studenterna.

Så kommenterar Eva Wiberg, prorektor med 
ansvar för grund- och forskarutbildningen, 
HSVs utvärderingssystem. Hon tycker att 
det finns en poäng i att fokusera på kva-
liteten på examensarbeten, men liksom de 
flesta kritiker anser hon att metoden mås-
te kompletteras. I dag slår den mot tvär-
vetenskapliga utbildningar med otraditio-
nella examensformer. I Lund gäller det t.ex. 
de ifrågasatta utbildningarna i journalistik, 
folkhälsovetenskap och entreprenörskap.

 – I journalistik är examensarbetet ett 
reportage, i folkvetenskap en populärve-
tenskaplig artikel och i entreprenörskap en 
affärsplan utifrån ett case. Det är examens-
former där studenterna visar upp en prak-
tisk kompetens som de behöver i yrkeslivet. 
Men dessa former speglar inte fullt ut de ve-
tenskapliga kvaliteter som akademiska exa-

mensarbeten ofta har och som HSV format 
sin måttstock efter.

Istället för att döma ut en hel utbildning 
för att några enstaka examensarbeten inte 
uppfyller målen så bör man bedöma helhe-
ten, helst hela utbildningsprocessen, menar 
Eva Wiberg. Detta är nödvändigt för att slå 
vakt om de tvärvetenskapliga utbildningar 
som vuxit fram utifrån nya samhällsbehov, 
t.ex. inom folkhälsovetenskap och teknik 
och management.

– Universitetet har tre kärnuppdrag – 
forskning, utbildning och innovation/sam-
verkan. Innovation och samverkan är efter-
satt. Vi får problem om våra utbildningar 
börjar anpassa examensjobb och kursplaner 
efter HSVs utvärderingsmodell, och förlorar 
det tvärvetenskapliga, samhällstillvända ny-
tänkandet.  

utmaningen för universitetet är att 
nu stötta de ifrågasatta utbildningarna till 
en förbättring och anpassning som inte slår 
mot deras ”själ”.

– Man ska förstås ta kritiken på allvar, 
samtidigt som man slår vakt om sin särart. I 
folkhälsovetenskap vill man t.ex. gärna be-
hålla den populärvetenskapliga artikeln som 
examensarbete, men tänker sig att ha en 
mer reflekterande inledning och avslutning 
som täcker in de akademiska kraven. 

Britta coLLBerg

hsv:s nya 
utvärderingssystem

Startade 2011 och pågår i tre och 
halvt år fram till 2014. Totalt ingår 
sex utvärderingsomgångar. 

Starkt fokus på resultat i form 
av slumpvis utvalda självständiga 
examensarbeten som betygssätts 
enligt en tregradig skala. 

Omdömena publiceras på HSVs 
hemsida där man lätt kan jämföra 
betygen på utbildningar vid olika 
lärosäten.  http://kvalitet.hsv.se/
resultatsok

Bedöm hela utbildningsprocessen!
Prorektor Eva Wiberg:

fo
to

: k
en

n
e

t 
r

u
o

n
a

Prorektor Eva Wiberg är kritisk till HSVs nya utvär-
deringssystem. foto: charlotte carlberg bärg

HSVs nya utvärderingssystem lägger tonvikten på slumpvis utvalda självständiga examensarbeten. foto: kennet ruona
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släpp inte igenom svaga examens-
arbeten! ett svagt arbete kan slå ut 
en hel utbildning.

och om ni väljer att examinera 
på nya, okonventionella sätt eller 
ingå i tvärvetenskapliga samarbe-
ten: var noga med att följa upp och 
säkra kvaliteten på det ni gör och se 
till att examensresultaten matchar 
målen för utbildningen.

råden kommer från utvärde-
ringsavdelningen när drygt sextio 
utbildningar vid Lunds universitet 
hunnit granskas utifrån högskole-
verkets nya system.

 I mitten av september hade 63 lundautbild-
ningar bedömts och betygsatts. En stor ma-
joritet – drygt fyrtio – fick omdömet ”Hög 
kvalitet”. Elva fick guldstjärna och bedöm-
des ha ”Mycket hög kvalitet”. nio utbild-
ningar ansågs ha ”Bristande kvalitet” och 
måste visa att de åtgärdat problemen för 
att få behålla sin examensrätt.

Alla utbildningar som fått högsta be-
tyg genererar extra kvalitetspengar. Lunds 
universitet som har relativt många ”topp-
poängare” nationellt sett, får drygt 13 mil-

– Varje fakultet som har en ifrågasatt ut-
bildning ska göra en åtgärds- och handlings-
plan tillsammans med mig. Vi har jobbat så 
under tidigare utvärderingssystem, med 
goda resultat, berättar utvärderingschefen 
Kristina Josefson, som samlar de ifrågasatta 
utbildningarna till stormöten ett par gånger 
under hösten. 

– På det viset kan vi utbyta erfarenheter 
och lära av varandra. 

Generellt uppmanar både hon och ut-
värderingskoordinator Eva Lindgren utbild-
ningar att vara vaksamma och inte släppa 
igenom svaga examensarbeten. 

– Självklart ska man aldrig tumma på kva-
liteten. Ändå kan man tycka det är mänsk-
ligt att till slut släppa igenom en enstaka 
student som kämpat och kämpat för att bli 
godkänd men ändå inte riktigt lever upp till 
kraven. Med dagens utvärderingssystem 
straffar det sig – svaga uppsatser kan slå 
mot en hel utbildning. 

de fLesta utBiLdningar som fått säm-
re omdöme är medvetna om att de släppt 
igenom något arbete som inte riktigt håller 
måttet. De är inte förvånade över resultaten 
och tar till sig av kritiken. Vissa kommer att 
förändra utbildningens upplägg, andra öka 
kontrollen av examensarbetena.

I några fall har man vetat att en utbild-
ning inte varit tillräckligt bra och tagit kon-
sekvenserna av det.  Det gäller exempelvis 
Ekonomihögskolans magisterutbildning i 

Den europeiska kvalitetssäkringsorganisationen ENQA beslutade i mitten av septem-
ber att Högskoleverket inte längre uppfyller medlemskraven. ENQA konstaterar att 
det svenska utvärderingssystemet inte tillräckligt stöttar lärosätena i deras utveck-
lingsarbete. 

Från Utbildningsdepartementet meddelar man att den nya myndigheten för kvali-
tetssäkring av högre utbildning – Universitetskanslerämbetet (UKÄ) – ska arbeta med 
att förbättra systemet så att Sverige inom två år åter kan bli medlem i ENQA.

– Den övergripande inriktningen med fokus på studenternas resultat ligger fast, sä-
ger statssekreterare Peter Honeth. Det kan dock bli aktuellt att komplettera systemet.

Nya UKÄ under universitetskanslern Lars Haikola får större frihet att förbättra 
systemet i samråd med lärosätena. Något som SUHF, Universitets- och högskoleför-
bundet, välkomnar. Där är man redan igång med arbetet och räknar med att nästa 
höst lägga fram ett förslag om ett reformerat system. 

Britta coLLBerg

svenska modellen fick tummen ner

Ett svagt exjobb kan
sänka hel utbildning 

joner kronor extra nästa år. Universitetets 
ledning bestämmer hur pengarna ska för-
delas och lutar åt att liksom Uppsala låta 75 
procent av pengarna gå till fakulteter med 
utbildningar som fått omdömet mycket hög 
kvalitet, som ett kvalitetspremium. resten 
satsas bl.a. på att lyfta utbildningar som be-
höver förbättras. 

Och det finns alltså några som inte håller 
måttet enligt utvärderingen. 

Utvärderingsavdelningen:

Kristina Josefson och Eva Lindgren på Utvärderingsavdelningen.
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kompletteras! Systemet förutsät-
ter en traditionell struktur med 
avslutande examensarbete i form 
av en uppsats. Det är inte anpassat 
för nytänkande tvärvetenskapliga 
utbildningar. Det slår mot flera av 
s-fakultetens masterprogram inom 
vår Graduate School. Det lär också 
märkas när nya tvärvetenskapliga 
huvudområden klumpas ihop – t.ex. 
service management som placerats 
i bedömargruppen turism/mål-
tidsvetenskap när det egentligen 
handlar om tjänstevetenskap i bred 
bemärkelse.
 
Lars Berg-
gren, prode-
kan, området 
för humaniora 
och teologi:
– Det är positivt 
att examens-
arbeten ingår 
i utvärderings-
processen, men HSV fokuserar för 
ensidigt på dem. Alla självständiga 
arbeten bedöms i utbildningen 
inte utifrån de övergripande exa-
mensmålen, utan först och främst 
utifrån lärandemål i kursplanerna. 
I HSV-utvärderingen däremot, som 
bygger på slumpvis utvalda arbe-
ten, bedöms alla arbeten utifrån de 
övergripande examensmålen –  dvs. 
mål som uppsatsförfattaren inte 
alltid haft krav på sig att omfatta 
i sin helhet. Risken är att en rad 
arbeten med hög kvalitet får låga 
betyg. Det är kanske så att utvär-
deringsmodellen inte passar in på 
vissa typer av utbildningar – t.ex. en 
del tvärvetenskapliga – men det ska 
bli spännande att se hur den faller 
ut mot ett ämne som mitt eget, 
historia. En positiv följd är att vi 
måste diskutera kvalitet i examens-
arbetena och hur vi implementerar 
examensmålen.

intervjuer: Britta coLLBerg

Bo-anders 
jönsson, 
prodekanus, 
naturveten-
skapliga fakul-
teten:
– Det stod för 
mig klart från 
början att 
detta är ett uselt och ogenom-
tänkt utvärderingssystem som 
inte mäter den verkliga kvaliteten 
på en utbildning. Att basera en 
kvalitetsbedömning för en hel 
utbildning, oavsett dess längd, på 
ett litet antal slumpmässigt valda 
examensarbetesrapporter, där 
varje rapport bedömts av en enda 
”expert”, är rent lotteri. Att nu den 
europeiska kvalitetsorganisationen 
ENQA utesluter Högskoleverket 
på grund av metodikens svagheter 
är föga förvånande. Men oavsett 
kritiken har vi nu att förhålla oss till 
utvärderingssystemet som det ser 
ut i denna omgång. Vi måste därför 
lägga ner all energi vi bara kan på 
självvärderingarna som ska skrivas 
för att ”hjälpa” bedömargrupperna 
att avge så rättvisa bedömningar 
och beslut som möjligt.
 
Lena eskilsson, 
vice-dekanus, 
samhällsve-
tenskapliga 
fakulteten:
– Jag är kritisk 
framför allt till 
metodiken. Det 
verkar skifta 
mycket mellan bedömargrupperna 
hur arbetet utförts och vad som 
vägts in i det slutomdömet. Själv-
värderingarnas roll är oklar, liksom 
vad som hände med student- och 
alumniundersökningarna.

– Det är inte fel att använda 
examensarbeten som ett mått på 
utbildningskvalitet, men det måste 

management som man hade beslutat lägga 
ner redan före HSVs beslut. 

Andra är förvånade och till och med arga 
över omdömena – det gäller t.ex. den ifråga-
satta kandidatexamen i naturgeografi och eko-
systemanalys. Där tycker man inte det är rimligt 
att underkänna en hel utbildning för att några 
av flera bedömda examensarbeten rörande ett 
examensmål inte höll tillräcklig kvalitet. 

ett grundproBLem är att HSVs överpröv-
ning av examensarbetena inte nödvändigtvis 
säger något om utbildningen som helhet, me-
nar Tina Josefson och Eva Lindgren. Det själv-
ständiga slutarbetet täcker ofta bara in några 
av de mål man satt upp för utbildningen. res-
ten förutsätts studenten uppnå under utbild-
ningsprocessen. 

Praktik och internationalisering mäts ex-
empelvis inte. Utvärderingssystemet gynnar 
också statusutbildningar som lockar högpres-
terande studenter, menar flera kritiker, medan 
de som rekryterar studenter från studieovana 
miljöer ligger sämre till. Väl avgränsade aka-
demiska ämnen har en fördel jämfört med nya 
tvärvetenskapliga utbildningar med större in-
slag av praktik och nya examinationsformer, 
också enligt kritikerna. 

– risken finns förstås att man avskräcker 
från innovationer och gränsöverskridande 
samarbete. Samtidigt finns flera exempel på 
tvärvetenskapliga utbildningar som fått hög-
sta omdömet, medan traditionella högsta-
tusutbildningar med duktiga studenter fått 
betyget bristande kvalitet – det gäller t.ex. 
juristutbildningen vid Stockholms universitet.

aLLa mätsystem har för- och nackdelar, 
sammanfattar Kristina Josefson och Eva Lind-
gren. HSVs tidigare utvärderingssystem döm-
des ut för att det fokuserade bara förutsätt-
ningarna för en god utbildning – inte vad den 
verkligen ledde till. Och det nya systemet kri-
tiseras i sin tur för att huvudsakligen se till ett 
av flera resultat – det självständiga arbetet. 

– De flesta menar nog att granskning av 
examensarbeten ger en bra fingervisning och 
kan vara kvalitetsdrivande. Personligen hade 
jag gärna sett att man samtidigt tittat på hela 
den process som en utbildning innebär, säger 
Kristina Josefson.

text & foto: Britta coLLBerg

Vad tycker du om HSVs nya sätt 
att mäta utbildningskvalitet?
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Han sänder sina tankar
Det finns belägg för att tankeöverföring är möjligt. 

Det menar Etzel Cardeña som undersöker om vissa personlighets-
typer och medvetandetillstånd är särskilt lämpade för telepati. I en 
pågående studie får försökspersonerna, som befinner sig i olika hus 
och utan fysisk kontakt med varandra, göra ett telepatitest.

Under hypnos tittar Etzel 
Cardeña på en slumpmäs-
sigt utvald kortfilm. Bilder 
med koppling till filmer-
na har i flera fall dykt upp 
i medvetandet hos den an-
dra personen i försöket, 
som sitter i en annan bygg-
nad, omedveten om vilken 
film som har visats. 
foto: ulrika oredsson

Försökspersonen, i det här fallet 
doktoranden David Marcusson-
Clavertz, sitter i en lugn miljö, i en 
mjuk fåtölj och i en mjuk, röd be-
lysning med halva pingisbollar över 
ögonen och ett vitt brus i öronen 
för att stänga ute störande intryck. 
foto: charlotte carlberg bärg

16               
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etzeL cardeña

Etzel Cardeña innehar världens för närvarande enda professur 
med inriktning mot parapsykologi. Den tillsattes 2005 efter flera 
års diskussioner genom en donation av en dansk industriman 
som ville bidra till forskning kring hypnos och parapsykologi.

Etzel Cardeña har tidigare varit anställd bland annat vid Stan-
ford University och University of Texas.

Etzel Cardeña är professor i psyko-
logi med inriktning mot hypnos 
och parapsykologi. Han forskar 
bland annat om hypnotiska till-

stånd och de förändringar i medvetandet 
som vissa människor känner under hypnos. 

De som deltar i Etzels Cardeñas telepati-
experiment har tre saker gemensamt: de är 
lätthypnotiserade, de tror att de kan lyckas 
i ett telepatiexperiment och de anser att de 
har varit med om en parapsykologisk upp-
levelse. 

– Den möjliga parapsykologiska upple-
velsen är oftast mycket vardaglig, säger Car-
deña. Det kan handla om saker som är svåra 
att förklara; till exempel att en person dyker 
upp i drömmen och nästa dag hör han el-
ler hon av sig för första gången på lång tid. 
Händelser som ofta förklaras som förbluf-
fande tillfälligheter.

försökspersoner som tvärt avfärdar var-
je möjlighet till telepati har vid tidigare expe-
riment visat sig ha mindre benägenhet att 
lyckas. Därför valde Etzel Cardeña bort den 
kategorin.

En annan framgångsfaktor är försöks-
personernas relation till varandra. Ju när-
mare deras relation är desto större är möj-
ligheten att de lyckas med telepatin.

Etzel Cardeña har använt sig av en ex-
perimentmetod som kallas Ganzfeld. Den 
innebär att försökspersonen sitter i en lugn 
miljö, i en mjuk fåtölj och i en mjuk, röd be-
lysning. Han eller hon har halva pingisbol-
lar över ögonen och ett vitt brus i öronen. 

Detta för att stänga ute störande intryck och 
underlätta för ett så kallat förändrat medve-
tandetillstånd, något som också underlättar 
för telepati, enligt Cardeña. 

i ett pågående experiment har Etzel Car-
deña och försökspersonen suttit i var sitt 
hus, utan någon fysisk eller visuell kontakt 
med varandra. Med hjälp av en medarbeta-
re och en inspelad röst låter de sig hypno-
tiseras samtidigt. Efter tio minuter är båda 
under hypnos. I det tillståndet tittar Etzel 
Cardeña på en slumpmässigt utvald kortfilm 
som spelas om och om igen i tio minuter. 
Samtidigt får den hypnotiserade i det andra 
huset tala fritt ur hjärtat, lufta alla tankar 
som dyker upp i huvudet.

– Flera försökspersoner talar här om sa-
ker med tydlig koppling till filmer och bilder 
som jag eller vem det nu är som sitter i det 
andra huset tittar på, säger Etzel Cardeña.

Försökspersonerna får sedan titta på fyra 
slumpmässigt utvalda klipp som de grade-
rar på en skala mellan 0 och 100, där 100 
betyder att försökspersonen är helt säker 
på att det är just det klippet som Cardeña 
har tittat på. I en tidigare studie fann Etzel 
Cardeña och hans doktorand David Mar-
cusson-Clavertz ett starkt samband mellan 
hur bra de lätthypnotiserade försöksperso-
nerna var på att välja rätt filmklipp och om 
de upplevde ett förändrat medvetandetill-
stånd. Sambandet, eller korrelationen, var 
0,74. (En korrelation som är 0 hade innebu-
rit att det inte fanns något samband alls och 
en 1:a om de med 100 procents säkerhet 

lyckats peka ut den film som var den rätta.) 
– 0,74 är en väldigt stark indikation på 

att telepati verkligen har skett, säger Etzel 
Cardeña. 

Hur förklarar man då att någon kan sitta 
i ett hus och föra över tankar till ett annat?

– Jag tror vi måste förklara det med att 
vår förmåga till förnimmelse inte enbart är 
begränsad till kroppen och hjärnan, säger 
Etzel Cardeña, som vänder sig mot att man 
talar om övernaturliga fenomen. 

– Jag tror tvärtom att det är helt naturliga 
fenomen, bara det att vi inte lyckats förklara 
exakt hur det funkar. Men det finns faktiskt 
fysiker som säger att detta inte strider mot 
några  fysiska lagar. 

etzeL cardeñas experiment är publice-
rade i Journal of Parapsychology. Det är, 
enligt Cardeña, sällan som de etablerade 
tyngre vetenskapliga tidsskrifterna publice-
rar försök som tangerar till parapsykologi, 
men det har hänt att nature, Science, och 
Psychological Bulletin gjort undantag.

– Det är synd att det sker så sällan efter-
som det nu blir något av ett moment 22: 
forskning i parapsykologi granskas inte i de 
större tidsskrifterna och avfärdas av forskare 
som inte har tagit del av experimenten. Ge-
nom att specificera närmare vilka personer 
och vilka medvetandetillstånd som är mest 
gynnsamma för telepati hoppas vi kunna 
öka tillförlitligheten i våra resultat och på så 
sätt kunna nå ut till fler forskare.

uLrika  oredsson
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forskning.

Nilen, energiomvandling 
och miljövänlig konsumtion
tVärVetenskap. tre nya forsknings-
teman drar igång denna höst på 
tvärvetenskapliga pufendorf-insti-
tutet. det handlar mycket om de 
utmaningar världen står inför med 
en växande befolkning och ökad 
brist på t.ex. olja och vatten.

”Hydrosolidarity” heter ett projekt som 
handlar om nilen och de allt folkrikare län-
derna längs denna jätteflod. Hur ska nilens 
vatten räcka till en befolkning som förväntas 
bli dubbelt så stor inom trettio år? Det finns 
uppenbara risker för väpnade konflikter när 
behovet av vatten ökar. Ändå kan det fin-
nas en möjlighet att lösa konflikterna fred-
ligt om man kan hitta modeller som hjälper 
människor och stater att använda nilen-
vattnet på ett solidariskt och uthålligt sätt. 
Projektet engagerar forskare från sex fakul-
teter och leds av universitetslektor Dan-Erik 
Andersson, Centrum för Mellanösternstu-
dier, och professor ronny Berndtsson, tek-
nisk vattenresurslära.

”The Generational Goal” är ett annat 

nytt tema som fokuserar på konsumtions-
mönster och deras miljöpåverkan. namnet 
kommer av ett löfte svenska riksdagen be-
slutade om 2010. Det går ut på att Sverige 
till nästa generation ska lämna över ett sam-
hälle där vi löst våra stora miljöproblem och 
detta utan att öka miljö- och hälsoproblem 
utanför landets gränser. 

– Det är ett mycket ambitiöst mål med 
tanke på att man med en generation brukar 
räkna med 25 år. Kommer Sverige att klara 
det? säger Astrid Kander, projektledare och 
professor i ekonomisk historia, som till sin 
hjälp med att leda projektet har professor 
Oksana Mont från Internationella miljöin-
stitutet och Magnus Jiborn, journalist och 
doktor i filosofi.

projektet som engagerar forskare från 
åtta ämnen och fem fakulteter inriktar sig på 
grundforskning. Inte desto mindre hoppas 
man att resultaten kan bli underlag för po-
litiskt beslutsfattande. Ambitionen är också 
att nå ut brett. Man kommer både att ord-
na offentliga seminarier och satsa på att nå 

publiken genom media och debattböcker.
Kan vi med inspiration från levande or-

ganismer hitta nya sätt att skapa rörelseen-
ergi – det som vi i dag oftast gör med hjälp 
av fossilt bränsle i exempelvis bilar. Det är 
idén bakom det tredje nya temat med titeln 
”Bioinspired Energy Conversion”. Det leds 
av professor Öivind Andersson, från För-
bränningsmotorer på LTH. Förra terminen 
var han engagerad i Pufendorf-temat om 
sot och det tvärvetenskapliga arbetssättet 
gav mersmak.

– Detta nya tema handlar om energiom-
vandling – dvs. det man bl.a. måste göra för 
att få en motor att snurra  –  omvandla ke-
misk energi till rörelseenergi. Vi är en glad 
grupp med biologer, medicinare, nanofysi-
ker och ingenjörer som sysslar med energi-
omvandling inom väldigt olika områden. Vi 
hoppas lära av varandra och förhoppnings-
vis leder det fram till en rad nya och ovän-
tade idéer. Genom att utveckla dem kan vi 
kanske hitta nya angreppssätt för att tolka 
och styra energiomvandlingen i allt från våra 
egna celler till fordonen på våra vägar, säger 
Öivind Andersson.

Förutom de här nya huvudtemana, fort-
sätter flera tidigare projekt, t.ex. det om ESS. 
Det finns också flera både nya och gamla av-
ancerade studiegrupper inom olika ämnen, 
som exempelvis vatten, skogsanvändning, 
framtidens klassrum och astrobiologi.

Britta coLLBerg

Tre nya teman på Pufendorfinstitutet

Seminarium i Pufendorfinstitutets ljusa lokaler. foto: kennet ruona
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tVärVetenskap. vid  sidan om de 
stora temana på pufendorfinsti-
tutet finns också flera avancerade 
studiegrupper som innanför insti-
tutets väggar får möjlighet att tvär-
vetenskapligt diskutera och kanske 
initiera nya forskningsprojekt. en 
av dessa ska behandla det digitala 
samhället. 

– det finns förvånansvärt lite 
samarbete mellan samhällsvetare 
och teknikvetare när det gäller den 
digitala utvecklingen, trots att vi 
vet att den förändrar vårt beteende 
på många plan. det säger rättssoci-
ologen stefan Larsson som tillsam-
mans med datavetaren per runeson 
leder en seminarieserie i höst.

De hade båda börjat planera för ett Pufen-
dorftema kring det digitala samhället, fast 
på var sitt håll. när de fick reda på varandras 
existens, slog de sig ihop och gjorde en ge-
mensam ansökan.

Fast något Pufendorftema, som inne-
bär att forskarna ”köps loss” på deltid från 
sin dagliga verksamhet, blev det ändå inte; 
ledningen för institutet tyckte att temat 
var alltför övergripande, berättar Per ru-
neson, professor vid LTH och forsknings-
ledare för det industriella excellenscentret 
EASE, som forskar om storskalig mjukvara. 
Istället formerade man en ”Advanced Study 
Group”, och arrangerar nu en rad seminarier 
tillsammans med väl valda seniora forskare 
från sex fakulteter. 

– Seminarierna får ökad tyngd och sta-
tus när de hålls i Pufendorfinstitutets regi, 
menar Stefan Larsson, som utöver sin fors-
kartjänst vid rättssociologiska enheten är 
forskningschef för Lunds nystartade inter-
netinstitut, LUii, som syftar just till att starta 
tvärvetenskaplig forskning kring digitalise-
ring. Han tror att hösten kommer att leda 
till gemensamma forskningsansökningar 

och kanske ett nytt försök att få bli ett Pu-
fendorftema när institutet har sin nästa an-
sökningsomgång.

De som ska belysa det digitala samhäl-
let är jurister, forskare från handelsrätt, 
ekonomisk historia, datavetenskap, kultur-
vetenskap, design, informationsteknologi, 
rättssociologi samt medie- och kommuni-
kationsvetenskap. Bland annat ska de lagar 
som reglerar internet diskuteras:

– Idag är det knappast jurister utan tek-
niker tillsammans med jättar som Google 
och Facebook som är internets lagstiftare i 
realiteten, säger Stefan Larsson. 

andra frågestäLLningar som forskar-
na ska ge sig i kast med är ojämlikhetsas-
pekten– vad händer med Tredje världen när 
de rika ländernas digitala utveckling rusar 
framåt?  Politiken – hur förändras den av 
användandet av nya medier? Och arbetslivet 

– vad händer när gränsen mellan arbetsliv 
och det privata suddas ut?

eftersom forskarna kommer från så 
vitt skilda områden befarar Per runeson 
och Stefan Larsson att det ibland kan bli 
svårt för forskarna att förstå varandra. Där-
för har Per runesson och Stefan Larsson 
bestämt att de under det första seminari-
et ska presentera varandra och den andres 
forskning. 

– Samhällsvetare och teknikvetare talar 
inte alltid samma språk. Denna studiegrupp 
innebär en möjlighet att verkligen förstå vad 
den andre gör, säger Stefan Larsson. An-
dra avancerade studiegrupper som startar 
i höst vid Pufendorfinstitutet: Classroom of 
the Future Signatures of Life, Quantum Bio-
logy, Leaders and Leadership in Universities. 

uLrika oredsson

Samhällsvetare och tekniker startar 
studiegrupp om det digitala samhället

Rättssociologen Stefan Larsson och datavetaren Per Runeson. foto: kennet ruona
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forskning.

bioteknik. det är kanske en liten 
överdrift att säga att professor Bo 
mattiasson uppfunnit sitt ämne, 
bioteknik. men han var i varje fall 
den som skapade institutionen på 
kemicentrum 1985.

Härom veckan hyllades han med ett sym-
posium inför sin pensionering. Men att han 
ska tvingas att pensionera sig bara därför 
att han fyllt 67 år, är absolut inget Bo Mat-
tiasson uppskattar.

– Det är väl vansinnigt att man ska bli 
ombedd att säga upp sig och inte få fort-
sätta om man vill och har hög aktivitet i sina 
projekt. Statsministern säger ju att vi borde 
jobba till 75, säger han.

Bo mattiasson är i alla fall ytterst aktiv 
ännu. Ett allmänt omdöme om honom är 
att han är en mästare på att ordna finansie-
ring och praktiska lösningar till alla möjliga 
projekt. Det allra senaste är Bioraffinaderiet, 
som nu står nästan färdigt i Anneberg på 
den skånska slätten utanför Teckomatorp. 
Det är en utvidgning av det biogaslabora-
torium som institutionen drivit där flera år. 
nu är målet att skapa plattformskemikalier 
av växtrester (biomassa). Och ingen på in-
stitutionen tror att Bo Mattiasson kommer 
att överge det målet.

På symposiet förklarade han att han ser 
biotekniken som en verktygslåda för hållbar 
utveckling. Avdelningen arbetar med biose-
paration, cellodling och enzymteknik – tek-
niker som utvecklas för de mest skilda till-
lämpningar. 

Ett karaktäristiskt drag för Bo Mattiasson 
är att han alltid arbetat globalt. Han har le-
tat efter extremt potenta enzymer och mik-
roorganismer över hela världen. Ett resultat 

av det är att hans ”besättning” på över 80 
forskare från alla världsdelar (utom Antark-
tis) och med stora inslag från utvecklingslän-
der. Efterträdaren rajni Hatti Kaul var hans 
första postdoktor och kommer från Indien.

på frågan om man ska utveckla mat el-
ler bioenergi från jordbruket svarar Bo Mat-
tiasson att det bästa är att göra både och. 
Bioenergi – effektivast som biogas – kan ut-
vecklas av grödor på sämre jordar som inte 
används till mat liksom av rester från jord-
bruket och från våra sopor.

Forskningen i bioteknik har syftat till att 

rena industriellt avloppsvatten från riskav-
fall och att ur biomassa rena (separera) fram 
värdefulla kemiska ämnen för industrin. Yt-
terligare mål är att utveckla sensorer för 
medicinska ämnen, värdefulla kemikalier 
eller farliga gifter för att bara nämna någ-
ra exempel. Att framställa nedbrytbar plast 
utan att använda fossila råvaror ligger också 
Bo Mattiasson varmt om hjärtat.

Han inledde sin karriär som naturvetare, 
biolog och biokemist innan han som dokto-
rand till professor Klaus Mosbach kom in på 
mer tekniska biokemifrågor.

text & foto: mats nygren

– Bioteknik är en verktygslåda 
för hållbar utveckling

Mr Bioteknik går motvilligt i pension – det finns ju så mycket mer att göra!

Professor Bo Mat-
tiasson skapade 
Institutionen för 
bioteknik på Kemi-
centrum 1985. Nu 
pensioneras han.
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Luftig 
arkitektur

 

Alla som rör sig på LTH:s cam-
pusområde har nu några gånger 
sett dem, de många vita snörena 
som bildar oväntade former 
och genomsiktiga väggar mitt i 
tomma luften eller runt en staty 
eller ett träd. De dyker upp så 
fort höstterminen startat.

Det man ser är resultatet av en övning för 
arkitektutbildningens ettor och tvåor – 
medan ettorna fortfarande är nollor. Det 
handlar om miltals med snören

– Workshopen är ett lättsamt sätt att 
komma in i arkitekturtänket genom att 
med enkla medel arbeta med transfor-
mation av en bekant plats, förklarar pro-
fessor Tomas Tägil. Det är också ett bra 
sätt att få ihop ettor och tvåor som sam-
läser baskurserna i arkitektur. Och att visa 
upp arkitekterna för andra på LTH, även 
om vissa skakar på huvudet, tilläger han.

Ansvarig för årets workshop var gäst-
läraren Tina-Henriette Kristensen med 
Mats Håkansson som en av de viktigaste 
medarbetarna.

Övningen har sett lite olika ut genom 
åren. I fjor ägde den rum runt Skissernas 
museum. Efter ett par veckor spolas snö-
rena upp och allt ser ut som vanligt igen.

text & foto: mats nygren

Jörgen Haugen 
 Sörensens skulptur 
på LTH har fått ett 
lättare inslag.

Solstrålar och spindel-
väv. Snören kan skapa 
oväntade former i ett 
bekant landskap.
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Vi människor tycker oss leva i två världar. 
Den ena yttre och materiell; den andra inre 
och mental. Många anser nog att också hö-
gre stående djur har en sådan inre värld. 

Däremot kan döda ting som maskiner 
förstås inte ha en själ. Eller? 

Det är faktiskt inte alltid så lätt att dra 
gränsen mellan människa och maskin – det 
förstår man när man möter K – en robot stor 
som en knytnäve!

– K har en inre värld, ett primitivt med-
vetande, hävdar en av hans skapare – Ger-
mund Hesslow, professor i neurofysiologi 
vid Institutionen för experimentell medicin. 

germund hessLoW har under ett par de-
cennier utvecklat en hypotes kring vad som 
utmärker det mänskliga medvetandet. Den 
går ut på att det är förmågan att föreställa 
sig saker och föregripa skeenden som i själ-
va verket är det som vi menar med ett med-
vetande. År 1999 höll han en föreläsning 

om detta vid högskolan i Skövde. 
Efter åt kom ett par åhö-

rare från Institutionen 
för kommunikation 

och information 

Roboten med själ
I framtiden kommer man att kunna bygga medvetna 
maskiner – maskiner som förstår när man kränker 
deras rättigheter och som i filosofisk mening också 
kan känna smärta.

Det hävdar neurofysiologen Germund Hesslow 
utifrån en hypotes som utmanar vår bild av vad det 
innebär att vara människa.

Roboten 
K kanske 

inte ser 
så själ-
full ut, 

men en-
ligt Ger-

mund Hess-
low har den 

en inre värld, ett 
primitivt medve-

tande.
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hessLoWs hypotes

Germund Hesslows hypotes om de 
processer som leder till uppkom-
sten av en inre verklighet eller ett 
medvetande hos oss människor, 
bygger på tre mekanismer eller 
förmågor:

man kan i sitt inre simulera, dvs. 
föreställa sig, ett beteende. 
Det finns flera studier som visar 
att det är samma nervceller som 
aktiveras när en människa utför 
en handling som när hon tänker 
sig att hon utför samma handling; 
det är så att säga bara slutsig-
nalen, som verkställer själva 
handlingen, som fattas när man 
simulerar eller föreställer sig 
något. Det kan jämföras med att 
köra bilen utan att släppa upp 
kopplingen. 

man kan simulera sinnesintryck. 
Man tänker sig att man tittar på 
exempelvis ett träd. Då händer 
liknande saker i hjärnan som när 
man tittar på ett träd i verklig-
heten. Skillnaden är att signalen 
till hjärnas sensorer nu kommer 
inifrån, från människans fantasi 
byggd på erfarenhet, och inte 
från ett verkligt träd. 

man kan koppla ihop föreställ-
ningen om ett visst beteende 
med de sinnliga konsekvenser 
det får. 
Om jag slår med en hammare mot 
något så blir det en smäll, och 
sätter jag mig ner kommer jag att 
känna trycket under rumpan. Eller 
så kan jag sitta här och tänka att 
jag reser mig upp och går fram till 
dörren. Det är en simulering som 
kommer att föra med sig att jag 
framför mig ser dörren och dörr-
hantaget – vilket kan stimulera 
mig att faktiskt öppna dörren. På 
det här sättet kan man simulera 
långa kedjor av beteenden och 
deras konsekvenser.

fram. De menade att det var möjligt att ska-
pa en robot som fungerar enligt de princi-
per Hesslow skisserat. Så kom det sig att 
Dan-Anders Jirenhed och hans handledare 
Tom Ziemke utgick från Khepera, en robot 
som fanns på marknaden och som de gett 
smeknamnet K.

k har hjuL och kan rulla framåt och bakåt 
samt svänga. Forskarna försåg den med en 
elektronisk ”hjärna” som gör att den kan 
reflektera över vad den gör, låt vara i be-
gränsad mening.

Precis som hos människor har Ks ”hjär-
na” en sensorisk del där ”sinnesintrycken”, 
dvs information i form av ljud, ljus etc kan 
tas in. Den sensoriska delen är kopplad till 

en motorisk del som styr robotens rörelser. 
K:s elektroniska hjärna är byggd på ett 

annat sätt än klassiska datorer. Den är ett 
nätverk av en typ som kallas Artificiella neu-
rala nätverk, Ann. neurala nätverk kan lära 
sig saker genom träning, dvs. nätverket 
samlar in erfarenheter, lär av dem och prö-
var sig fram tills det lyckas med ett uppdrag. 
Det påminner om hur barn lär sig behärska 
den fysiska världen. roboten K förmår med 
hjälp av sin konstgjorda hjärnas läraktighet 
att efterhand undvika hinder på sin väg ge-
nom ett rum eller en labyrint.

Utmärkt, säger skeptikern, men detta 
klarar faktiskt också en automatisk damm-
sugare eller en gräsklippningsrobot. Och 
dessa maskiner är ju inte särskilt själfulla! t

Neorofysiologen Germund Hesslow utvecklat en hypotes kring vad som utmärker det mänskli-
ga medvetandet, något som delvis går att återskapa i robotar.  foto: maria lindh
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Är människan 
en raffinerad maskin?
professor peter 
gärdenfors, kog-
nitionsvetenskap: 
– Jag är skeptisk 
till tanken att det 
skulle gå att bygga 
en maskin som har 
ett medvetande 
som liknar männis-
kans. Det låter sig sägas att K har en 
”inre värld” men det är långt ifrån 
vad jag skulle kalla för en medveten 
upplevelse. Och själva frågan om 
människan är en maskin är omöjlig 
att svara på om man inte först gör 
klart för sig vad man menar med 
”maskin”.

professor em. k g 
hammar, teologi: 
– Det anser jag inte. 
Det är riktigt att 
medvetande och 
materia står i ett 
nära förhållande till 
varandra. Men med-
vetandet är inget 
statiskt, det utvecklas hela tiden i 
relation till andra människor. Visst 
hade det varit intressant om man 
kunnat bygga en maskin som kunde 
känna kärlek – den skulle ha ett och 
annat att lära oss människor….

professor dan-e 
nilsson, biologi:
– Tveklöst ja! Men 
i dag vet vi för lite 
om vad medvetan-
de är och hur det 
fungerar. Anta att 
vi i en maskin kan 
simulera mänskligt 
beteende så exakt att vi inte kan 
skilja det från en människas. Om vi 
frågar maskinen ”Är du medveten?” 
måste den svara ”Ja”. Annars är den 
felprogrammerad. Men vi kan inte 
veta om den verkligen är medveten.

nej visst, Germund Hesslow håller med:
– Både K och en hushållsrobot kan undvi-

ka hinder tack vare sina ”känselspröt”, sen-
sorerna. Det är inget konstigt med det. 

Men, tillägger han, skillnaden blir uppen-
bar när man stänger av sensorerna:

– Då kan K, så att säga med förbundna 
ögon, ändå undvika hindren därför att den 
kan ”se”, det vill säga utifrån tidigare er-
farenheter föreställa sig vad som håller på 
att hända och vilka konsekvenser detta har, 
förklarar han.

det handLar aLLtså inte om en enkel 
programmering som säger ”undvik det där 
hindret” som när det gäller gräsklippnings-
roboten, utan om en inre process som leder 
till att maskinen undviker hindret. Och själva 
poängen är inte vad maskinen har lärt sig 
utan vad den kan förutse. Det är detta som 
roboten K, enligt Germund Hesslow, har ge-
mensamt med oss människor.

hur fungerar då roBoten?

– Den lär sig två saker. Dels lär den sig 
att undvika hinder. Den kan med sina sen-
sorer se att ett hinder närmar sig och väx-
er på dess artificiella näthinna. Dels lär den 
sig då också en mängd kopplingar mellan 
beteenden och visuella konsekvenser av 
dessa beteenden. Den kan då förutse vad 
som kan hända när den närmar sig hindret. 
Dessa förutsägelser kan sedan föras in i ro-
botens synsystem, som gör att K ”ser” även 
när sensorerna är stängda.

K har inte bevisat att Germund Hess-
lows hypotes (se ruta på förra sidan) om 
mänskligt tänkande är sann. Men den visar 
att principen är en fungerande möjlighet – 
K beter sig ju som om den gjorde övervä-
ganden utifrån en inre föreställningsvärld. 
Hesslow medger att K:s inre är torftigt jäm-
fört med en människas inre. Men det kan 
byggas ut. Exempelvis skulle man kunna få 

K att rapportera om sina förutsägelser. 
Dock – en viktig komponent i männis-

kans medvetande är självmedvetandet. 
Den inre världen är min, den enskilda indi-
videns, och ingen annans. Om K varit utrus-
tad med självmedvetande skulle vi ha fått 
ett moraliskt problem på halsen – det finns 
ju ingen deklaration om maskiners rättig-
heter…

germund hessLoW tvivLar inte på att 
man i framtiden kommer att kunna bygga 
medvetna maskiner. 

– Och ja, medger han, det kan bli etis-
ka problem om vi utrustar roboten med en 
motsvarighet till värderingar och sensorer 
för att upptäcka skador och mekanismer för 
att undvika dessa.

Germund Hesslow menar nämligen att 
roboten därmed skulle kunna känna smär-
ta!

Är det verkligen möjligt? Är den bara 

en zombie som spelar teater och skriker aj 
när man sparkar den på smalbenen, som 
luras och bara ser ut som om den kände 
något? 

– nej, eftersom jag menar att smärta är 
förnimmelsen av skada i kombination av 
med mycket starka drivkrafter att undvika 
skador. Det är lätt att förstå hur en vanlig 
robot fungerar. Den får inputs och svarar på 
dem. Men K:s beteende blir oförklarligt om 
vi inte antar att den har en inre värld, säger 
Germund Hesslow.

den springande punkten är förstås vad 
man menar med ”en inre värld” och hur 
man tänker sig att en sådan uppstår. Men 
om det går att bygga en mänsklig maskin 
blir den naturliga följdfrågan: måste inte då 
också människan vara en maskin? 

göran frankeL

”K har en inre värld, 
ett primitivt medvetande.”

t



LUM nr 7 | 2012     25

listan.

Sören Mattsson har närmare 40 års 
erfarenhet av att handleda doktorander. 
Under sitt forskarliv inom medicinsk 
strålningsfysik har han varit huvud-
handledare för 27 doktorander och 
biträdande handledare för ytterligare tio. 
Här listar han några av sina tips kring 
konsten att handleda.

var generös
Man måste vara väldigt generös som hand-
ledare, särskilt i början. Man ska vara ge-

nerös både med kunskap och med beröm. Och låta 
doktoranden tidigt få vara med i vetenskapliga pu-
blikationer. I början hjälper man till med to-do-listor, 
sedan agerar man främst bollplank när doktoranden 
blir alltmer självständig under resans gång. 

uppmuntra sjäLvständighet
Uppmuntra doktoranden att ta egna kon-
takter. När doktoranden till slut blir bättre 

än en själv inom det specifika ämnesområdet är det 
viktigt att man stimulerar den utvecklingen och för-
klarar att det är precis som det ska vara.  Och så ska 
man uppmuntra den flygfärdiga doktoranden att 
framöver forska och producera vetenskapliga artik-
lar utan handledarens medverkan. 

ta tid att Lyssna
Man måste som handledare tycka om männ-
iskor, lära sig att lyssna på doktorandens alla 

frågor och synpunkter. Även om man inte håller med 
om synpunkterna måste man ta sig tid att diskutera 
dem. Det är också viktigt att ge återkoppling snabbt 
för att visa att doktoranden är värdefull. Det skapar 
förtroende.

var rättvis
Som handledare hamnar man i en chefssitu-
ation. Rättvisa är a och o. Det gäller att vara 

professionell och opartisk. Ge doktoranden chans att 
förklara sig när något blivit fel. Använd sunt förnuft. 
Och kom ihåg att det behövs människor med olika 
egenskaper i en forskargrupp.

text och foto: 
Lena Björk BLixt

1

2

3

4

Sören Mattsson listar sina bästa 
tips till doktorandhandledare.
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LUM följer med professor Lars Ek-
lundh till naturgeografernas mät-
utrustning ute på myren. Han ska 
kontrollera att allt fungerar som 

det ska efter ett åskväder med strömav-
brott.

En hög mast är förankrad i mossan med 
en metallplatta och linor åt fyra håll. Överst 
på masten finns sensorer som mäter ljuset 
både uppåt och nedåt. Skillnaden visar hur 
myren mår.

– Den största delen av solljuset absorbe-
ras av växtligheten vid fotosyntesen, växter-
nas livsprocess. Men en del återkastas och 
kan fångas upp av våra instrument. Deras 
mätningar visar hur myrens tillväxt föränd-
ras under olika årstider och olika år, förkla-
rar Lars Eklundh.

Han är ingen våtmarksforskare, och är 

därför inte ute efter att studera myren i sig. 
Men som en av Sveriges sydligaste myrar är 
Fäjemyr en viktig bit i ett stort pussel, där 
mätdata från Skåne kombineras med data 
från motsvarande master i andra delar av 
Sverige och andra delar av världen. Allt jäm-
förs också med data från satellitmätningar, 
så kallad fjärranalys.

fjärranaLys handLar om information 
från mätningar på långt håll. En vanlig till-
lämpning är meteorologi – meteorologerna 
använder ju satellitdata för sina väderprog-
noser. Satellitbilder kan också visa t.ex. ut-
bredningen av insektsangrepp och algblom-
ningar samt effekten av översvämningar 
och torka på jord- och skogsbruk runtom 
i världen.

Fjärranalystekniken började utvecklas för 

militärt och kommersiellt bruk på 70-talet. 
Forskarna i Lund var tidigt ute: naturgeogra-
fernas fjärranalysgrupp kom igång redan på 
80-talet. I början ägnade man sig främst åt 
Afrika och frågan om ökenspridning.

– Den svåra torkan i Sahel 1982 ledde till 
oro för att öknen obönhörligt skulle mar-
schera framåt med några kilometer om året. 
Men vi och andra kunde visa att öknens ut-
bredning inte berodde så mycket på varak-
tig markförstöring som på regnbrist. när 
regnen kom återhämtade sig markerna väl-
digt snabbt, säger Lars Eklundh.

sedan 80-taLet har fjärranalysforskarna 
breddat sin verksamhet både geografiskt 
och ämnesmässigt. nu studerar man bland 
annat växtlighetens kolupptag (en viktig frå-
ga i samband med klimatförändringarna), 

Den mjuka mossan sviktar under fötterna när vi går över Fäjemyr. Platsen 
ligger några mil utanför Hässleholm men känns snarare som Norrland. 
Ljungens blommor lyser rött, tuvullen vippar, och bara några låga, knotiga 
tallar sticker upp bland tuvorna av mossa.

Mätningar i myr 
kan visa klimatväxlingar

Naturgeografen Lars Eklundh kontrollerar mätutrustningarna på Fäjemyr och passar på att njuta av det för Skåne speciella landskapet.
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Lund earth 
oBservation group, Leo

Arbetet i Fäjemyr ingår i den forsk-
ning som görs av Lund Earth Ob-
servation group, LEO. Dess forskare 
använder sig av fjärranalys i flera 
sorters miljöinriktad forskning. Feno-
logi, dvs. årstidsväxlingarnas effekt 
på växt- och djurliv, är ett exempel. 
 Andra exempel är studier av kolets 
omsättning i naturen, insektsan-
grepp på skogen och växternas 
produktivitet i Afrikas torrområden. 
Master som den på Fäjemyr ger 
markdata som utgör ett ”facit” till 
satelliternas data och säkerställer att 
dessa tolkas på rätt sätt.

insektsangrepp på skog, biologisk mång-
fald, ekologi i savannområden och hur ett 
förändrat klimat påverkar växtsäsongerna. 

det senare området kallas fenologi, ve-
tenskapen om hur årstidernas växlingar 
återverkar på växt- och djurlivet.

– För skogsbruket i Sverige kan ett var-
mare klimat betyda större tillväxt. Men det 
kan också få negativa följder. Granen behö-
ver t.ex. en ordentlig vintervila. Om vintern i 
södra Sverige blir alltför kort kan träden för-
svagas och lättare duka under för insektsan-
grepp, berättar Lars Eklundh.

Med fjärranalys kommer man att kunna 
följa sådana förändringar. Men för att för-
säkra sig om att resultaten visar rätt måste 
satelliternas dataströmmar tolkas och jäm-
föras med uppgifter från marken. Där kom-
mer masten på Fäjemyr in.

Lars ekLundh koppLar samman sin bär-
bara dator med den lilla databox som ligger 
i en låda vid mastens fot. I boxen samlas in-
formationen från ljussensorerna i mastens 
topp. Än så länge har man ingen direkt-
överföring av data till Lund, utan forskarna 
måste regelbundet åka ut till Fäjemyr för att 
tanka ner sitt material.

– Fast vi ska skaffa en mobil överföring 
rätt snart. Då får vi automatiskt in alla data 
till institutionen, säger Lars Eklundh.

Ett sådant system blir mer praktiskt, ef-
tersom de långa bilresorna till Fäjemyr samt 
vandringarna genom en kohage, en skogs-
dunge och ut över myren tagit en hel del tid. 
Ändå kommer naturgeograferna samtidigt 
att sakna besöken i den här ödsliga och an-
norlunda växtmiljön, som mer påminner om 
sina motsvarigheter i Abisko och Grönland 
än om någon annan naturtyp i Skåne.

text & foto: ingeLa Björck 

Mätningarna på Fäjemyr fung-
erar som kontrollmätningar till 

fjärranalys per satellit.

LUM nr 7 | 2012    
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– Vi är sju minuter med buss från stan och 
vi har fri parkering och en automat med be-
söksfika, säger arkivarie Fredrik Tersmeden 
som visar runt i de enorma lokalerna som 
LU delar med främst Landsarkivet och re-
gion Skåne.

I entrén möts man av rymd, glas, stål och 
mycket ljus. Långt ifrån de mörka källarut-
rymmen som ofta förknippas med arkiv.

– Det är bara dumt att gräva ner saker i 
den tunga lerjorden som Lund vilar på, kom-
menterar Fredrik Tersmeden.

 aLLt finns ovan jord och de ljusa lätta 
magasinshyllorna glider elegant åt sidan vid 
bara en lätt beröring. Kontrasten blir stor 
när Fredrik Tersmeden tar fram och bläddrar 
i en volym som visar sig vara från 1700-talet. 
Här på de moderna hyllorna står de gamla 
vackra läderbanden i rader och skvallrar om 
hur det styrdes och ställdes vid Lunds uni-
versitet från 1600-talet och framåt.

Dygnet runt, året om är 
här alltid 18 grader och en 
luftfuktighet på 40 procent. 
Ljust och fint är här också!
     Vi befinner oss djupt 
inne i arkivmagasinen 
på Arkivcentrum Syd på 
Gastelyckan där flera delar 
av Lunds universitet redan 
etablerat sig. Nu väntar 
man bara på besökarna…

Samlingar samsas
på nya Arkivcentrum

t

Arkivarie Fred-
rik Tersmeden vi-

sar runt i Arkiv-
centrum.
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arkivcentrum syd 

arkivcentrum syd består av: Huvudpar-
terna är Lunds universitet, Region Skåne 
(Regionarkivet) och Landsarkivet i Lund 
(tidigare egen myndighet; sedan 2010 en 
del av Riksarkivet). Därutöver finns här 
Lunds stadsarkiv, Polismyndighetens i 
Skåne arkiv, Skånes arkivförbund, Svenskt 
Seriearkiv och släktforskarorganisatio-
nerna SGF och DIS-syd

från Lunds universitet finns här: Universi-
tetsarkivet, universitetets huvudregistra-
tur, Folklivsarkivet, Biologiska museerna, 
UB, LUKA (Lunds universitets kyrkohisto-
riska arkiv); därtill förvarar Universitetsar-
kivet visst material som tillhör universite-
tets konstsamling, nationerna och AF.

fördelning på antal hyllmeter, hm: Arkiv-
centrum i sitt nu utbyggda skick omfattar 
cirka  450.000 hyllmeter. Universitetsar-
kivet förfogar över 54.000 hm varav cirka 

tre fjärdedelar hyrs ut till bla. UB, Folk-
livsarkivet och LUKA. UB har 40.000 hm i 
sitt nya ”egna” magasin och cirka 15.000 i 
Universitetsarkivets. Inflyttning pågår.
De biologiska museerna har omkring 
30.000 hm. 

Arkivcentrum Syd hyr lokalerna av Lunda-
produktioner Fastighets AB.

samLingarnas innehåLL

Universitetsarkivets samlingar på Arkiv-
centrum består av universitetets ”myndig-
hetsarkiv”, dvs.de allmänna handlingar 
som produceras inom dess administration, 
utbildnings- och forskningsverksamhet.

uBs samlingar består främst av böcker, 
tidskrifter, dagstidningar, handskrifter, 
personarkiv och specialsamlingar. 

Botaniska samlingarna består av cirka 

2,5 miljoner exemplar av växter, svampar, 
lavar, mossor och alger. Däribland det 
agardhska algherbariet med cirka 50.000 
exemplar.

zoologiska samlingarna består av cirka 10 
miljoner föremål i form av hela eller delar 
av djur. Den största andelen utgörs av 
insekter och andra ryggradslösa djur. Sam-
lingarna förvaras dels på Arkivcentrum, 
dels på Ekologihuset.

folklivsarkivet som numera har tillägget 
”med Skånes musiksamlingar” i sitt namn 
består av insamlat och upptecknat ma-
terial som dokumenterar folklig kultur i 
södra Sverige, däribland den Mandelgren-
ska samlingen liksom musiksamlingar.

LUs samlingar är öppna för forskare och 
studenter. Adress och öppettider se www.
arkivcentrumsyd.se

Emma Björk och Lars Lundqvist packar 
upp Zoologiska museets samlingar. 
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Fredrik Tersmeden berättar om det ex-
tremt stränga regelverket som omger hela 
den statliga sektorn när det gäller arkive-
ring. rationaliseringsvinsterna blir stora ge-
nom att dela de ändamålsenliga och där-
för dyrbara magasinen med flera som också 
Polismyndigheten i Skåne. Magasinen står 
även emot bränder i minst två timmar – men 
det känns ändå tryggt att ha brandkåren 
bara några få kvarter bort.  

– Det finns även andra vinster, exempel-
vis när det gäller lediga tjänster, säger han 
som själv kom till universitetet från en tjänst 
på Landsarkivet. Man får fler kollegor – och 
vi har också arbetat i ett gemensamt projekt 
tillsammans med bland andra region Skåne 
om digital arkivering.

från universitetsarkivet med bland 
annat protokoll, examensbevis och kurspla-
ner, kommer vi förbi registraturen som rätt 
nyligen har flyttat hit. Vidare uppe på andra 
våningen finns mer av UBs samlingar, liksom 
Folklivsarkivets som också har magasinsut-
rymme på bägge våningarna. Så här långt 

handlar det om papper i pärmar och färggla-
da, på sina håll gyllene bokband. Men plöts-
ligt byter magasinens innehåll karaktär till 
liggande mappar – här och där lite knöliga 
– och vi har kommit till Botaniska museets 
pressade växter, svampar, lavar, mossor och 
alger. Här stöter vi också på Torbjörn Tyler, 
intendent vid museet som ansvarar för att 
allt hamnar i rätt hyllfack vid uppackningen.  

vi går ner en trappa och kommer ännu 
längre bort från gängse arkivmagasin. Här 
träffar vi projektassistent Emma Björk i färd 
med att packa upp en halsbandsmarkatta. 
Zoologiska museet har fått gott om plats för 
sina samlingar. Det stora giraffskelettet som 
fascinerade så många skolbarn i de gamla 
lokalerna på Helgonabacken, är emellertid 
kvar i delat tillstånd i flera lådor.

– Vi hoppas få montera den och ställa 
den i stora entrén, säger Fredrik Tersme-
den, och museichef Lars Lundqvist nickar 
gillande.

Han är nöjd med sin nya arbetsplats och 
menar att de nya lokalerna innebär en stor 

vinst för de vetenskapliga samlingarna. Här 
mår de uppstoppade och konserverade dju-
ren så mycket bättre och man har också sett 
till att alla skadedjur är borta, de s.k ängrar-
na, som gick hårt åt samlingarna och froda-
des i värmen i gamla zoologen.

– Vi frös ner allt det som vi nu packar 
upp igen, berättar Lars Lundqvist. Och det 
innebär att vi är restriktiva med att ta emot 
stora grupper här som kan föra med sig nya 
skadedjur.

precis i ansLutning till samlingarna finns 
stora forskarrum – varav det ena är ett labo-
ratorium med tillgång till vatten. 

I entréplanet finns också ett stort fint 
forskarrum med många sittplatser. Hit kan 
man komma varje vardag och Landsarkivet 
har dessutom lördagsöppet.

– Om någon som är intresserad av våra 
samlingar vill komma en lördag så kan vi 
förbereda för det, säger Fredrik Tersmeden.

text och foto: 
maria Lindh

t

Frisk som foster - frisk som vuxen?
Filmer, samtal och föreläsningar

  FORSKNINGENS DAG | 2012
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Den 7 november direktsänds arrangemanget på webben: www.vetenskaphalsa.se

MALMÖ | Tisdag 6 november, kl 13.30 – 18.00
Jubileumsaulan, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Prisutdelning: Yngre framgångsrik forskare inom  
Region Skåne 

LUND | Onsdag 7 november, kl 13.30 – ca 18.00
Aulan, Skånes universitetssjukhus, Lund

Prisutdelning: Eric K. Fernströms Nordiska pris 
och Svenska priser till yngre forskare 

Program: www.med.lu.se/forskningens_dag 

Arr: Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Region Skåne och Eric K. Fernströms Stiftelse

Illustration: Maria Esaiasson
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Med egna grönsaker, egna ägg och eget 
kött från höns och får är Kolsbjer i stor ut-
sträckning självförsörjande på mat. Fåren 
har också gett skinn till stolsitsar och till 
en väst, och mer ska det bli så fort Monica 
Bergqvist-Silow hunnit med sin planerade 
kurs i skinnsömnad. 

Bilen är det enda stora avsteget från det 
miljövänliga livet.

– Det är ju tyvärr nödvändigt med bil när 
man bor så här ute på landet. Men jag sam-
åker alltid när jag kan... och  i övrigt försöker 
jag så långt möjligt slippa bidra till den över-
konsumtion som präglar i samhället idag, 
säger Monica Bergqvist-Silow.

text & foto: ingeLa Björck

monica BergQvist-siLoW

yrke: nämndadministratör för M-
faks läkarprogram och biomedicinska 
program

intressen: hålla djur och odla miljö-
vänligt, ta vara på gammal kultur, vara 
ute i naturen, motionera

FamiLj: tre vuxna barn och en särbo

Monica Bergqvist-Silow lever i två 
världar. Jobb-världen består av arbetet 
på Medicinska fakultetens kansli, där 
hon ansvarar för administrationen av två 
utbildningsprogram. Hemma-världen 
består av får, höns, en hund, en katt, en 
grönsaksodling och en gammal gård, allt 
skött med så miljövänliga metoder som 
möjligt. Hönsen är Åsbohöns, en tradi-
tionell svensk lantras, och grönsakerna 
är utrotningshotade gamla arter som fått 
en fristad på Kolsbjers gård.

Varvar kontorsjobb med grön fritid
De två världarna är helt olika, men komplet-
terar och berikar varandra på ett bra sätt.

– Efter en intensiv dag på jobbet rinner 
all stress av mig när jag kommer ut och ren-
sar i landen eller ser till mina får. Arbetet på 
gården kan vara fysiskt ansträngande, men 
för själen är det avkopplande, säger Monica 
Bergqvist-Silow.

– Samtidigt blir det ibland isolerat här ute 
på landet. Därför uppskattar jag samvaron 
med kollegorna och de sociala kontakter 
som arbetet ger mig. 

Kolsbjers gård utanför Blentarp är en 
gammal skånegård, som funnits sedan bör-
jan av 1800-talet och kanske ännu längre. 
när Monica Bergqvist-Silow flyttade in på 
gården 1994 hade den tillhört samma familj 
i sju generationer. Två generationer bodde 
alltid samtidigt på gården, där ena delen av 
den långa bostadslängan utgjort ett ”un-
dantag” med egen ingång, eget kök och 
två egna rum.

Det gamla undantagsköket har Monica 
Bergqvist-Silow inte tänkt renovera – det ska 
få stå som en sorts museum. Annars har 
hon försiktigt renoverat resten av huset, ett 
rum i taget. Korkmattorna har rivits bort så 
de gamla skurgolven kommit i dagen, nya 

papperstapeter i gammal stil har satts upp, 
köket har fått luckor av massivt trä och pa-
nelernas pärlspont har målats med linolja.

miLjövänLigheten går igen i arbetet ut-
omhus. Kullerstensgården rensas från ogräs 
för hand, fåren äter obesprutat hö på vin-
tern, hönsen går runt och pickar i frihet och 
odlingarna växer utan bekämpningsmedel 
och konstgödning. Många av köksväxterna 
kommer från fröer som Monica Bergqvist-
Silow fått på en kurs på Östarp, där man 
fick lära sig att bevara hotade sorter från det 
gamla jordbrukssamhället. Andra har hon 
skaffat sig på annat håll.

– Den här rödhakeäggbönan kommer 
från en balja jag hämtat från Linnés gård 
råshult. Det är också en mycket gammal 
sort, säger hon och visar en vackert spräck-
lig bönskida.

Monica Bergqvist är mycket fäst vid sina får, just nu sexton till antalet.

 folk.

Rödhake-
äggbönan 
– en  raritet 
från  Linnés 
Råshult.
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mStore
Din lokala Apple-expert i Lund.
www.mstore.se | lund@mstore.se | Lund – Mårtenstorget 6.

TM och © 2012 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. 1 Jämfört med föregående generation MacBook Air.
[mStore – Reservationer mot prisändringar, slutförsäljning och tryckfel. Alla priser inkl. moms och per styck.]

MacBook Air.
Nu är den ännu snabbare 
än den ser ut.
 
Den optimala bärbara vardagsdatorn har blivit bättre än någonsin. 
MacBook Air har nu de senaste Intel-processorerna, snabbare 
grafi k, snabbare fl ashlagring 1 och en FaceTime-HD- kamera med 
720p. Allt förpackat i en otroligt tunn och lätt bärbar dator.

Under hösten 2012 erhålles 

8% istället för 6% rabatt 
på Apples dator om man är anställd 
vid Lunds universitet.

Offi ce för lärare/studenter 995:- [ord. pris 1195:-]
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Ordet innovation har flyttat in i vårt språk och vi 
pratar om det som om vi vet vad det är, något vi 
tar för givet. Många som hör ordet innovation 
kopplar det spontant till forskning, patent, tek-

nik, nyhet, kommersialisering och tillväxt – till det som är upp-
skalningsbart, dvs. vi ska kunna tillverka många och mycket 
för en billig peng. Detta blir inte minst tydligt när man i po-
litiska sammanhang talar om innovationspolitik och innova-
tionspremier. Den svenska forskningen ska, och måste kom-
mersialiseras. Detta ställer jag mig skeptisk till.

våren 2009 hade jag förmånen, 
att med min dåvarande kollega 
Fumi Kitagawa, stifta bekant-
skap med de Linnémiljöer som 
finns vid Lunds universitet och 
som erhållit långsiktig finansie-
ring från Vetenskapsrådet. Våra intervjuer handlade om forsk-
ningskommersialisering och det blev uppenbart att all forsk-
ning inte kan kommersialiseras, och inte ska kommersialiseras. 
Mycket forskning, inte minst medicinsk forskning handlar om 
processinnovation – att organisera ett arbete på ett annorlun-
da sätt. De allra flesta forskare känner ett starkt engagemang 
i att förändra och förbättra världen – därför lockar arbetet 
som forskare. riktigt starka forskningsresultat fastnar inte i 
byrålådor på universitet och högskolor – de sprids. Inte minst 
i den vetenskapliga världen och företag med forskningsavdel-
ningar läser dessa resultat med stort intresse. Dessutom har 
många svenska framgångsrika forskare ett etablerat kontakt-
nät med aktörer utanför akademin, inom privata såväl som 
offentliga organisationer. Glöm inte all forskning som görs 
i samverkan med våra universitetssjukhus. Svensk forskning 
kan mycket väl stärkas med ytterligare finansiella medel, men 
det är naivt att tro att det finns någon kvick-fix och vägen går 
sannolikt inte via mer styrd uppdragsforskning utan snarare 

Caroline Wigren-Kristoferson, forskare inom 
entreprenörskap vid CIRCLE, tycker till om 
 innovationspolitiken.

via mer långsiktig stabil forskningsfinansiering som ger ut-
rymme för mer osäkra projekt där idéer kan testas och miss-
tag möjligen göras . Då föds kunskap som kan vara grunden 
för nya innovationer.

 innovationer som kommer ur våra Linnémiljöer bygger 
ofta på forskning, eller används för forskning. Dock är det vik-
tigt att beakta att en innovation inte behöver bygga på forsk-
ning, den behöver inte vara patenterad, den behöver inte 
vara teknisk och den behöver inte ha kommersialiserats i den 

meningen att den paketeras och 
säljs.

 För att nyansera pratet om 
innovation kan det vara värde-
fullt att särskilja olika typer av 
innovationer, vilket också är rela-
tivt vanligt förekommande inom 

innovationsforskningen. Innovationsprofessor Charles Edquist 
talar om produktinnovationer och processinnovationer; pro-
dukter kan vara materiella och/eller immateriella. Det betyder 
att en produktinnovation kan utgöras av en vara såväl som en 
tjänst. Vidare så kan processer vara organisatoriska och/eller 
teknologiska.

 att det är tekniska produktinnovationer som har kommit 
att dominera debatten om innovationer är olyckligt för det 
innebär att vi förbiser flera områden i vilka innovationer är yt-
terst viktiga. Då tänker jag främst på tjänsteproduktion inom 
privata såväl som offentliga organisationer. Fokus på teknik 
innebär – oavsett om vi önskar det eller inte, att innovation är 
ett främst manligt könat begrepp. Det är problematiskt när 
komplexa ord tas för givet.  

caroLine Wigren-kristoferson
DOCEnT I FÖrETAGSEKOnOMI InrIKTnInG EnTrEPrEnÖrSKAP

CIrCLE

All forskning ska inte kommersialiseras

”Den svenska forskningen ska, 
och måste kommersialiseras. 
Detta ställer jag mig skeptisk till.”

gästtyckaren.
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BIrGITTA ODÉn
äldre genom tiderna 
(Carlsson) 

Människor har alltid blivit gamla, men när åldrandet satt in och 
hur omsorgen om de äldre sett ut har varierat. Historieprofessor 
em. Birgitta Odén har forskat mycket om åldrande och äldrepoli-
tik förr och nu, och denna bok ger utdrag ut hennes arbeten. Bir-
gitta Odén var Lunds universitets första kvinnliga professor och är 
idag drygt 90 år. 

JES WIEnBErG & STEPHAn BOrGEHAMMAr
Locus celebris. dalby kyrka, kloster och gård. 
(Makadam) 

Locus celebris, ”den berömda platsen”, kallades Dalby på 1100-ta-
let. Här finns den äldsta bevarade kyrkan i Skandinavien och bygg-
nader som tillhört ett av de rikaste klostren i dåtidens Danmark. 
Denna antologi bygger på bidragen från en internationell kon-
ferens och redovisar vad ortnamnet, det omgivande landskapet, 
byggnaderna, de skriftliga källorna och konstföremålet ger för ny 
kunskap om Dalby och dess roll på medeltiden.

Två lundastatsvetare är bland de första i 
Sverige som gjort kurslitteratur för iBook-
format. Det innebär att studenter med iPad 
kan få kursboken för 19 kronor istället för 
drygt 200.

År 2004 skrev statsvetarna Mikael Sund-
ström, Malena rosén Sundström och Martin 
Hall boken En guide till mellanstatliga orga-
nisationer som användes av bland andra bli-
vande journalister.

– Det är en faktaspäckad bok och där-
för blev många uppgifter snabbt inaktuella, 
berättar Mikael Sundström, som tycker att 
böcker som måste uppdateras ofta är sär-
skilt lämpade för iBook-formatet.

– Formatet öppnar även för nya pedago-

Hur tillkom boken
”Farblondzhete 
briv”?
– Det är en översättning av en bok 
av Rose Lagercrantz, som bygger 
på verkliga händelser under andra 
världskriget. Översättningen gjor-
des av mina jiddischstudenter i en 
period när det var osäkert om jid-
disch skulle fortsätta att finnas vid 
Lunds universitet. Studenterna ville 
ändå ha något att arbeta med, så 
vi satte igång med översättningen 
trots att de aldrig fick några stu-
diepoäng för den. Jag tror de lärde 
sig väldigt mycket, både grammatik 
och ordkunskap.
– Bokens titel betyder ”Brev på 
villovägar”. Vi hoppas att den ska 

intressera jiddisch-
talare både i Sverige 
och utomlands. 
Jiddisch-texter 
skrivs i regel bara 
på det hebreiska 
alfabetet, men den 
här texten är även 
transkriberad till 
latinska bokstäver 
och kan därför nå 
fler läsare.

boken.
REDAKTÖR: INGELA BJÖRCK

Aktuella fakta 
i kursbok 
för läsplatta

giska möjligheter i och med de interaktiva 
delarna som består av små filmer och korta 
föreläsningar, säger han. Dessutom under-
lättas möjligheterna till fördjupning genom 
olika länkar.

Till nackdelarna hör förstås att alla stu-
denter inte har iPads. En annan nackdel är 
att man automatiskt binder sig till Apple och 
iPad, eftersom de inte har någon riktig kon-
kurrens än på marknaden.

Kan det då vara lönsamt att skriva en bok 
till det låga priset?

–  Jodå, tycker Mikael Sundström, efter-
som 70 procent av intäkterna går till för-
fattaren.

uLrika oredsson

rOSE LAGErCrAnTZ
farblondzhete briv 
(nya Doxa)

Salomon Schulman, läkare, lärare 
och jiddischöversättare

MIKAEL SUnDSTrÖM & MALEnA rOSÉn SUnDSTrÖM
en guide till mellanstatliga organisationer (e-bok)
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  medicon ViLLage.    Lunds universitets be-
slut att gå in och hyra lokaler på Medicon Vil-
lage förgicks av en process som involverade 
berörda verksamheter. Innan hyreskontrak-
tet skrevs hade ett 80-tal forskare besökt lo-
kalerna. Merparten var positiv till att flytta. 
Lokalerna visades även för Medicinska fa-
kultetens styrelse. Öppna informationsmö-
ten har hållits kontinuerligt under 2011/12.

Fördelningen av de förhyrda ytorna till 
de olika forskargrupper från MedFak, nat-
Fak och LTH är nu i full gång och glädjan-
de nog har i skrivandes stund lokalerna hög 
täckningsgrad, så risken att LU ska stå med 
tomma lokaler är mycket liten. Utöver detta 

”Att Medicon Village skulle hota 
någon kärnverksamhet är taget ur luften”

är det flera andra verksamheter från LU, som 
inte ryms i den initiala arealen, som önskar 
flytta sin verksamhet till Medicon Village. 
Dessutom kan forskarna få överta de speci-
alinstrument och övrig högteknologisk ut-
rustning som Astra Zeneca lämnade efter 
sig. Utrustningen anser vi vara ett värdefullt 
komplement till forskargruppernas egen ut-
rustning.

risken att Medicon Village blir en förlust-
affär för LU bedöms som mycket liten. Dess-
utom har Medicon Village möjlighet att ge-
nerera betydande resurser för LU. Vi ser att 
de möjligheter som Medicon Village öppnar 
för att samla toppforskning är unika och nå-

got som övriga forskar-Sverige önskar att de 
också hade. 

Det råder brist på högkvalitativa labora-
torielokaler vid LU, och Medicon Village är 
ett unikt tillfälle som fångades i flykten, som 
vi inte ville gå miste om. Medicon Village ska 
just ses som ett unikt tillfälle och att det skul-
le hota någon kärnverksamhet är taget ur 
luften. Projektet är emellertid omfattande 
och föregående LUMs krönika visar på hur 
svårt det är att förklara konsekvenserna när 
man har bristande information. 

carL BorreBaeck, 
VICErEKTOr OCH OrDFÖrAnDE I STYrGrUPPEn FÖr 

LU:S ETABLErInG PÅ MEDICOn VILLAGE

replik.
 I förra LUM skriver Olof Hallonsten, fil. dr. i forskningspolitik en gästkrönika om ”Medicon 
Village – i värsta fall ett hot mot kärnverksamheten”. Här svarar vicerektor Carl Borrebaeck.
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samhäLLsVetenskap. allt kan inte 
mätas och vägas exakt. för att 
fånga in och beskriva den sociala 
verklighet där vi rör oss, lever och 
formas, krävs andra metoder. ett 
sätt är att följa med de människor 
man är nyfiken på, i deras vardag. 

– det har hjälpt mig ur min fors-
karisolering och frigjort mig från 
mitt eget begränsade perspektiv, 
berättar maggie kusenbach, som 
forskar på människors upplevelse 
av hem och grannskap. 

Maggie Kusenbach var en av många namn-
kunniga huvudtalare på en konferens i Lund 
i september. Konferensen lockade drygt 
tvåhundra samhällsvetare från Europa men 
också andra delar av världen. Den beröm-
de sociologen Thomas Luckmann berätta-
de om hur han formulerade den moderna 
socialkonstruktionismen under 1960-talet 
och etnografen Paul Atkinson höll ett näs-
tan stand-up-comedy-liknande föredrag 
om den fältarbetande forskarens kreativi-
tet och lycka.  

Mängder med akademiska papers pre-
senterades inom vitt skilda ämnen, med 
den gemensamma nämnaren att alla resul-
tat hade inhämtats med kvalitativa metoder.

ofta handLar dessa metoder om att 
göra intervjuer eller observationer men ock-
så om att samla in video- och ljudinspelning-
ar, texter, internetmaterial eller på andra 
sätt dokumentera sociala händelseförlopp. 
För ett par decennier var forskningen kon-
troversiell. Diskussionens vågor gick höga 
mellan ”mjuka kvalitets-anhängare” och 
mer positivistiskt inriktade forskare som fö-
respråkade kvantitativa metoder, t.ex. sto-
ra enkäter som man kunde räkna och göra 
statistik på. 

– Idag kombinerar många båda traditio-
nerna och kvalitativa metoder används brett 
över hela världen, berättar sociologen Da-
vid Wästerfors, arrangör tillsammans med 
kollegorna Katarina Jacobsson och Kristina 
Göransson från socialt arbete.

Maggie Kusenbach, sociolog från Univer-
sity of South Florida, har utvecklat och förfi-
nat de kvalitativa verktygen och fått många 

efterföljare. Det hon mest ägnat sig åt på 
senare år kallas för ”go along” – följa med. 
Detta har hon gjort bland annat i halvperma-
nenta bostadsområden i Florida, bestående 
av husvagnar, så kallade mobile homes.

det kan tyckas simpeLt att bara hänga 
på någon som bor i ett sådant område. Men 
gör man det strukturerat och skalar upp det 
till att följa kanske tjugo personer så kan 
man få en spännande och varierad bild. Man 
får reda på så mycket mer om människors 
värderingar och vardag än vad man kunnat 
få fram i t.ex. en strukturerad intervju, me-
nar Maggie Kusenbach.

Hon är särskilt intresserad av hur vi 
”känslofostras” i olika samhällen. Det har 
forskats mycket på känslor, men nästan en-
bart på individnivå, berättar hon. Och hon 
vill veta mer om hur människor som grupp 
och på ett socialt plan förhåller sig till de 
oskrivna regler som finns i varje kultur och 
som bestämmer vilka känslor som är ”till-
gängliga”, och i realiteten möjliga att känna 
och uttrycka för oss som sociala varelser.  

– I USA ser de flesta ner på människor 
som bor i husvagnar – de kallas för ”trailer 
trash”. Jag väntade mig att många boende 
skulle vara påverkade av den här negativa 
stämpeln. Det visade sig att vissa var det – 
men långt ifrån alla. 

maggie kusenBach fick höra olika be-
rättelser av de människor hon följde. Vissa 
såg sig som ”home owners” – något som 
associeras till lyckad och hederlig vit med-
elklass. Andra menade att de var unga och 
hade framtiden för sig; om de skötte sig och 
jobbade hårt skulle de till slut ha råd att flyt-
ta och skaffa ett hus på fast grund. 

– Genom att följa dem nära i vardagen 
fick jag se denna underbara variation i hur 
människor  upplever sina liv i vad som utifrån 
uppfattas som ett mycket tufft, marginalise-
rat bostadsområde.

text & foto: Britta coLLBerg

Fotnot: Konferensen arrangerades av ett 
nätverk för kvalitativa metoder inom ESA, 
European Sociological Association.

Sociologen 
Maggie Ku-
senbach har 
fått många 
efterfölja-
re till sin me-
tod som he-
ter just ”följa 
med”.

konferens & event.

Internationell samhällsvetarkonferens

Följa med-forskning
fångar mjuka kvaliteter
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innoVation. när man talar om 
vad som leder till innovation och 
nytänkande används ofta aggres-
siva krigsmetaforer som exempelvis 
”disruptive innovation”. 

– Vad händer om vi tänker på innovation 
som kärlek? Eller som det exotiska i var-
dagen när vi ser på den med nya ögon?

Konstnären och etnologen från Lunds 
universitet robert Willim var en av talarna 
vid årets upplaga av Innovation in Mind i 
september, den fjärde i ordningen och med 
temat ”Unframe innovation”. För innova-
tion handlar om att röra sig utanför ramar-
na, upptäcka det förbisedda och till synes 
meningslösa, menade Willim.

– Vi känner oss mest bekväma i den 
trygga vardagslunken. Men det är det som 
stör lunken som vi behöver uppmärksam-

ma för att kombinera till synes oförenliga 
saker, göra innovationer. Det kräver en ny 
slags uppmärksamhet, för mycket av det 
som hela tiden finns närvarande i våra liv är 
osynligt, fortsatte robert Willim.

Vänd det som skaver till innovation!

– Försök att se vad det är i din vardag på 
jobbet som ”bullrar och skaver”, och se om 
du kan vända det till något som är bra! Då 
blir du innovativ.

text & foto: Britta coLLBerg

innovation in mind 2012

Robin Chase, Saskia Sassen och 
Lawrence Lessig var några av de 
kända internationella föreläsarna 
på konferensen som totalt lockade 
femhundra deltagare från hela 
världen. Alla föredrag finns att se 
på: www.innovationinmind.se/
documentation/ 

Arrangörer var Lunds universitet 
och Region Skåne i samarbete med 
bl.a. Vinnova och Lunds kommun.

Konferensen Innovation in Mind

popuLärVetenskap. Under Kul-
turnatten i Lund den 15 september 
förvandlades Sölvegatan och norra 
universitetsområdet till Naturveter-
stråket – en inspirerande veten-
skapsfestival för hela familjen. 
Här bjöds på fysik- och lasershow, 
biologishow, kemishow, geologi-
show, experiment, föreläsningar, 
film- och planetarievisningar, 
utställningar och tävlingar. Profes-
sorer utklädda till vetenskapskändi-
sar var ett populärt inslag. Många 
autografer fick de skriva. På bilden 
syns Einstein (Leif Lönnblad), Tycho 
Brahe (Ingemar Lundström), Charles 
Darwin (Ronald Kröger) och Carl 
von Linné (Eric Warrant).  Utanför 
bild fanns även Marie Curie (Emma 
Sparr). foto: helena bergqvist

kändisspaning 
på kulturnatten

Robert Willim talade på Innovation in Mind.



38                          LUM nr 7 | 2012

Kinnarps Interior
Ö. Hindbyv. 63, Malmö. Tel: 040- 14 34 20

info@malmo.kinnarps.se, 
www.kinnarpsinterior.se/malmo

Kinnarps - Er avtalsleverantör!
Den moderna arbetsplatsen är komplex och ställer höga krav på flexibilitet, effektivitet och ergonomi
så att medarbetarna trivs. Vår basservice erbjuder stöd från projektstart till efterservice - och det oavsett 
storlek på uppdraget.

Slå oss en signal eller skicka ett mail och berätta om just dina behov, så avtalar vi en tid för ett 
kostnadsfritt besök.

Välkommen!

VI INREDER
ALLA RUM!



LUM nr 7 | 2012     39

från foster till vuxen
på forskningens dag
popuLärVetenskap. i Lund och 
malmö finns mycket forskning 
kring befruktning, fosterdiag-
nostik, fostrets hälsa och vad 
hälsan i moderlivet betyder för 
barnets framtida liv. en del av 
denna forskning redovisas vid 
årets forskningens dag, som 
äger rum i malmö den 6 novem-
ber och i Lund den 7 november. 

Föredragen kommer att handla bl.a. 
om konstgjord befruktning, om ”fer-
tilitetsturism” och ägg som handels-
vara, om vad som händer när fostret 
slutar växa i moderlivet, och om hur 
det går för provrörsbarnen på längre 
sikt. I pausen finns möjlighet att ställa 
frågor till forskare som är experter på 
dessa och andra ämnen inom dagens 
tema.

Vid Forskningens Dag i Malmö 
kommer också priset för årets yngre 
framgångsrika klinisk forskare i Re-
gion Skåne att delas ut. Vid Forskning-
ens Dag i Lund utdelas två Fernström-
priser, det Stora nordiska priset som 
går till fettvävsforskaren Peter Arner 
från KI, och det lokala Fernströmpriset 
som går till stamcellsforskaren David 
Bryder.

popuLärVetenskap. det har blivit 
”brown-bag seminars” utan bruna 
lunchpåsar. men Lars eklund på 
sydostasiennätverket sasnet är 
ändå nöjd med möjligheten att 
arrangera öppna föreläsningar på 
konsthallen.

– Vi började med våra lunchföreläsningar 
2011. Sedan i våras görs de i samarrange-
mang med ABF och Konsthallen, vilket ger 
oss möjlighet att nå ut till en ny publik, sä-
ger han.

På Konsthallen får man inte äta medhavd 
mat, så därmed är seriens namn Brown Bag 
Seminar egentligen inte längre rättvisande. 
Föreläsningarnas stora spännvidd gäller där-
emot fortfarande. Det handlar om Sydasien, 
men ur många olika infallsvinklar.

Först ut under hösten var arkeologen 
Mats Mogren. Han har arbetat länge på Sri 
Lanka och håller nu på att i pollenprover stu-
dera hur marken i landets regnskogsområ-
de användes innan de koloniala plantagerna 
startades på 17- och 1800-talen. Användes 
den överhuvudtaget, eller var den täckt av 
jungfrulig skog?

– Européerna ansåg att den skog de om-
vandlade till kaffeodlingar var orörd regn-
skog. Men min gissning är att där fanns 

mycket ”agro-forestry” som de helt enkelt 
inte såg. Det traditionella sättet att blanda 
grödor – några bananträd här, en arekapalm 
och ett par papayor där, och tätt med blad-
grönsaker överallt – liknade ju inte de träd-
gårdar kolonisatörerna var vana vid, sa Mats 
Mogren.

I oktoberföreläsningen på Konsthallen 
talar SASnETs Anna Lindberg om äktenskap 
och hemgift i Kerala i södra Indien. I novem-
ber talar Jan Magnusson från Socialhögsko-
lan om pop och politik i västra Himalaja, och 
i december talar biologen Emily Baird om 
sin forskning om insekternas navigering och 
sitt samarbete med en indisk forskargrupp.

text & foto: ingeLa Björck

Asienprat på Konsthallen

12 oktober Lunchkonsert. Musik Around: 
”…melted into air…” med Musikhögskolans 
flöjtister. Lärare: Anders Ljungar Chapelon & 
Ingemar Fridell, piano. Kl 12.15 i Palladium, Sö-
dergatan 15, Malmö.

12 oktober fredagsseminarium i bio-
logi. Tobias Uller: ”sexual selection and 
evolution during invasion”. Kl 13.00 i Blå 
hallen, Ekologihuset, Lund.

15 oktober seminarium. Ulrike Felt: 
”Between contestation and embrace-
ment. investigating citizens’ valuing 
practices in the field of emerging tech-
nologies”. Kl 15.15 i Pufendorfinstitutet, Bi-
skopsgatan 3, Lund.

16 oktober föredrag Booktalk. Väl-

färdsforskarna Andreas Bergh och Therese 
nilsson: ”Blir vi sjuka av inkomstskillna-
der?” Ingen föranmälan. Kl 13.00 Holger Cra-
foords Ekonomicentrum, lokal EC2-063, Lund.

16 oktober föreläsning. Professor i ci-
vilrätt Eva ryrstedt: ”Barnens rätt – ett gam-
malt och mångtydigt begrepp”. Kl 14.00 i 
Pingstkyrkans stora sal, Stora Södergatan 25, 
Lund.

16 oktober Lunds filosoficirkel. An-
ders ramsay: ”adomo, horkheimer och 
upplysningens dialektik”. Kl 19.30 i Palaes-
tra, Lund.

17 oktober seminarium. Elisabet Apel-
mo: ”crip heroes and social change” and 
Lotta Löfgren-Mårtensson: ”hipp to be crip? 

om cripteori, sexualitet och personer med 
intellektuell funktionsnedsättning”. Kl 
14.15 Centrum för genusvetenskap, Allhelgo-
na kyrkogata 14 M, Lund.

17 oktober teknik- och naturvetarcir-
keln. ”räkna med atomer – om kvantdato-
rer och andra sätt att låta atomer hantera 
information”, Bengt E Y Svensson, Institutio-
nen för teoretisk fysik. Kl 19.30 Edens hörsal, 
Statsvetenskapliga institutionen, Lund.

18 oktober seminarium i molekylär 
cellbiologi. Katharina Pawlowski, Botaniska 
institutionen vid Stockholms universitet: ”acti-
norhizal symbiosis”. Kl 15.15 i föreläsnings-
salen, Biologihus A, Sölvegatan 35, Lund.

19 oktober fredagsseminarium i bio-

på gång.

Lars Ek-
lund på 
SASNET 
är nöjd 
med att 
få ge öpp-
na före-
läsningar 
på Konst-
hallen.
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ria”, Leif Stenberg, professor i islamology, Di-
rector of the Centre for Middle Eastern Studies. 
Kl 15.15 Eden, rum 233, Paradisgatan 5H, Lund.

30 oktober Lunds filosoficirkel. Johan 
Östling: ”humboldts idé: Bildning och uni-
versitet i det moderna tyskland”. Kl 19.30 
Palaestra, Lund.

1 noVember seminarium i molekylär 
cellbiologi med Bernt-Eric Uhlin från Umeå 
universitet. Kl 15.15, föreläsningssalen, Biolo-
gihuset A, Sölvegatan 35, Lund.

6 noVember föreläsning. Professor i 
medie- och kommunikationsvetenskap Gunilla 
Jarlbro: ”Behöver granskarna granskas? 
Lite om drevjournalistik och andra över-
tramp”. Kl 14.00. Pingstkyrkans stora sal, Sto-
ra Södergatan 25, Lund 

6 noVember Liv, död, samlingar – ar-
keologi för alla. Elisabeth Iregren: ”Liv, död, 
samlingar – (etiska) perspektiv på ana-
tomiska och arkeologiska samlingar”. Kl 
15.30 i Archaeologicum, Sandgatan 1, Stora 
salen, Lund.

6 noVember Lunds filosoficirkel. re-
becka Lettevall: ”filosofens fred: kant och 
det upplysta fredsprojektet”. Kl 19.30 Pa-
laestra, Lund.

7 noVember teknik- och naturvetar-
cirkeln. ”Biologen alan turing och hans 
revolutionerande förklaring av liv”, Henrik 
Jönsson, beräkningsbiologi och biologisk fysik. 

disputationer.
12 oktober 

andreas Westergren i kyrkohistoria: 
”Sketching the invisible. Patterns of church 
and city in theodoret of cyrrhus´ Philotheos 
historia” Kl 13.15 i sal 118, Centrum för teologi 
och religionsvetenskap, Allhelgona kyrkogata 
8, Lund. 

ingmarie danielsson malmros i his-
toria: ”Det var en gång ett land….. Berättel-
ser om svenskhet i historieböcker och elevers 
föreställningsvärldar”. Kl 10.15 i sal 3, Historiska 
institutionen, Magle stora kyrkogata 12, Lund.  

åsa olsson i klinisk medicin med 
inriktning kirurgi: ”Mammography screen-
ing-factors affecting tumour stage and out-
come”. Kl 8.00 i Kvinnoklinikens aula, Jan Wal-
denströms gata 47, ing 74, SUS, Malmö. 

elin smith i företagsekonomi: ”Corpo-
rate governance and entrepreneurship at the 
organisational level in an frame of property 
rights”. Kl 9.00 i Crafoordsalen, Holger Crafo-
ords Ekonomicentrum, Lund. 

Kl 19.30 i Edens hörsal, Statsvetenskapliga in-
stitutionen, Lund.

12 noVember seminarium. ”tvärve-
tenskap på riktigt (paw rihk-titt)”. Sveriges 
unga akademi inbjuder till ett seminarium om 
hur man kan praktisera tvärvetenskap. Förut-
om ledamöter av Sveriges unga akademi deltar 
bl.a. Boel Berner, Sture Forsen, David Dunér, 
Thorbjörn Laike & Mats Benner. Kl 12.00 i Pu-
fendorfinstitutet i Lund. 

13 noVember Lunds filosoficirkel. Joa-
kim Palme: ”välfärdsstaten som ett upplys-
ningsprojekt – och dess framtid”. Kl 19.30 
Palaestra, Lund.

14 noVember teknik- och naturvetar-
cirkeln. ”internet – till nytta eller nöje?”, 
Maria Kihl, elektro- och informationsteknik. Kl 
19.30 Edens hörsal, Statsvetenskapliga institu-
tionen, Paradisgatan 5, Lund.

15 noVember seminarium i moleky-
lär cellbiologi. Mauno Vihinen, experimentell 
medicinsk vetenskap: ”finding needles from 
haystack: identification of disease-related 
variations”. Kl 15.15 i föreläsningssalen, Bio-
logihus A, Sölvegatan 35, Lund.

16 noVember Lunchkonsert. Kammar-
konsert under ledning av Simon Bång. Kl 12.15 
i Palaestra et Odeum, Lund.

16 noVember fredagsseminarium i 
biologi med André Gillbum. Kl 13.00 i Blå 
Hallen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.

peder kock i medicinsk strålningsfysik: 
”Orphan source detection in mobile gamma-
ray spectrometry – improved techniques for 
background assessment”. Kl 9.00 i rum 2005-
2007, Skånes universitetssjukhus, Inga Marie 
nilssons gata 49, Malmö. 

georg andersson i miljövetenskap: 
”Effects of farming practice on pollinators and 
pollination across space and time”. Kl 9.30 i 
Blå Hallen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.

16 oktober 

omar Bagdadi i trafik och väg: ”The deve-
lopment of methods for detection and assess-
ment of safty critical events in car driving”. Kl 
10.15 i sal V-huset, John Ericssons väg 1, Lund.

19 oktober 

peter Lundqvist i konstruktionsteknik: 
”Assessment of long-term losses in prestres-

sed concrete structures – application for nu-
clear reactor containments”. Kl 13.15 i sal V:B, 
V-huset, John Ericssons väg 1, Lund. 

muhammad asghar i ekologi, inrikt-
ning zoologisk ekologi: ”Living with para-
sites: avian malaria, telomere length and life 
history trade-offs”. Kl 9.30 i Blå hallen, Ekolo-
gihuset, Sölvegatan 37, Lund. 

johan Löfgren i elektronikkonstruk-
tion: ”Hardware architectures for wireless 
communication – symbol detection and chan-
nel estimation”. Kl 10.15 i hörsal E:1406, Ole 
römers väg 3, Lund. 

Billy kaldvee i fysik: ”Development and 
application of single-ended picosecond laser 
diagnotics”.Kl 10.15 i rydbergsalen, Fysiska in-
stitutionen, Professorsgatan 1, Lund.

26 oktober 

anja ödman i miljövetenskap: ”Disturban-
ce regimes in dry sandy grasslands – past, pre-

logi. Professor Bill Cresko, Oregon Univer-
sity: ”evolutionary genomics/evo-devo”. 
Kl 13.00 i Blå hallen, Ekologihuset, Sölveg. 37, 
Lund.

19 oktober professorsinstallation. Kl 
16.00 Universitetshuset, aulan, Lund.

23 oktober föreläsning. Professor em 
i handkirurgi Göran Lundborg: ”den intelli-
genta handen”. Kl 14.00 i Pingstkyrkans sto-
ra sal, Stora Södergatan 25, Lund

23 oktober Lunds filosoficirkel. Lena 
Halldenius: ”upplysning utan fiktioner. 
david hume om rättvisan och det sociala 
kontraktet”. Kl 19.30 i Palaestra, Lund.

23 oktober teknik- och naturvetar-
cirkeln. ”hur små kan datorer bli?”, Heiner 
Linke, Fasta tillståndets fysik. Kl 19.30 i Edens 
hörsal, Statsvetenskapliga institutionen, Lund.

25 oktober konsert: musikhögsko-
lans symfoniorkester. Dirigent: Håkan Har-
denberger. Solist: Alica Tserkovnaja, flöjt. Verk 
av Broström, nielsen och Stravinskij. Kl 19.00 
rosenbergsalen, Musikhögskolan, Malmö.

25 oktober aimday materials. AIM-
day Materials focus upon companies need for 
new knowledge in the field of materials sci-
ence. Kl 9.00, Gamla Biskopshuset, Lund. Info: 
www.aimday.se

27 oktober torsdagsseminarium i 
freds- och konfliktvetenskap: ”religion, 
politics and the current development in sy-
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tjänster.
anställningar som doktorand i utbild-
ningsvetenskap, 6 st. ref nr PA 2012/488-
492, ans 15 oktober. Info www.lu.se

anställning som doktorand i kogni-
tionsvetenskap med inriktning på kogni-
tiv zoologi. ref nr PA 2012/487, ans 15 okto-
ber. Info www.lu.se

sent and future”. Kl 9.00 i Blå hallen, Ekologi-
huset, Sölvegatan 37, Lund.

Disputationer som ägt rum:

jan slotta i klinisk medicin med inriktning 
experimentell kirurgi: rho-kinase signalling 
in systemic inflammatory responses”. 

khaldoon mourad i teknisk vattenre-
surslära: ”Marginal and virtual water for sus-
tainable water resources management in Syria”. 

andreas nord i ekologi, inriktning zoo-
logisk ekologi: ”The effects of temperature on 
avian physiology, behavior and development”. 

jonas Bjärehed i psykologi: ”Characte-
ristics of self-injury in young adolescents: Fin-
dings from cross-sectional and longitudinal 
studies in Swedish schools”. 

marianna smaragdi i nygrekiska: ”Fire, 
poison, and black tears. Metaphors of emo-
tion in rebétiko”. 

emilia Ljungberg i mediehistoria: ”Glo-
bal lifestyles. Constructions of places and iden-
tities in travel journalism”. 

sara Lenninger i semiotik: ”When si-
milatiry qualifies as a sign. A study in picture 
understanding and semiotic development in 
young children”. 

chanyuan tan i klinisk medicin: ”ADP 
regulation of insulin secretion and beta-cell 
apoptosis”. 

catharina medrek i laboratoriemedicin 
med inriktning experimentell patologi: 
”The impact of Wnt5a signaling and tumor as-
sociated macrophages in breast cancer”. 

kristofer ahlqvist i biomedicin med in-
riktning cell- och molekylärbiologi: ”The 
role of the deubiquitinating enzyme CYLD and 
its substrate BCL-3 in solid tumors”. 

martin thelin i biomedicin med inrikt-
ning cell- och matrixbiologi: ”Biological fun-
ctions of iduronic acid in chondroitin/Dermatna 
sulfate in tumor and brain development”.  

adriana Lepur i biomedicin med inrikt-
ning molekylär medicin: ”Functional proper-
ties of galectin-3. Beyond the sugar binding”. 

jonas Bjärehed i psykologi: ”Characte-
ristics of self-injury in young adolescents: Fin-
ding from cross-sectional and longitudinal stu-
dies in Swedish schools”. 

selma porobié i migrationsvetenskap 
med religionsvetenskaplig inriktning: 
”resilience and religion in a forced migration 
context. A narrative study of religiousness as a 
resilience factor in dealing with refugee expe-
riences from a post-migration perspective of 
Bosnian refugees in Sweden”. 

andreas tullberg i historia: ”We are in 
the Congo now”. Sweden and the trinity of pea-
cekeeping during the Congo crisis 1960-1964”. 

keith Larson i ekologi, inriktning zoo-

logisk ekologi: ”Hybrid zone dynamics, as-
sortative mating, and migratory programmes 
in a willow warbler migratory divide”. 

mikkel Brydegaard sørensen i fysik: 
”Aspects of optical broad band spectroscopy 
and inforamtion extraction – applications in 
medicine and ecology”. 

ingrid aurin edvardsson i folkhälsove-
tenskap: ”Towards a tobacco-free genera-
tion. A study on the tobacco habits of adoles-
cents: when, why and who?”. 

mitra pikwer i klinisk medicin med in-
riktning reumatologi: ”Hormonal factors in 
rheumatoid arthritis – Their impact on disease 
risk and severity”. 

magnus hallén i klinisk medicin med 

inriktning kirurgi: ”Male inguinal hernia re-
pair with mesh. Short- and long-term results 
and the question of infertility”.

gratis hörselprov
Möjlighet finns nu att under följande datum få sin hörsel kontrollerad kostnadsfritt: 14 
november, 19–20 november, 5-6/12, 10/12, 12/12 endast fm, 13/1, 17/12 och 19/12 
endast fm och 9–10/1 2013. Hörselundersökningen utförs av studenter på audiologiut-
bildningen vid Lunds universitet, under handledning av legitimerade audionomer. Hör-
selprovet utförs i lokaler på Universitetssjukhuset i Lund, Lasarettsgatan 19. 
För tidbokning vänligen kontakta horselprov@med.lu.se 

CED – Centre for Educational Development 
söker fler lärare från fakulteterna som kan 
undervisa på våra högskolepedagogiska 
kurser och medverka i utvecklingsprojekt i 
samarbete med fakulteter, institutioner och 
program. Inom ramen för din anställning, 
och i samråd med din chef, finns möjlighet 
att förlägga del av din arbetstid på CED.

Vi önskar att du
•	 Har erfarenhet av pedagogiskt utveck-

lingsarbete på din institution eller fakultet.

•	 Har minst fem veckors högskolepedagogisk 
utbildning eller motsvarande.

•	 Är disputerad.

Vi kan erbjuda dig
•	 Möjlighet att fördjupa dina pedagogiska 

kunskaper och själv utvecklas som lärare.

•	 Inspirerande och engagerade kollegor.

•	 En mötesplats för utveckling av goda idéer.

I en kortfattad intresseanmälan beskriver 
du vem du är, vad du arbetar med, samt 
vilka högskolepedagogiska frågor som sär-
skilt intresserar dig.

Välkommen med frågor och intressean- 
mälan till Malin.Irhammar@ced.lu.se senast 
20 november.

Intresserad av att arbeta med 
högskolepedagogisk utbildning 
och utveckling vid CED?
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förmedla ämnet på 
sitt sätt och att ta 
idéer och tankar 
från undervisningen 
vidare in i bokform.

 De tog emot 
priset om 150.000 

kronor under en ceremoni på Bokmässan i 
slutet av september. Lunds universitet var i 
år ovanligt väl representerat på mässan, då 
universitetet hade en egen monter för första 
gången. Där fick mässbesökarna ta del av in-
formation och inspiration samt lyssna på flera 
av universitetets forskare under korta föreläs-
ningar.

hänt.

Nya professorer
den 19 oktober kl 16.00 installeras 
följande professorer i universitets-
aulan: mats tjernberg, offentlig rätt; 
anders Bergenfelz, praktisk medicinsk 
utbildning; gunvor gard, sjukgymnas-
tik; Lars e olsson, medicinsk strålnings-
fysik; margareta troein töllborn, 
allmänmedicin; mauno vihinen, medi-
cinsk strukturbiologi; elisabet Wirfält, 
nutritionsepidemiologi; martin an-
dersson, innovationsstudier; fredrik 
Björklund, psykologi; verner denvall, 
socialt arbete; jitka Lindén, psykologi; 
åsa Lindholm-dahlstrand, innova-
tionsstudier; karl-johan Lundquist, 
kulturgeografi och ekonomisk geografi; 
mina o´dowd, pedagogik; geoffrey 
patching, kognitionspsykologi; jan teo-
rell, statsvetenskap; helena alexander-
son, kvartärgeologi; mats e eriksson, 
berggrundsgeologi; magnus fontes, 
matematik; anders gustafsson, fas-
ta tillståndets fysik; jens klingmann, 
kraftverksteknik; jinliang yuan, värme-
överföring.

Vid en exrainsatt professorsinstallation 
i september installerades: mia rönn-
mar, civilrätt; mattias Belting, medi-
cinsk forskning; erik Berntorp, koagula-
tionsmedicin; nils danielsen, morfologi; 
Lena eliasson, experimentell diabetes-
forskning; udo häcker, utvecklingsbio-
logi; patrik medstrand, klinisk virologi; 
kjell salvesen, obstetrik och gyneko-
logi; torbjörn forslid, litteraturveten-
skap; Lars-eric jönsson, etnologi; olof 
sundin, biblioteks- och informations-
vetenskap; guy Baeten, kulturgeografi 
och ekonomisk geografi; cristina cha-
minade, innovationsstudier; steven 
sampson, socialantropologi; viveka 
alfredsson, fysikalisk kemi; kristina 
eriksson-stenström, kärnfysik; mikael 
hedrén, evolutionär växtsystematik och 
bevarandebiologi; pål axel olsson, väx-
tekologi; Benjamin smith, naturgeografi 
och ekosystemanalys; stanislav volkov, 
matematisk statistik; öivind anders-
son, förbränningsmotorer; Pål Börjesson, 
miljö- och energisystem; jan olhager, 
teknisk logistik; tom rye, trafikplanering; 
ingemar fridell, musikalisk instudering 
och interpretation. 

kirurgutmärkeLser. Under kirurgveckan 
i augusti tilldelades jonas manjer det stora 
forskarpriset på 200.000 kronor. sara reg-
nér fick Bengt Ihres pris på 100.000 kronor. En 
tredje utmärkelse i form av bästa artikel inom 
svensk kirurgi under det gångna året tilldela-
des ingvar syk.

årets ekonom. klas eklund, senioreko-
nom på SEB och adj. professor vid Ekonomi-
högskolan, får priset ”Årets ekonom” av 
Ekonomiforum Skåne. Vinnaren får kompe-
tensutveckling vid EFL till ett värde av 70.000 
kronor.

cLio-priset. Idéhistorikern kristiina savin 
har fått årets Cliopris för sin avhandling om 
lycka, olika och risk i det tidigmoderna Sve-
rige. Avhandlingen är gjord vid LU men idag är 
författaren vid Uppsala universitet. Cliopriset 
går till ”framstående yngre historiker inom det 
svenska språkområdet”. 

starting grant. Drygt 500 yngre lovande 
europeiska toppforskare får 1,5 miljoner euro 
var i så kallade ”Starting Grant” av The Euro-

pean research Council, ErC. Fyra av topp-
forskarna finns vid Lunds universitet: johan 
malmström vid LTH och malin parmar, kris-
tian pietras samt oskar hansson vid Medi-
cinska fakulteten. 

banbrytarpris. när Stiftelsen Forska Sve-
rige för första gången delar ut sin utmärkelse 
till en forskare som nått framstående resultat 
inom medicinsk forskning går den till professor 
carl Borrebaeck. Han får utmärkelsen för sin 
banbrytande forskning inom medicin samt för 
sitt stora entreprenörskap.

ny prorektor. Förre naturvetardekanen 
vid LU, torbjörn von schantz, blir ny pro-
rektor vid Sveriges lantbruksuniversitet i Upp-
sala, SLU. Han är professor i zoologisk eko-
logi.

bästa artikeL. Lina ponnert och kerstin 
svensson vid Socialhögskolan har tilldelats 
 Socialvetenskaplig tidskrifts pris till Axel An-
derssons minne för bästa artikel under 2011 
för artikeln ”när förpackade idéer möter orga-
nisatoriska villkor”.

Årets kurslitteraturpris från Studentlitteratur 
gick i år till två universitetslektorer från Mate-
matikcentrum. Och detta för en bok som ännu 
inte är publicerad.

 – För att delta i tävlingen så skickar man in 
utdrag från sin kommande bok. Den kommer 
ut först nästa höst, säger universitetslekto-
rerna patrik nordbeck och jonas månsson 
(bilden), båda verksamma vid Matematikcen-
trum.

 Boken ”Flerdimensinell analys” är en upp-
följare till ”Endimensionell analys” som fick 
ett fint mottagande när den kom ut förra året. 
Liksom förra boken så är den nya boken skri-
ven på forskarnas fritid. Deras drivkraft är att 

Lundaforskare mottog kurslitteraturpris på Bokmässan

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

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

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



posttidning B

Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund
www.lu.se

Hallå Petra Svensson
... webbstrateg som jobbar intensivt 
inför lanseringen av Lunds univer-
sitets nya externa webbplats.

Vad kommer besökarna 
att möta på nya lu.se?
– En ny version av den universitetsgemen-
samma externt riktade webbplatsen, 
med ny design, ny informationsstruktur, 
omarbetat innehåll och – bakom kulis-
serna – även en ny teknisk plattform. Vi 
flyttar lu.se från vårt föråldrade publice-
ringsverktyg OOIS till Drupal, som är mer 
anpassat till dagens behov.

hur skiljer sig den nya sajten från 
den gamla?
– Det första man lägger märke är desig-
nen, som skiljer sig rejält från den nuva-
rande. Den är anpassad efter den upp-
daterade grafiska profilen, och har mer 
fokus på bilder än dagens lu.se. Färg-
skalan gör också att den sticker ut bland 
andra universitetswebbplatser. Men det 
som gör mer skillnad för besökaren är för-
hoppningsvis förbättringarna i informa-
tionsstruktur och innehåll. Vi har rensat 
bort innehåll och förenklat strukturen. Vi 
har också jobbat mycket med sökfunk-
tionen, som nu erbjuder filtrering och ger 
träffar i våra viktigaste databaser – forsk-
ningspublikationer, utbildningar och per-
soner, dvs. LUP, LUBAS och LUCAT. 

varför har ni valt att tydligt sätta 
presumtiva studenter i fokus?
– En webbplats som vänder sig lika myck-
et till alla blir inte riktigt bra för någon. 
Behoven och också förkunskapen om vår 
organisation ser olika ut bland olika be-
sökargrupper. Samtidigt så måste vi ha 
ett grundläggande innehåll på plats för 
alla de viktigaste externa målgrupperna 
– det kommer vi fortfarande att ha efter 
nylanseringen.

– Prioriteringen märks främst på hur 
mycket utrymme de olika målgrupper-
na får på förstasidan, samt på mängden 
information som finns för dem. Högst 
prioritet får de presumtiva studenterna, 
följt av forskarvärlden. Prioriteringen är 
baserad bland annat på besöksstatistik 
– hur stor andel av besökarna de utgör 
– samt på hur väl deras behov lämpar sig 
för att hanteras på den externa webb-
platsen. 

vad händer med de sidor som berör 
anställda?
– Ingången ”Anställd” lever kvar i nuva-
rande form, som en egen webbplats i den 

gamla designen. Du når den via en länk 
på startsidan på lu.se. På sikt måste An-
ställdingången också ses över och flyttas 
till en ny teknisk plattform, men exakt när 
det kan ske vet vi inte i nuläget.

är allt klart nu, eller återstår mer 
arbete?
– Ha ha, det hade förstås varit skönt om 
man kunde slå sig till ro nu. Men det är 
snarare tvärtom – en webbplats blir ald-
rig klar, och när den ser ny och modern ut 
så höjs också förväntningarna. Dessutom 
är det bara den universitetsgemensamma 
svenska webbplatsen som lanseras nu –  
fakulteters och institutioners webbplat-
ser, liksom den engelska webbplatsen 
och Anställdsidorna återstår. Under hös-
ten ska webbföreskrifter och nya mallar 
för hela Lunds universitet arbetas fram 
av en samordningsgrupp med verksam-
hetsrepresentanter. Vi har mycket kvar 
att förbättra gällande vår webbnärvaro 
– det här är bara början.

text & foto: 
jonas andersson


