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– Hur känns det i bäckenet idag? 
Försök med avspända skinkor! 
     De tolv LTH-lärarna som för 
dagen befinner sig i Malmö i ett av 
Teaterhögskolans undervisnings-
rum försöker känna och göra som 
rörelsepedagogen Richard Kolnby 
säger. 
     Vid sidan om på golvet sitter 
Harald Leander och observerar 
gruppen. Han är projektledare 
för LTH-lärarnas kurs i sceniskt 
framförande.

LUM får vara med på en lektion som hand-
lar om rums- och kroppsuppfattning. LTH-
lärarna får uppleva hur det känns att inte se 
och ändå orientera sig. Med slutna ögon 
rör de sig mot och bort från varandra. De 
går åt sidan och baklänges. Koncentratio-
nen är hundraprocentig tills någon krockar 
och skrattet bryter spänningen. 

rickard koLnby taLar om det positiva 
rummet med kontakt och närvaro och det 
negativa rummet där närvarokänslan sak-
nas. 

LTH-lärare 
övas i sceniskt 
framträdande

  3

t

Överst: Rörelseträning (till vänster) och kursleda-
ren Harald Leander (till höger). mitten: Kursdel-
tagaren Frida Sandberg försöker orientera sig när 
hon blundar. underst: Visst var det kul med rö-
relseövningar, tycker Malin Olander Roese, Micha-
el Cimbritz, Jennifer Löfgreen och Ola Wallberg. 
stora biLden: Paus i rörelseövningarna. Rickard 
Kolnby instruerar i fonden.
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t Harald Leander som leder kursen är fri-
lansande skådespelare, regissör och dra-
matiker och en ofta anlitad gästlärare av 
Teater högskolan. Han tycker att det är kul 
att jobba med lärargruppen med målet att 
de ska nå fram bättre till sina studenter – 
vässa sin pedagogik genom att lära sig att 
använda sina egna verktyg, kroppen och 
rösten, på bästa sätt. Såväl i den stora före-
läsningssalen som i mindre sammanhang. 

– Det vanligaste felet en lärare gör är att 
inte värma upp. Varken kroppen eller rös-
ten. Sen har de oftast för bråttom. Det är 
så mycket de vill hinna gå igenom på en 
kort lektion. 

sen finns det också de som inte är helt 
bekväma med att stå inför en grupp och 
föreläsa, som inte har roligt själva och det 
lyser igenom. 

– Gestaltningen är viktig, menar Harald 
Leander som också ger var och en personlig 
feedback mot slutet av kursen.

Bakgrunden till kursen är en donation till 

LTH:s pedagogiska stöd- och utvecklingsen-
het Genombrottet. En före detta LTH-stu-
dent, Karl-Axel Granlund som nu är styrel-
seordförande på Volitogruppen, ville med 
en och en halv miljon kronor bidra till att 
förbättra LTH-lärarnas föreläsningsteknik. 
Jennifer Löfgreen är projektansvarig vid 
Genombrottet och annonserade i somras ut 
kursen som totalt omfattar två veckors hel-
tidsstudier fördelat på sex gemensamma till-
fällen plus personlig feedback. Intresse för 
kursen fanns och tolv personer är ett lagom 
antal för en grupp, menar Jennifer Löfgreen.

– Här finns allt från biträdande lektorer 
till professorer från många olika institutio-
ner, berättar hon. Donationen är fördelad 
över fem år och vi hoppas ge kursen minst 
fem gånger till.

efter rÖreLseLektionen träffar LUM tre 
av kursdeltagarna, Michael Cimbritz och 
Ola Wallberg, bägge från Institutionen för 
kemiteknik, och Malin Olander roese vid 
Innovationsteknik. De ser alla kursen som 

en utmaning och tycker att det var kul med 
kroppsövningarna. 

– Sen är den direkta kopplingen till vår 
vanliga verksamhet kanske lite för tidig att 
se, ler Malin Olander roese.

michaeL cimbritz säger att han fått en 
annan respekt för humaniora efter lektio-
nen tidigare idag med Harald Leandr som 
fokuserade på ett diktfragment och lugnet 
mellan orden och meningarna. 

– Den retoriska utbildningen har man ju 
inte riktigt fått med sig, konstaterar Michael 
Cimbritz, som också ser övningarna som ett 
sätt att bättre lära känna sig själv. 

Ola Wallberg är van vid att gå utanför 
bekvämlighetszonen. Han har tidigare ställt 
upp i science slam och tar varje möjlighet att 
bli en bättre pedagog. 

– Det blir mycket roligare att undervisa 
då, tycker han. 

text: maria Lindh

foto: gunnar menander

”Det vanligaste felet en lärare gör är att inte värma upp. 
Varken kroppen eller rösten. Sen har de oftast för bråttom. 
Det är så mycket de vill hinna gå igenom på en kort lektion.” 

Rörelsepedagog Rickard Kolnby (till höger) får LTH-lärarna att känna efter var de har sin kropp.
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Utredning föreslår omorganisation av FSI
Ommöbleringar, skärpta uppdrag och nedläggning av LU Open. Det föreslår 

vicerektor Bo Ahrén i sin utredning av verksamheterna inom sektionen Forskning, 
Samverkan, Innovation.

Han får blodet att matcha
rätt matchning är viktig i många sammanhang, och kan vara direkt livsavgöran-

de när blod från en blodgivare ska matchas med mottagarens. Blodforskaren Martin 
L Olsson vill på olika sätt göra denna anpassning så god som möjligt.

Shopping i den högre skolan
Upphandlare Maria Björkqvist brukar säga att hon jobbar med att köpa riktigt 

coola saker för andras pengar. Vid LU har hon handlat allt från flyglar till lokalvård 
och MAX IV-byggnaden.

Revolutionär donation
Michael Schoenhals är professor i kinesiska och har länge samlat på sig ett om-

fattande material från kulturrevolutionen i Kina. nu donerar han det unika arkivet 
till UB.

Populär kemist gör tv-serie
Ulf Ellervik är kemisten som ofta syns i media och som brinner för att popula-

risera sitt ämne. Just nu är han igång med att spela in tv-serien ”Grym kemi” som 
har som mål att få gymnasieelever att tycka att kemi är spännande.

adress: LUM, Lunds universitet, Box 117, 
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e-post: lum@lu.se 
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aktuellt.

organisation. en sektion med en 
mycket central roll för hela univer-
sitetet!

så beskriver vicerektor bo ahrén 
sektionen forskning, samverkan, 
innovation, fsi. och i den utredning 
han nyligen presen terat skärps och 
tydliggörs uppdragen samtidigt 
som vissa ommöbleringar görs 
inom sektionen.

– Får man inga tydliga uppdrag så skapar 
medarbetarna sina egna, säger Bo Ahrén, 
och betonar att utredningen inte är att se 
som kritik mot dåligt utfört arbete. Tvärtom 
säger han sig vara imponerad av den kom-
petens han stött på under utredningstiden 
som startade i våras. 

Idag består sektionen av fem avdelningar: 
Donatorrelationer, Forskningsservice, Sam-
verkan, LU Innovation System och LU Open. 

den stÖrsta fÖrändringen i förslaget är 
att LU Open upphör. Idag är många extern-
finansierade forskningsprojekt från främst 
LTH förlagda dit, och dessa bör flyttas till den 
fakultet de hör, alternativt till USV (universi-
tetets särskilda verksamheter) om de är tvär-
vetenskapliga. Bo Ahrén ser projektflytten 
som en öppning av universitetet eftersom 
han menar att projekten blir synligare på fa-
kulteterna. En nackdel för finansiärerna kan 
dock vara att de måste betala OH-kostnader 
– vilket de slipper idag eftersom det regel-
verket inte gäller universitetsförvaltningen.

Inom LU Open arbetar man idag ock-
så med studentinnovationer och det upp-
draget föreslås flytta till LU Innovation Sys-
tem, vilket innebär att innovationsstödet för 
både forskare och studenter samlas inom en 
avdelning. Bo Ahrén är angelägen om att ta 
tillvara den kompetens inom LU Open som 
handlar om att initiera projekt, och den flyt-

tas till avdelningen Samverkan. Idag arbetar 
cirka 16 personer inom LU Open och de fles-
ta är projektfinansierade (85 procent) och 
följer med projekten. Att flytta över dem till 
fakulteterna menar Bo Ahrén blir ett digert 
arbete. Den finansiering av LU Open som 
kommer från rektors strategiska medel (15 
procent) upphör dock i och med utgången 
av 2015 enligt tidigare beslut.

när det i övrigt gäller LU Innovation Sys-
tem föreslås en mindre sänkning av ram-
anslaget liksom ett namnbyte till LU Inn-
ovation. Utredaren tycker att med den 
dimensionering som avdelningen nu har så 
borde fler idéer därigenom kunna löpa ända 
fram till innovationer. 

Donatorrelationer har börjat finna sin 
form, tycker utredaren, och menar att man 
tagit till sig tidigare synpunkter om att ha 
varit för inriktad på donationer till medicin 
och särskilt cancer. Man har breddat sig, 
men här finns dock en viss ytterligare för-
bättringspotential som har att göra med för-
ankring och samarbete med fakulteterna. 
Donatorrelationer föreslås inte få minskad 
ramfinansiering, men efter 350-årsjubileet 
upphör kampanjbidraget som idag finan-
sierar fem av avdelningens tio anställda. Till 
Donatorrelationer föreslår Bo Ahrén att en 
”advisory board”, en rådgivande kommitté, 
ska knytas. 

avdeLningen samverkan arbetar med 
kontakter med det omgivande samhället 
genom bland annat LU Kontakt, och ansva-
rar för deltagande i universitetsövergripande 
arrangemang som Almedalsveckan och Bok- 
och biblioteksmässan. Avdelningen föreslås 
få en liten förstärkning från ramanslaget och 
som nämnts, överta kompetensen kring att 
initiera och generera projekt från LU Open. 
Idag finns också forskningskommunikation 
inom avdelningen – en funktion som före-
slås överföras till sektionen Kommunikation.

Forskningsservice får också en liten för-
stärkning från ramanslaget eftersom ut-

Skärpta uppdrag och ommöblering
Utredning om sektionen Forskning, Samverkan, Innovation: 

Avdelning 
Lu innovation

Avdelning
samverkan

Avdelning
donator-
relationer

Avdelning
forsknings-
service

sektionschef

administrativ enhet

föreslaget till ny organisation för sektionen forskning, samverkan, innovation

Utreda-
ren vice-
rektor Bo 
Ahrén.
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redaren kommit fram till att man där är 
underdimensionerad i förhållande till sin 
arbetsbörda. Avdelningen är väl förankrad 
och uppskattad bland fakulteterna. Bo Ah-
rén föreslår också att ett etiskt råd inrät-
tas som administreras av Forskningsservice.

utredningen Lägger stor vikt vid krav-
profilen på den nya sektionschefen som efter-
träder Klas Malmqvist som ska gå i pension. 

– Sektionschefen bör ha mycket god kän-
nedom om hur universitetet fungerar, ha en 
egen forskarbakgrund och vara en god chef, 
säger Bo Ahrén.

Andra krav är omvärldskunskap och en 
analytisk förmåga för att kunna bedöma hur 
förändringar i omvärlden påverkar forsk-
nings- och innovationsområdet. 

Sektionschefen ska också kunna ena sin 
sektion som Bo Ahrén hoppas även lokal-
mässigt kan samordna sig. Chefen ska ock-
så vara duktig på att förankra sektionens 
verksamhet och tillvarata fakultetsledning-
ars och universitetsledningens intressen.

Under sektionschefen föreslås en admi-
nistrativ enhet med en sekreterare, någon 
som har hand om personal och ekonomi 
samt viss kommunikationskompetens. 

någon direkt personalminskning handlar 
det inte om i utredningen. Men sektionen 
måste likt andra verksamheter inom förvalt-
ningen vara med och bidra till det sparbe-
ting på cirka tio miljoner kronor som för-
valtningschefen aviserat. Med Bo Ahréns 
förslag krymps det totala ramanslaget till 
sektionen på 33 miljoner med tre miljoner 
till 30 miljoner.

– Man brukar räkna med att en anställd 
kostar en miljon, så i så fall kan det handla 
om en minskning av tre personer, säger han. 

nu ska avdelningarna göra konsekvens-
analyser av förslaget som ska beslutas av 
förvaltningschefen. Bo Ahrén hoppas att ett 
beslut kan tas i december, men att rekryte-
ringen av en ny sektionschef kan komma 
igång snarast.

Om förslaget går igenom så kan den 
nya organisationen av sektionen börja gälla 
fram emot våren 2016.  

text: maria Lindh
foto: gunnar menander

  

 

 

patrik rydén – biträ-
dande avdelnings-
chef  Lu open
– Det är så klart upp 
till ledningen att 
bestämma hur man vill 
organisera sig. Men 
det är viktigt att funktionerna som vi 
har lyft inom LU Open bevaras och tas 
tillvara. Vi har ju också många duktiga 
medarbetare som är bra på att sy ihop 
stora konsortier mellan näringsliv och 
akademi. De är även bra på projektan-
sökningar till områden som finansie-
ras av t.ex. regionala fondmedel. Vi 
hoppas att den servicen till forskarna 
kan fortsätta. Sen uppskattas våra 
studentaktiviteter mycket – inte minst 
den öppna mötesyta som Black Pearl 
utgör. Vi får se nu vad konsekvensana-
lysen visar och hur vår verksamhet kan 
tas om hand.  

Lisa thelin – avdel-
ningschef för sam-
verkan, biträdande 
sektionschef 
– Det är lite för tidigt 
att uttala sig, men det 
är i alla fall positivt att 
vi nu får ett uppdrag. När det sedan 
gäller själva förslagen så får vi se hur 
det blir med lösningar och resurstill-
delning. 

ulrika nilsson – 
avdelningschef för 
donatorrelationer
– Rent generellt tycker 
jag att det är naturligt 
och bra att en ny led-
ning belyser verksam-
heten och ser till att den är optimal. 
Vi hoppas att de förändringar som 
nu kommer att ske leder till ett ökat 
samarbete inom sektionen. Förslagen 
i den nu aktuella utredningen får san-
nolikt enbart marginell påverkan på 
avdelningen Donatorrelationer. 

– Gällande kampanjbidraget hop-

pas jag att förslaget om att dra in det 
efter jubileet kommer att omvärderas 
och att resultatet av det arbete som 
möjliggjorts genom bidraget utvärde-
ras när den tiden är inne – en utvärde-
ring som kan visa om vi har förflyttat 
oss framåt och om vi fortsätter att 
hålla rätt kurs.

Linus Wiebe – avdel-
ningschef Lu innova-
tion system
– Det är positivt att man 
förtydligar uppdraget 
och samlar innovations-
stödet för både forskare 
och studenter på ett ställe. Namnbytet 
känns inte som en så stor fråga – nam-
net LU Innovation är mer i enlighet 
med hur det ser ut på andra lärosäten.  

– När det gäller flödet av innova-
tionsidéer når vi idag inte upp till den 
stora potential som finns inom LU. Vi 
behöver bli bättre på det vi gör och fa-
kulteterna måste hjälpa till att stödja 
de av sina forskare som vill arbeta med 
nyttiggörande och innovation. Det 
måste också frigöras tid och resurser 
för dem – det är ingen fråga som vi 
äger utan en kultur som på vissa stäl-
len behöver förändras.

– Vi föreslås få ett minskat raman-
slag och det är klart att det är en 
utmaning att utföra vårt uppdrag fullt 
ut med mindre pengar. Men det finns 
ett sparbeting och vi får försöka se till 
att det minskade anslaget inte drab-
bar hur vi stödjer våra forskare eller 
studenter. 
 
anneli Wiklander – 
avdelningschef för 
forskningsservice
– Det är roligt att vi får 
beröm och ett erkän-
nande för det arbete vi 
lägger ned. Men nu ska 
vi göra en konsekvensanalys och jag 
vill inte föregå den med kommentarer 
redan nu.

kommentarer från berörda chefer
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national geographic förknippas 
med hisnande expeditioner till jor-
dens alla hörn. från Lunds univer-
sitet har genom åren flera forskare 
fått bidrag för sina upptäcktsfärder. 
allra senast arkeologen maria nils-
son som i höst beger sig till egypten 
tillsammans med sin familj för att 
fortsätta arbetet vid gebel el silsila, 
där de bland annat utforskar ett 
gammalt tempelområde med hjälp 
av ny digital teknik.

– Vi flyger dit nu på onsdag, berättar Ma-
ria nilsson. Vi ska fortsätta undersökning-

arna av det tempel vi hittade i våras och en 
administrationsbyggnad från kejsar Tiberius 
tid med bland annat stall för arbetshästar.

Den plats som Maria nilsson och hennes 
arkeologteam undersöker trodde många 
var färdigstuderad redan, men mer eller 
mindre av en slump upptäckte Maria och 
hennes kollega och man, John, för några 
år sedan symboler inristade i en sandstens-
vägg. Den nya utgrävning som startar i ja-
nuari och som får finansiering av national 
Geographic handlar om att utforska områ-
det med hjälp av nya digitala tekniker.

– Vi vill ta arkeologin in i ett mer modernt 
skede. Genom 3D-rekonstruktion och flyg-

fotografering kan vi få tydligare bilder och 
se saker på ett nytt sätt. Kamerorna är bätt-
re och kan fånga mer detaljer än vad man 
kunde när området senast undersöktes för 
trettio år sedan.

Maria nilsson säger att området nästan 
spottar ut material på dem – keramikskärvor 
med text och ”skattekvitton” till exempel.

– Det låter kanske trist, men ger faktiskt 
en otrolig inblick i hur livet var då!

Marias man är konstnär och kommer pa-
rallellt att göra sina egna tolkningar av plat-
sen, något hon menar att även forskarna 
har nytta av i sitt arbete för att få nya idéer.

Det är inte bara i Marias projekt som konst 

Undersöker tempel med digital teknik 

Teamet med ett av Esben Horns konstverk – en skulptur av den nutida djuphavsfisken Himanto-
lophus groenlandica (även kallad fotbollsfisk). Fr. v. Esben Horn, Stacey Wiik och Mats Eriksson.

I början av oktober fick Lunds universitet 
besök av National Geographic för ett 
seminarium som skulle inspirera stu-
denter att söka bidrag från deras fond 
”Young Explorers Grant”. Unga forskare, 
äventyrare, fotografer och journalister, 
18 till 25 år gamla, kan söka finansiering 
för projekt inom till exempel natur, miljö 
och historia. Det kan vara exotiska resmål 

Camilla Hansen från National Geographic 
 Society Northern Europe.

Maria Nilsson på utgrävningen i Egypten.
foto: john ward

national geographic stödjer unga äventyrare
men också för projekt på hemmaplan, 
berättade National Geographics svenska 
personal vid seminariet. Ett hundratal 
studenter hade mött upp i Palaestra för 
att höra mer om möjligheterna.

Konkurrensen är hård om bidragen och 
enligt National Geographic är det viktigt 
att få fram i ansökan vad som gör idén så 
speciell och hur samarbetet med männ-

Lundaarkeolog får stöd av national Geografic till egyptisk expedition
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nationaL geographic society 
National Geographic Society (NGS), 
med huvudkontor i Washington, 
D.C. i USA, är en av de största ideella 
vetenskapliga och pedagogiska insti-
tutionerna i världen. Dess intressen 
är geografi, arkeologi och natur-
vetenskap, främjandet av miljö och 
historiskt bevarande och studiet av 
världskulturen och historia. 

Ljusforskning. – vi valde ljus 
som tema eftersom mycket 
händer i Lund kring ljus: max iv, 
nanoforskning kring Led:s och 
även laserverksamhet med Lund 
Laser centre. dessutom passar 
det bra eftersom det i år är ”the 
international year of Light”, be-
rättar professor anne L’hullier.

Tillsammans med LU-kollegorna 
Thomas Laurell, Sven Lidin och Lars 
Samuelson satte hon ihop programmet 
för ett symposium som Kungliga Ve-
tenskapsakademin, KVA,  var värd för

Det var ljusforskare av internationell 
toppklass från hela världen som samla-
des i Lund för att under två dagar be-
rätta om många olika aspekter på ljus 
för allmänheten.

Symposiet gick under temat ”Light in 
the service of mankind – from cosmic to 
the nanoscale” och precis som namnet 
antyder fanns det forskare som berät-
tade om allt från ljus från universum till 
det ljus som används inom nanoteknik.

– Det är breda föreläsningar för en 
stor publik och det är roligt att kunna 

Internationella ljusåret 
samlade forskareliten i Lund

konstatera att det är helt fullsatt, säger 
Anne L’Hullier. 

Däremot var det inte många av LU-
forskarna som själva föreläste eftersom 
syftet i första hand inte var att visa upp 
forskningen i Lund utan ha ett brett 
program med något för alla.  Dock fick 
tre yngre forskare chans att presente-
ra sig under kortare föreläsningar, däri-
bland Kimberly Dick-Thelander och Olle 
Lundh, båda fysiker vid LTH.

text: jonas andersson
foto: gunnar menander 

Fysikern Kimberly Dick-Thelander före-
läste under ljussymposiet. 

Världens främsta ljusforskare samlades i Lund.

möter vetenskap. Även en annan lundafors-
kare, Mats Eriksson, paleontolog och profes-
sor i berggrundsgeologi, är igång i ett projekt 
finansierat av national Geographic som är en 
kombination av vetenskap och konst.

– några av mina favoritfossil är en halv 
miljard gamla och bara några millimeter sto-
ra, berättar Mats Eriksson. Vi har tidigare 
i år samlat in sådana fossil från Västergöt-
land och kommer nu att undersöka dem 
med hjälp av så kallad synkrotronljusteknik.

Den nya tekniken gör att det går att se 
hur fossilen ser ut inuti. Det ger en tredimen-
sionell digital förlaga som sedan en dansk 
konstnär, Esben Horn, ska skala upp tusen 
gånger till stora skulpturer. Till våren blir det 
förhoppningsvis en vandringsutställning.

– Det här är ett spännande sätt att nå 
ut med min forskning, säger Mats Eriksson. 
Det kombinerar det jag älskar mest, veten-
skap och konst. Senast jag samarbetade 
med Esben Horn och hans 10 Tons Studios 
ledde det till utställningen ”Heavy Metal & 
Punk Fossils” som också fick mycket upp-
märksamhet internationellt. 

nina nordh

iskor på plats ska se ut. Och att försöka 
igen om det inte lyckas på första försö-
ket. Det visuella är förstås avgörande 
för National Geographic, och i projek-
ten behövs det även någon som fotar 
eller filmar. Som National Geographic 
uttryckte det på seminariet: ”Starka 
bilder inspirerar människor till att bry 
sig om – och gör kanske att du tänker 
en gång extra på vad du gör”.
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grÖna innovationer. – en fantastisk 
möjlighet. nu är det upp till oss vad 
vi gör av det. 

så summerade håkan rodhe 
medlemskapet i eu:s största inno-
vationsnätverk på klimatområdet, 
climate-kic.

Utmaningen är framför allt att engagera de 
studenter som inte är intresserade av klimat-
frågan, menade han, och betonade att för 
det krävs ett nytt arbetssätt.

– Vi behöver arbeta mer tvärvetenskap-
ligt och över fakultetsgränserna, sa Håkan 
rodhe som arbetar med utbildningsfrågor 
vid Internationella miljöinstitutet.

Vid lanseringseventet i oktober deltog 
också flera ledande personer från klimat-
nätverket för att berätta mer om möjlighe-
terna för både studenter och forskare. Både 
Susanne Pedersen, som leder Climate-KIC 
nordic, och nätverkets vd Bertrand van Ee 

LU ny medlem i europeiskt nätverk 
för innovationer på klimatområdet

uppskattade att Lunds universitet nu har 
kommit med och kan bidra med sina idéer. 
något som även vicerektor Bo Ahrén tog 
upp när han inledde dagen.

– Det här är ett viktigt projekt som Lunds 
universitet är stolt att vara en del av. Det 
finns en stor potential i att använda vår 
bredd för att bidra med lösningar på värl-
dens stora utmaningar, dit förstås klimatför-
ändringarna hör. Climate-KIC bidrar också 
till att stärka samverkan mellan olika områ-
den och fakulteter vid universitetet.

Den röda tråden genom alla presentatio-
ner under dagen var innovationer och lös-
ningar för framtiden. Entreprenörskap är en 
viktig del i Climate-KIC:s uppdrag – att sam-
manföra människor med idéer för att göra 
det möjligt för nya klimatinnovationer att 
snabbt komma ut på marknaden. 

– Ibland kan det kännas som om vårt be-
roende av fossila bränslen är ett olösligt pro-
blem, men det finns redan lösningar och allt 

fler nya kommer, sa professor Markku rum-
mukainen vid Hållbarhetsforum, som stod 
som arrangör för eventet. 

Många forskare och studenter är på olika 
sätt engagerade i klimatarbetet, inte minst 
inför och under det stora klimattoppmötet i 
Paris. Dessutom går EU-konferensen ”Lund 
revisited” av stapeln i början på december 
där globala forskningsutmaningar kom-
mer att diskuteras (se nästa sida). Det är en 
uppföljning av ”The Lund Declaration” från 
2009 om de stora globala utmaningarna.*

nina nordh

*The Lund Declaration kom till 2009 efter en 
konferens i Lund där 350 forskare och repre-
sentanter från näringsliv, forskningsfinansie-
ring och myndigheter samlades. De kom fram 
till att europeisk forskning bör fokusera på 
våra stora utmaningar för att hitta hållbara 
lösningar på bl.a. klimatförändringarna, fat-
tigdom och ohälsa, globala pandemier, rätt-
visefrågor, energiförsörjning, matförsörjning 
och rent vatten.

duschade du i en rymddusch i morse?
Ovanstående fråga fick Mehrdad Mahd-
joubi, tidigare lundastudent, nu vd och 
grundare av Orbital Systems när han 
talade vid Climate-KIC:s lanseringsevent.

– Ja, och i mycket renare vatten än i en 
vanlig dusch!

För tre år sedan fick han idén till värl-
dens mest effektiva duschsystem i sam-
band med sitt examensarbete i industri-
design vid NASA:s rymdcenter i Houston. 
NASA var intresserade av nya idéer för hur 
deras astronauter skulle kunna överleva 
en resa till och från Mars. Efteråt tog 
Mehrdad sina tankar vidare och utveck-
lade ett supersnålt duschsystem. Det 

bygger på rening med hjälp av nanotek-
nik så att vattnet kan återanvändas om 
och om igen. När systemet testades på 
Ribersborgs kallbadhus i Malmö sparade 
två duschar 100.000 liter vatten under två 
månader! 

Mehrdad Mahdjoubi menar att det var 
tufft att som student driva den här typen 
av innovationsprojekt. Här kan Climate-
KIC fylla ett gap och stötta när ny grön 
teknik ska kommersialiseras.

– Även om jag inledningsvis fick 
hjälp från LU Innovation System var det 
tidsödande att leta privat finansiering.  
Vi ville ju utveckla och testa vår produkt, 

aktuellt.

Innovatören Mehrdad Mahdjoubi.
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vad har climate-kic 
betytt för dig?
sofia isaksson, 
nyutexamine-
rad ingenjör i 
maskinteknik 
och teknisk 
design, som i 
somras deltog 
i the journey 
– den som-
marskola som 
climate-kic 
arrangerar 
varje år:
– Det var en upplevelse för livet. Jag lärde 
mig att våga, att gå mot handling direkt 
och att dela med mig av mina idéer. Clima-
te-KIC har också gett mig ett fantastiskt 
nätverk. Vi som var med i The Journey 
har verkligen svetsats samman och hörs 
fortfarande av nästan varje dag. 

– Totalt var cirka 300 studenter enga-
gerade i sommarskolan, och av dem kom 
fyrtio till Lund under två veckor med fo-
kus på entreprenörskap och innovationer.
Vi jobbade intensivt med olika affärsidéer 
med målet att hitta lösningar för framti-
den. Jag blev imponerad av programmet 
för sommarskolan och såg Lund med nya 
ögon. Man behöver inte resa långt för att 
upptäcka nya saker!

inte ägna tiden åt att söka pengar. Som 
student var det först svårt att bli tagen på 
allvar.

Han har fått många olika priser på 
senare år och förra året uppmärksamma-
des han bland annat som ”Årets tekniker” 
och fick Sveriges största uppfinnarpris 
SKAPA. Nu står en internationell lansering 
av produkten för dörren.

– Bland annat Kalifornien och Tyskland 
har visat stort intresse, berättar Mehrdad 
Mahdjoubi. Kalifornien har ju stor vatten-
brist och Tyskland höga energipriser. Vårt 
duschsystem sparar 90 procent vatten och 
80 procent energi, och är ett lika enkelt 
filtersystem som det som till exempel finns 
i diskmaskiner eller värmepannor.

text: nina nordh

i början av december samlas top-
par inom europeisk forsknings- 
och innovationspolitik på Lunds 
universitet. de ska följa upp den 
vision – the Lund declaration – 
som antogs 2009 och som haft 
stor inverkan på eus politik. har 
eu närmat sig målen? och hur går 
man vidare? det är frågor som ska 
diskuteras av bland andra he-
lene hellmark knutsson, sveriges 
minister för högre utbildning och 
forskning, och carlos moedas, eu-
ropakommissionär för forskning, 
vetenskap och innovation. 

Sverige var ordförandeland i EU när den 
stora konferens hölls som utmynnade i 
Lund-deklarationen 2009. när Lunds uni-
versitet nu står värd igen, handlar det om 
uppföljaren: ”Lund revisited – next steps in 
tackling Societal Challenges”. Arrangörer 
är svenska utbildnings- och näringsdepar-
tementen, Vetenskapsrådet och verket för 
innovationssystem Vinnova, i samarbete 
med Lunds universitet och Lunds kommun. 

– Förslaget att vi skulle ha en ny konfe-
rens i Lund kom i samband med ett besök 
Vetenskapsrådet gjorde i Bryssel. Lund-de-
klarationen fick ju en fantastisk påverkan 
på EU:s ramavtal och medverkade till det 
fokus som ligger på stora samhällsutma-
ningar, något vi i Sverige kan slå oss lite på 
bröstet för. nu vill EU-kommissionen stäm-
ma av hur det gått och hur vi går vidare, sä-
ger Anna Maria Fleetwood, projektledare 
på Vetenskapsrådet.

En ny målbeskrivning, ”The 2015 Lund 
Declaration”, ska presenteras och diskute-
ras. Den ska peka ut möjliga steg framåt för 
europeisk forskning och innovationsverk-
samhet som syftar till lösningar på dagens 

och morgondagens samhällsutmaningar. 
I Lund-deklarationen 2009 slogs fast att 
EU ska vara världsledande inom flera fram-
tidsinriktade teknikområden. Forskning 
ska samtidigt i högre grad resultera i tydlig 
samhällsnytta genom att fokusera på vår 
tids stora samhällsutmaningar – grand chal-
lenges. Det handlar om hur Europas sta-
ter och olika samhällsaktörer tillsammans 
kan hantera klimathotet, en åldrande be-
folkning, ökad migration etc. Det gäller att 
hitta former och processer, med brett ge-
nomslag, som slår vakt om frihet och trygg-
het, god miljö och en bärkraftig ekonomi. 

Andan i Lund-deklarationen går igen i 
villkoren för att få bidrag i EUs pågående ut-
vecklingsprogram Horizon 2020. Idag ges 
i högre grad bidrag till projekt som drivs 
i samarbete mellan många olika aktörer – 
forskare, företag, organisationer etc - och 
som har en plan för hur resultaten ska leda 
till positiva samhällsförändringar och inno-
vationer. Konferensen i december tar sin 
utgångspunkt i deklarationen från 2009. 
Den blir en första inventering av vilka fram-
steg som gjorts när det gäller att nå målen.  
Man ska lyfta fram belysande exempel och 
avslutningsvis alltså blicka framåt.

britta coLLberg

EU-toppar ser framåt 
om stora utmaningar

Hur har det gått efter The Lund Declaration?

konferensen Lund revisited 

Konferensen äger rum 3–4 decem-
ber. En förkonferens hålls med Lunds 
kommun som värd med besök på 
Medicon Village, Max IV Laboratory 
och ESS, European Spallation Source.

Det är en sluten ”high level 
conference” vilket innebär att det är 
gott om generaldirektörer och vd:ar 
bland de 200 deltagarna. 
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forskningsansLag. riksban-
kens jubileumsfond har nyli-
gen delat ut forskningsbidrag. 
tre stora anslag går till lunda-
projekt.

Ekonomhistorikern Martin Dribe 
och hans grupp på Centrum för 
ekonomisk demografi får 35 mil-
joner kronor för att studera hur 
Landskronas uppgång och fall som 
industristad under 1900-talet på-
verkat människorna på mikronivå. 
Anslaget är ett av tre större forsk-
ningsprojekt i Sverige som beviljats 
anslag av Riksbankens Jubileums-
fond (RJ).

Merle Jacob, professor i forsk-
ningspolitik, får drygt 20 miljoner 
kronor för att ta fram en kunskaps-
bas för styrning av samspelet mellan 
vetenskap och politik.

Sverige blir huvudfokus med jäm-
förande studier i Finland, Storbritan-
nien, Nederländerna och Schweiz. 
Projektet är det enskilt största be-
viljade inom den nya satsningen på 
forskning om samhällets kunskaps-
försörjning som RJ gör tillsammans 
med Vetenskapsrådet och flera 
andra forskningsråd. Totalt fördelas 
i Sverige 80 miljoner kronor.

Språkforskaren Niclas Burenhult 
får 13,6 miljoner till ett tvärveten-
skapligt projekt som ska utforska 
mänsklig perception, dvs. hur vi var-
seblir och uppfattar verkligheten. 
Den senaste forskningen antyder att 
det finns en betydande men ännu 
outforskad variation mellan olika 
språk och kulturer. Projektet bygger 
ett unikt och kvalificerat forskarlag 
av lingvister, kognitionspsykologer, 
geovetare och religionshistoriker 
med uppdrag att undersöka språk 
och perception i tre olika ”språk-
observatorier”.

britta coLLberg

storslam till forskning 
inom humaniora 
och samhällsvetenskap

aktuellt.

framtidsstrategier. ingen vill ta an-
svar för problematiken kring unga 
forskare och deras karriärvägar!

det var de flesta överens om un-
der den strategidag som arrangera-
des av future faculty i Lund tillsam-
mans med national junior faculty.

Särskilt inbjudna gäster var Eva Åkesson, 
rektor för Uppsala universitet, Peter Honeth 
tidigare statssekreterare vid Utbildningsde-
partementet och professor Gunnar Öquist 
från Umeå universitet som tillsammans med 
Stina Gerdes Barriere, analytiker på Veten-
skapsrådet, avslutade dagen med en panel-
debatt.

huvudfrågan för debatten var om svens-
ka universitet tillämpar rätt strategi inom 
forskning och utbildning – och njae, ingen 
strategi alls när det gäller karriärvägarna för 
unga forskare. Att karriärvägarna är för få – 
eller forskarna för många, enades man om. 
Det kan tyckas finnas mycket pengar hos 
anslagsgivarna – men trenden är ändå att 
det blir färre kronor per forskare. De osäkra 
anställningarna, ett halvår här och kanske 

något eller några år där, banar inte heller 
vägar till excellent forskning. 

Så vem ska sätta ner foten och stoppa 
detta?  

– Knappast forskarna själva för de är inne 
i systemet och ser inte utvecklingen, sa Pe-
ter Honeth.

Han såg dock inte heller att det var en 
given fråga för regeringen att ta beslut om.

– Det krockar ju med autonomiidén – att 
lärosätena ska bli allt självständigare och 
fatta sina egna beslut.

Gunnar Öquist menade att det krävs en 
revolution för att bryta utvecklingen. Han 
var orolig för kvaliteten och sa att de fram-
gångsrika forskarna vänder sina universitet 
ryggen och bara intresserar sig för sin fors-
kargrupp. Eva Åkesson värnade om utbild-
ningen och sa att forskningen är beroende 
av den och hon varnade för forskarhotell. 

Debatten utmynnade i att det finns ett 
behov av att någon tar ansvar och att det 
saknas ett ledarskap för strategierna inom 
forskning och utbildning. Debatten lär fort-
sätta.

text: maria Lindh 
foto: gunnar menander

Ingen vill ta ansvar 
för de unga forskarna

Gunnar Öquist, 
Peter Honeth, 
Eva Åkesson 
och Stina Ger-
des diskutera-
de framtids-
strategier.
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mediefrågor. digitalisering och 
globalisering har redan förändrat 
journalistiken och mediebranschen. 
utvecklingen fortsätter och de glo-
bala utmaningarna gäller allt från 
nya arbetsvillkor och ekonomiska 
förutsättningar till frågor som nät-
hat och utsuddade fysiska, etiska 
och juridiska gränser på internet. 

detta blev tydligt när forskare 
från Lunds universitet och svenska 
journalister möttes i Lund för att 
diskutera framtidens medieland-
skap och journalistik med kollegor 
från indien. 

Medan lokaljournalistiken i Sverige mer eller 
mindre håller på att dö ut med sjunkande 
tidningsupplagor och nedlagda lokala ny-
hetsavdelningar går utvecklingen i Indien 
och i övriga Asien åt motsatt håll. 

– I Indien ökar papperstidningarna sta-
digt, inte minst de lokala utgåvorna. En lo-
kaltidning i Indien når cirka två miljoner läsa-
re vilket förstås också visar våra länders olika 
förutsättningar, säger Andreas Mattsson.

Han är universitetsadjunkt vid LU:s jour-

nalistutbildning och koordinerar The Swe-
den–South Asia Media Project vid SASnET, 
nätverket för Sydasienstudier, som arrang-
erade Lundakonferensen. 

Utvecklingen går framåt i både Sverige 
och Indien när det gäller digitala medier 
och likheterna är fler än skillnaderna. Sveri-
ge har kommit något längre i digitalisering-
en av samhället, men utvecklingen i Indien 
går oerhört snabbt.

– Man beräknar att antalet indier med 

Svensk-indiskt möte
om nya medielandskap
sådde frön till samarbete

tillgång till internet – idag 159 miljoner 
människor – ska mer än tredubblas till 550 
miljoner inom bara tre år.

Beteendet på nätet ser också ut att gå åt 
samma håll i Sverige och Indien. Flera jour-
nalister vittnar om att klimatet i sociala me-
dier blivit hårdare och att de etiska, mora-
liska och juridiska gränserna för vad som är 
accepterat och tillåtet verkar suddas ut. 

Bland de medverkande på konferensen 
fanns journalisten och nätaktivisten Emma 
Holten, som själv blivit utsatt för kränkande 
sexuella trakasserier på nätet, och den indis-
ka journalisten Divya rajagopal som grun-
dat plattformen WhyHate som åskådliggör 
och bekämpar näthat. De två diskuterade 
hur man kan bekämpa den skrämmande 
utvecklingen och ställa högre krav på lag-
stiftare, polis, nyhetsrum och medieföretag. 

det är en viktig demokratisk fråga att inte 
låta sig tystas på nätet, menade de, liksom 
att få fler grupper att våga synas och höras i 
media och fler att förstå att det som sker på 
internet sker i verkligheten. Man kan inte se 
internet som en isolerad bubbla eller en fri-
zon där varken etik eller juridik gäller.

Andreas Mattsson hoppas att dessa och 
andra frågor ska diskuteras vidare och att 
The Sweden–South Asia Media Project ska 
kunna bidra till det. I december beger sig 
han och kollegerna till new Delhi för del två 
av konferensen. Här kommer även alumner 
som studerat det SI-finansierade masterpro-
grammet Social Innovation in a Digital Con-
text vid Lunds universitet att delta.

Många frön till potentiella forsknings-
projekt och journalistiska samarbetsprojekt 
såddes under de här två dagarna, samman-
fattar han Lundakonferensen. 

– Det ska bli oerhört kul att följa utveck-
lingen. Min förhoppning är att journalistik-
ämnet vid Lunds universitet och SASnET 
kommer att spela en viktig roll och medver-
ka till fler globala perspektiv i både forsk-
ning och undervisning. när journalistiken 
utvecklas i ett snabbt växande medieland-
skap leder det till nya kontaktytor och forsk-
ningsfält som fler journalister och medie-
forskare kommer att intressera sig för.

text: ceciLia von arnoLd
foto: gunnar menander

Journalisterna Shweta Punj och Priyanka 
Borpujari (till höger) från Indien diskuterar 
medie utvecklingen i Indien med en av konfe-
rensdeltagarna.

Konferensarrangören Andreas Mattson (andra från höger) tar en obligatorisk ”groupie” 
med sina indiska journalistkollegor.
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Att blodet hos blodgivare och mottagare matchar varandra kan vara 
 av görande för hälsan, ibland till och med för liv och död. Blodforskaren 
 Martin L Olsson vill på olika sätt göra denna anpassning så god som  möjligt. 

Matchning
på liv och död

 Saranda Muhaxheri och Asma Al-Grety med två av de många blodpåsar som tas om hand på SUS.
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Blodgrupperna A, AB, B och 0 (noll) 
känner de flesta till. Men de är 
bara några – om än de viktigaste 
– av alla våra blodgrupper. Män-

niskan har faktiskt hela 346 blodgrupper.
– Många oroar sig för risken för blodsmit-

ta, till exempel gulsot och HIV, men blodet 
i Sverige är väldigt säkert. Att blodgruppen 
inte passar är däremot ett betydligt större 
problem. 

Det säger Martin L Olsson, professor i 
transfusionsmedicin. Han forskar om blod 
och blodgrupper, och blev tidigare i år ut-
nämnd till en av Sverige första fyra Wallen-
berg Clinical Scholars. 

En blodgrupp är en molekyl på ytan av 
de röda blodkropparna och vissa andra cel-
ler. Alla människor har olika uppsättningar 
av dessa molekyler, och man kan reagera 
negativt mot de blodgrupper man inte har. 

– Det sitter massor med molekyler på 
blodkropparna, lite som en snårskog. Sak-
nar jag någon växt i denna blodgrupps-
djungel så kan jag inte möta just den utan 
risk för problem, förklarar Martin L Olsson.

probLemet beror på att kroppens immun-
försvar reagerar mot de främmande mole-
kylerna. Att blodgrupperna i AB0-systemet 
är så viktiga beror på att immunförsvaret 
tidigt lärt sig reagera på dem, eftersom 
många vanliga tarmbakterier har liknande 
molekyler på sin yta. Skulle någon av miss-
tag få fel AB0-blod vid en transfusion orsa-
kar detta en snabb reaktion som i värsta fall 
kan leda till döden. 

0-blod passar dock alla grupper inom 
AB0-systemet, och de farligaste reaktio-
nerna skulle inte uppstå om allt blod tillhör-
de denna grupp. Martin L Olsson har va-
rit med om att upptäcka enzymer med vars 
hjälp A- och B-blod kan göras om till det 
vid transfusioner ofarliga 0-blodet. Tekni-
ken håller på att vidareutvecklas, och kan i 
framtiden komma att användas ute på blod-
centralerna.

De andra blodgrupperna är sällan lika 
livsavgörande. De kan ändå ge stora pro-
blem för personer som måste få upprepade 
blodtransfusioner.

– Det finns patienter med vissa blodsjuk-
domar som behöver blod varannan vecka. 

Deras immunförsvar kan gradvis komma att 
reagera mot en mängd olika blodgrupper i 
det tillförda blodet. Då blir det till slut svårt 
att hitta något blod som passar, säger Mar-
tin L Olsson.

hans forskargrupp har i ett EU-projekt 
utvecklat ett gentest med vars hjälp blod-
givare och mottagare kan matchas bättre 
än tidigare. Testet fungerar för alla de blod-
grupper vars genetiska bakgrund är känd. 
Men i ett 40-tal fall känner man inte till ge-
nerna bakom blodgruppsmolekylen, vilket 
gör det omöjligt att använda DnA-test. Ett 
av forskarens kommande Wallenbergpro-
jekt handlar därför om att kartlägga gener-
na bakom dessa så kallade ”orphan blood 
groups”.

Ett annat forskningsspår gäller frågan 
om samspelet mellan blodgrupper och bak-
terier, virus och parasiter. Det har nämligen 
visat sig att sjukdomsframkallande organis-
mer lärt sig använda blodgruppsmolekyler-
na för sina egna syften.

– när människor infekteras av malaria 
binder malariaparasiten sig till blodgrupps-
molekylerna. De utgör parasitens väg in i 
cellen, förklarar Martin L Olsson. 

Olika blodgrupper fungerar dock olika 
bra för mikroorganismerna. Människor med 
0-blod löper mindre risk att dö i malaria, av 
skäl som Martin L Olssons grupp varit med 
om att reda ut. Denna blodgrupp är därför 
betydligt vanligare i malariadrabbade områ-
den som Afrika, Sydostasien och Amazonas. 
Även risken att smittas av vinterkräksjuka och 

HIV påverkas av vilken blodgrupp man tillhör.
Martin L Olsson kallar sig för ”extremt 

nischad” i sitt yrkesliv. redan efter ett som-
marjobb på ett laboratorium efter gymna-
siet bestämde han sig för att syssla med 
forskning. Att det skulle bli just blodforsk-
ning stod klart ett par år senare, när han 
vid sidan av läkarstudierna började arbeta 
på blodcentralen i Lund. Han har dessut-
om en hustru som är docent i experimen-
tell transfusionsmedicin, och alltså arbetar 
inom samma område.  

– Men mina barn har proklamerat en 
”blodfri zon” hemma, för att undvika forsk-
ningsprat vid middagsbordet. Vi har ju fak-
tiskt andra intressen också… säger han.

transfusionsmedicin är ett litet ämne, 
men en transfusionsmedicinare behöver 
ändå inte känna sig ensam och isolerad. 
Dels krävs det samarbete med internatio-
nella kollegor, dels hör läkare från andra kli-
niker ständigt av sig. Svensk sjukvård använ-
der årligen nästan en halv miljon blodpåsar, 
och alla måste ges till rätt patient.

Med anslag från bl.a. Vetenskapsrådet, 
Wallenbergstiftelsen och ALF har Martin L 
Olsson det väl förspänt just nu. Gruppen sö-
ker fler medarbetare och ska snart få ett 
större laboratorium på BMC.

– Det är jätteroligt att det har gått så 
bra. Men det innebär också mycket att leva 
upp till. nu måste vi se till att göra nytta för 
pengarna! säger han.

text: ingeLa bjÖrck
foto: gunnar menander

Blodtransfusioner 
har aldrig varit säk-
rare än idag. Ändå 
finns det fortfaran-
de en hel del kvar 
att göra, menar 
professor Martin L 
Olsson.
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Hon håller i tyglarna 
för mega-affärerna

Nåja, vad är väl en upphandling på universitetet ? 
Den kan vara dötrist och långtråkig eller alldeles… 
alldeles underbar! Upphandlaren Maria Björkqvist 

går igång på att skapa win-win för forskare och 
leverantörer. Just nu jobbar hon med nya 

lokaler för Musikhögskolan och står inför 
en helt ny utmaning – en innovationsupp-

handling av ett låssystem som ska knyta 
ihop LU med andra myndigheter. 

För Maria Björkqvist är 
samarbetsförmåga och 

lyhördhet två viktiga 
 arbetsredskap – både i 
jobbet som upphand-

lare och tillsammans 
med hästen Zodiac.
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Man kan tänka sig att konver-
sationen dör om Maria 
Björkqvist får frågan om vad 
hon jobbar med på en fest.

– Jag brukar säga att jag handlar riktigt 
coola saker för andras pengar, säger Maria 
Björkqvist och skrattar.

Få universitetsanställda spritter till av 
glädje när de inser att en upphandling mås-
te till för att de ska få köpa det de vill ha. By-
råkrati, utdragna processer, överklaganden 
flimrar förbi i huvudet. 

– Att jobba med upphandling på univer-
sitetet innebär att jag får arbeta med världs-
ledande projekt och riktigt skarpt folk. Det 
är en superhäftig miljö där jag får dra mitt 
strå till stacken.

 maria bjÖrkqvist är intresserad av männ-
iskor. Varje ny upphandling är en chans att 
få möta spännande människor och försöka 
lyckas förstå vad det är de vill. Hon sitter 
mycket i möten, med allt från stjärnfysiker 
till kommunikatörer. Första mötet går ofta 
åt till att prata om varför man måste göra 
en upphandling. Akademiker är duktiga på 
att ifrågasätta. Men när man har debatte-
rat färdig LOU, lagen om offentlig upphand-
ling, så är det bara att sätta igång.

– Det gäller att lyssna mycket noga, och i 
detalj ta reda på vad beställaren vill ha. när 
man har förstått det så ska man strukturera 
upp affären så att den också lockar till sig 
bra anbud. 

maria bjÖrkqvist

är: Upphandlare sedan tolv år 
tillbaka och sedan 2009 på Lunds 
universitet.
gÖr: Upphandlar allt från lokalvård 
till byggnader och maskiner för 
forskning (bl.a. mikroskopet på sidan 
29)
bor: I hus i Gårdsstånga
famiLj: Sambo Stefan
intressen: Hästar, skärgårdsliv i Ble-
kinge på somrarna och shopping (!)
nominerad: Maria Björkqvist var 
en av tre i Sverige som häromåret 
nominerades till årets upphandling 
för MAX IV. 

Att förstå vad beställaren vill ha är inte 
så enkelt som det låter, eftersom beställa-
ren själv oftast inte har alla aspekter klart för 
sig. Lagstiftningen är fyrkantig och främst 
skriven för att upphandla konkreta saker. 
Allt ska vara mätbart och kunna beskrivas i 
siffror. Det krävs stor finurlighet när man ska 
upphandla annat, som till exempel kreativa 
tjänster. när LU:s fotografer skulle upphand-
las blev lösningen på siffror och mätbarhet 
att dela in fotojobben i olika kategorier och 
sedan poängbedöma fotografier efter olika 
kriterier.

maria bjÖrkqvist brukar vara den som 
håller i tyglarna när det ska upphandlas rik-
tigt stora och komplicerade saker till univer-
sitetet. Hon gillar att spänna bågen och att 
försöka pussla ihop många olika delar till 
en bra affär. MAX IV var förmodligen den 
största affär som universitet gjort de senas-
te tio åren.

– Vi sparade 1,5 miljarder när MAX IV 
upphandlades, det var en riktigt bra affär. 
Synd att vi inte jobbar på provision, säger 
Maria Björkqvist och skrattar.

För byggnaden till MAX IV budgeterade 
universitetet den troliga summa pengar det 
skulle kosta. För MAX IV:s del landade den 
gigantiska affären på hälften av den sum-
man. Viktigt är att leverantörerna kan för-
utse hur mycket de kommer tjäna på affären 
och hur mycket tid de kommer få lägga ner.

– Jag försöker rensa bort osäkerhet för 

leverantörerna. Det är viktigt att kunna säga 
hur mycket man kommer handla – vet man 
det blir det billigare.

okLara besked kostar pengar. Att inte 
veta till exempel hur mycket support som 
kommer att behövas, gör att leverantörer-
na kan tvingas höja priset. För korta  leve-
ranstider kan göra att leverantörer väljer att 
inte lämna anbud. Maria Björkqvist menar 
att den goda affären inte alltid handlar om 
att få det billigaste mikroskopet, utan det 
kan handla om att få så mycket som möjligt 
för pengarna.

– Det gäller att ha fingertoppskänsla på 
vad som kan trigga affären. Lyckas jag byg-
ga in i affären att det alltid lönar sig för le-
verantören att anstränga sig lite till, då är 
jag nöjd.

Maria Björkqvist kopplar av och hämtar 
kraft tillsammans med sin häst Zodiac som 
hon tillbringar tid tillsammans med varje dag 
efter jobbet. 

– Han är en stor del av min vardag och 
med honom får jag även öva på samarbete, 
lyhördhet och ledarskap, säger hon.

text: jenny Loftrup
foto: gunnar menander

fotnot. Läs mer om den aktuella innova-
tionsupphandlingen på lulock.luopen.lu.se

upphandLing

varför måste man upphandla? 
– För att tillvarata konkurrensen på marknaden och följa lagen om offentlig 
upphandling som bygger på ett EU-direktiv.

när måste man upphandla? 
– Centralt hanterar vi endast upphandlingar på över 1,2 miljoner kronor. Från 
500.000 och upp till den summan gör enheter och institutioner själv s.k. förenk-
lade upphandlingar och från noll till 500.000 gör man direktupphandlingar.  

hur många är ni som upphandlar? 
– Vi har vuxit. När jag kom 2009 så var vi fyra – nu är vi tolv. Det innebär att vi 
kan ge bättre och snabbare service. Det är ingen kö till oss längre. 
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Minnen från 
en kulturrevolution
Under många år har Michael Schoenhals, professor i kinesiska, 
samlat på sig ett omfattande arkiv med material från kultur-
revolutionen i Kina. Denna unika samling donerar han nu till UB.

Mannen till vän-
ster anklagas för 
att vara medlem i 
en kontrarevolu-
tionär konspiration 
som stödde Chiang 
Kai-sheks regim på 
Taiwan. Båda dessa 
bilder inköptes på en 
loppmarknad i cen-
trala Beijing för cirka 
tio år sedan. De ingår 
i ett set på några dus-
sin svartvita fotografier 
i ett album som förmod-
ligen sammanställdes av 
myndigheterna i en ort på 
landsbygden i Hebei-pro-
vinsen under kulturrevolu-
tionens  första halva, d.v.s. 
1966–1971. 

Mannen till höger anklagas 
på plakatet runt hans hals för 
att vara en s.k. ”aktiv kontra-
revolutionär” (ordet ”aktiv” 
lades normalt till för att un-
derstryka att han sades ha äg-
nat sig åt ”kontrarevolutionär” 
verksamhet efter Folkrepubli-
kens tillkomst 1949, till skillnad 
från tiden dessförinnan). Foton: 
Michael Schoenhals privata arkiv
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K ulturrevolutionen pågick 1966–
1976 och denna tid har man 
länge talat ganska tyst om i 
Kina. Michael Schoenhals bör-

jade studera kinesiska 1972 och kom till Kina 
som student 1975, alltså medan kulturrevo-
lutionen ännu pågick.

– Jag åkte inte till Kina för att jag var in-
tresserad av politik, då var jag mer intres-
serad av det klassiska Kina som filosofi och 
poesi. Men ett år på Fudanuniversitetet i 
Shanghai gjorde intryck på mig, säger Mi-
chael Schoenhals.

intresset hÖLL i sig och när han skulle 
doktorera i mitten av 1980-talet var det 
kulturrevolutionen som stod i fokus, och 
han började fördjupa sig i ämnet och samla 
in material. Förvisso kom avhandlingen att 
handla om det katastrofala så kallade Stora 
Språnget Framåt, men den var inte minst 
baserad på material från kulturrevolutionen. 
Därefter fortsatte karriären med post-doc-
tjänster vid Berkeley och Harvard.

– Vid Harvard lärde jag känna en grupp 
forskare som specifikt skulle studera kul-
turevolutionen, och 1991 blev jag inbjuden 
att vara med i ett stort projekt finansierat av 
Henry Luce Foundation. Samtidigt började 
Kina öppna sig mot väst och ekonomin blev 
mer marknadsinriktad med följder som inte 
alltid gick att överblicka eller förutspå.

1992 bÖrjade Loppmarknader tillåtas 
igen och med det blev det tillåtet att börja 
sälja bland annat äldre trycksaker utan att 
censurmyndigheterna brydde sig om det. 

– Man klassificerade dem ofta helt en-
kelt som ”artefakter”, snarare än som text, 
och i och med detta var det fritt fram, kan 
man säga. Och vad hade folk hemma som 
de inte ville ha? Jo, det var material från kul-
turrevolutionen, säger Michael Schoenhals 
som nu började besöka just loppmarknader 
och antikvariat för att samla på sig material.

Det handlade om studentrevolutionära 
gruppers stencilerade skrifter, rebellgrup-
pers material, dagböcker, flygblad, pamflet-
ter från massmöten, affischer, anteckningar 
från offentliga rättegångar och en hel del 
foton. Dessa utgör ett värdefullt material för 
forskning om kulturrevolutionen och med 

kuLturrevoLutionen i kina

Kulturrevolutionen i Kina pågick 
1966–1976 och betecknas som den 
största maktkampen och ideologis-
ka striden i det kinesiska kommu-
nistpartiets historia. Den iscensattes 
av Mao Zedong, som då var ledare 
för kommunistpartiet med det of-
ficiella syftet att förnya och sprida 
revolutionen till alla delar av det 
kinesiska samhället. En ny kultur 
för det socialistiska samhället skulle 
skapas. I praktiken handlade det 
mycket om en maktkamp i ledning-
en, särskilt efter att Maos ställning 
i partiet hade försvagats efter miss-
lyckandet under Det stora språnget, 
som lett till massvält. Många männi-
skor dödades under dessa år och 
i Sverige kallar Forum för levande 
historia kulturrevolutionen för ett 
”brott mot mänskligheten under 
kommunistiska regimer”

Källa: NE och Wikipedia

Michael Schoenhals donerar sitt arkiv med 
material från den kinesiska kulturrevolutio-
nen till UB. foto: jonas andersson

åren har Michael Schoenhals köpt på sig 
mer och mer tills han hade en unik samling.

– Syftet med samlandet var att skriva bra 
historia, säger Michael Schoenhals, som till-
sammans med en kollega på Harvard bland 
annat skrivit standardverket ”Mao´s last re-
volution” som översatts till kinesiska, japan-
ska, franska och spanska.

de sista åren har intresset dock mattats 
något och när Michael Schoenhals funde-
rade på vad han skulle göra med allt material 
kontaktade han UB, som visade sig vara in-
tresserat av att ta över arkivet. Just nu ansö-
ker man om pengar för att kunna anställa en 
arkivarie som är kunnig i kinesiska som kan 
katalogisera arkivet så att det blir tillgängligt 
för forskare och andra intresserade.

– Det finns ingen liknande samling utan-
för Kina som är lika omfattande. En hel del 
av materialet, som dagböcker och en del fo-
ton, finns det bara ett exemplar av. Av an-
nat, som stencilerna, finns det antagligen 
inte heller några andra exemplar bevarade, 
säger Michael Schoenhals som berättar att 
materialet kommer att vara betydligt mer 
tillgängligt för forskarvärlden än det som 
finns i Kina.

tiLL det ovanLigare hÖr en hel del av-
böner, som blev vanliga i takt med att den 
politiska pendeln svängde under kulturre-
volutionen. Michael Schoenhals berättar 
om en kvinna vars handskrivna bekännel-
ser på sammanlagt över tusen sidor är en 
enda lång förkastelse av sig själv och allt 
hon gjort, hur hon misstolkat den store le-
darens budskap – för Mao hade naturligt-
vis alltid rätt.

I dag är kulturrevolutionen fortfarande en 
kontroversiell period i Kinas historia. På sena-
re år har man dock börjat erbjuda fristående 
kurser om den vid de historiska institutioner-
na på några av Kinas bättre universitet, inklu-
sive Fudan i Shanghai och Tsinghua i Beijing, 
med vilka LU sedan länge har nära kontakt.

– Det finns många yngre forskare som 
intresserar sig för kulturrevolutionens ”var-
dagshistoria”, med fokus på hur vanliga 
människor levde och upplevde sin tid, sä-
ger Michael Schoenhals.

jonas andersson
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tvärtemot den nationella trenden 
är Lunds universitets forskare allt 
mer lyckosamma när det gäller 
bidrag från europeiska forsknings-
rådet erc. och bättre ska det bli, 
hoppas man. nyligen åkte åtta fors-
kare på training camp och fick en 
duvning i hur man bäst presenterar 
sin forskning och ansöker om medel 
hos erc.

– vi fick jättebra stöd och feed-
back, säger statsvetaren roxanna 
sjöstedt, en av deltagarna.

2014–2016 satsar universitetets avdelning 
för forskningsservice extra på att stödja 
forskare som söker anslag från ErC. En del 
i denna satsning var ett ”träningsläger” rik-

Sveriges andel av bidragen från Europeiska forskningsrådet ERC har sjunkit, 
men för Lunds universitets del pekar det uppåt och samma sak gäller EU-anslag 
till forskningsinfrastruktur i Lund. Däremot får Lunds universitet mindre anslag 
än tidigare till riktigt stora samarbetsprojekt. Detta står klart samtidigt som det 
nu är dags att söka nya EU-forskningsmedel för 2016–2017. 

På träningsläger
            för att söka forskningspengar

erc grants

erc: Europeiska forskningsrådet – för-
delar anslag till enskilda forskare. 
fyra typer av grants: Starting (till 
ganska nydisputerade), Consolidators 
(till forskare som disputerat för 7–12 
år sedan), Advanced (till etablerade 
toppforskare) samt Proof of Concept 
(ett innovationsanslag på drygt en mil-
jon kronor för den som vill utveckla sin 

forskningsidé för en marknad). 
erc starting grants: Går till forskare 
två till sju år efter disputationen. Kräver 
en banbrytande forskningsidé och 
excellens tidigare i forskarkarriären. 
Ett starting grant är på 13,5 miljoner 
kronor och fördelas över fem år. Ofta 
räcker pengarna för att finansiera en 
hel forskargrupp. 

erc-resuLtat fÖr Lu-forskare

•	 Totalt	under	EU:s	förra	ramprogram	som	
pågick i sju år erhöll LU-forskare totalt 25 
ERC-grants. 

•	 Sedan	2014,	då	forsknings-	och	utvecklings-
programmet Horizon 2020 startade, har 
LU-forskare hittills erövrat tio ERC grants.

•	 Två	LU-forskare	har	erhållit	sammanlagt	fyra	
innovationsbidrag (ERC proof of concept) 
sedan 2012.

Åtta LU-forskare fick en duvning i hur man söker medel från ERC. 
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Lunds universitets deltagande i 
eu:s utvecklingsprogram hori-
zon 2020 minskar jämfört med 
i tidigare ramprogram. horizon 
2020 fokuserar på innovation 
och handlar mindre om forsk-
ning och mer om samarbete 
och samhällsnytta. nya aktörer 
som exempelvis företag och 
myndigheter tar allt större del 
av de pengar som tidigare gått 
till forskning.

nyligen publicerades arbetsprogram-
men och möjligheten att söka bidrag 
inom Horizon 2020 för 2016–2017 på 
EU-kommissionens webbplats. Hori-
zon 2020 har tre huvudprioriteringar: 
vetenskaplig spetskompetens, indu-
striellt ledarskap och samhällsutma-
ningar.

i dagsLäget koordineras sex av EU:s 
stora samarbetsprojekt av forskare vid 
Lunds universitet. 

– Glädjande är att ErC-bidragen till 
enskilda forskare verkar öka. Också när 
det gäller ansökningar om forsknings-
bidrag till forskningsinfrastruktur är 
utfallet gott för Lunds del, cirka hälf-
ten av ansökningarna beviljas, berättar 
Anneli Wiklander, chef för avdelningen 
för forskningsservice.

Men den totala trenden i Horizon 
2020 är alltså tyvärr nedåtgående för 
Lunds universitet, liksom för många 
andra universitet. Andra aktörer tar 

en allt större andel av både deltagan-
de och kontrakterade medel.

Inom EU:s sjunde ramprogram som 
pågick 2007–2013 beviljades nästan 
var femte ansökan från Lunds univer-
sitet. 

– I utvecklingsprogrammet Hori-
zon 2020 som började gälla 2014 lig-
ger snittet för LU någonstans mellan 
10–12 procent. Det är hårdare kon-
kurrens, långt fler ansökningar än ti-
digare, bland annat beroende på eko-
nomisk kris i flera länder och därmed 
minskade nationella forskningsbud-
getar.

i horizon 2020 ställs också andra 
krav på samarbetsansökningarna. nya 
typer av partner måste vara med och 
de sökande måste tydligt beskriva hur 
projektets resultat ska gynna Euro-
pa och dess invånare – projekten ska 
ha hög ”impact”, dvs. få genomslag i 
form av positiva samhällseffekter. 

– En särskild satsning på stöd till de 
här ansökningarna skulle öka intres-
set att söka och förhoppningsvis ge 
bättre utfall, men det är en resursfrå-
ga för universitetet, konstaterar Anneli 
Wiklander. 

britta coLLberg

fotnot: EU:s ramprogram är universi-
tetets näst största externa forsknings-
finansiär. Lunds universitet får cirka 225 
miljoner kronor i EU-bidrag, jämfört 
med cirka 980 miljoner kronor från Ve-
tenskapsrådet.

nya krav på samarbeten och samhällsnytta 
gynnar företag och myndigheter 

Mindre till forskning 
i Horizon 2020

tat till forskare som vill ansöka om Starting 
Grants. Forskningshandläggaren Sophie 
Hydén Picasso fick idén i våras och lycka-
des också få riksbankens jubileumsfond att 
stå för halva kostnaden, medan rektor gick 
in med andra halvan. Tillsammans med kol-
legan Teresia rindefjäll lade hon upp pro-
grammet och träningslägret kunde hållas i 
slutet av september på en kursgård utan-
för Lund. 

fÖr de åtta deLtagarna blev det ett och 
ett halvt dygn fyllda av presentationer, filan-
de på ansökningar och feedback från perso-
ner med ErC-erfarenhet. Tre forskarkolleger 
som redan fått ErC-grants fanns på plats: 
Edouard Berrocal från Förbränningsfysik, 
LTH, niclas Burenhult från lingvistik och fo-
netik på HT och Kimberly Dick Thelander, 
Fasta tillståndets fysik, LTH. Dessutom kom 
professorerna Karin Aggestam, statsveten-
skap, och Guido Zacchi, kemiteknik, som 
ingår i ErC-paneler i Bryssel och bedömer 
ansökningar. 

– Deltagarna blev peppade och fick veta 
vilken typ av fokus som behövs, de fick ock-
så besked om när de blev för deskriptiva och 
förlorade sig i detaljer, berättar Sophie Hy-
dén Picasso.

en utvärdering visar att deltagarna är 
mycket nöjda. Inte bara för de konkreta rå-
den och möjligheten att jobba med sin an-
sökan, utan också för att de känt uppback-
ning från Lunds universitet i sin strävan att 
erövra de prestigefyllda ErC-anslagen.

roxanna Sjöstedt, universitetslektor i 
statsvetenskap, fick hjälp både med prak-
tiska frågor och med presentationen av sin 
forskningsidé, berättar hon. 

– De här dagarna hjälpte oss över trös-
keln när det gäller EU-språk och regler som 
kan kännas svåra att forcera. nu har man ju 
också fått press på sig att slutföra och verk-
ligen skicka iväg sin ansökan, menar rox-
anna Sjöstedt.

På avdelningen för forskningsservice 
hoppas man kunna ordna fler träningsläger, 
gärna också för den mer seniora målgrupp 
som kan söka Consolidator Grants. 

britta coLLberg 
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en betydande del av basanlagen till 
universitet och högskolor bör också 
framöver fördelas i konkurrens. 
samtidigt bör forskning utvärderas 
på ett sätt som driver kvalitet, och 
även samhällsnyttan ska vägas in i 
bedömningen. 

de rekommendationerna ger sex 
statliga forskningsfinansiärer i ett 
gemensamt förslag till den forsk-
ningsproposition som läggs fram 
nästa höst. 

Det är på regeringens begäran som Veten-
skapsrådet, Vinnova, Forte, Formas, rymd-
styrelsen och Energimyndigheten gjort en 
gemensam analys och lagt fram rekommen-
dationer som ska styra mot de forsknings-
politiska målen: Sverige ska vara en fram-
stående forskningsnation och forskning 
och innovation ska bedrivas med hög kva-
litet och bidra till samhällets utveckling och 
näringslivets konkurrenskraft.

För att nå dit bör alltså de statliga basan-
slagen i hög grad fördelas i konkurrens, me-
nar de sex forskningsfinansiärerna. röster 
har höjts i debatten om att lärosätena bör få 
fördela en större andel själva, men de sex vill 

alltså ha mer konkurrens och att ett natio-
nellt utvärderingssystem ska införas. Syste-
met bör baseras på det förslag Vetenskaps-
rådet tagit fram – FOKUS, som nu skickats ut 
på remiss – och på erfarenheter från Vinno-
va om lärosätenas samverkan med närings-
livet och övriga samhället. 

Oavsett hur mycket basanslag lärosäte-
na lyckas få måste de erbjuda forskare tryg-
gare anställningar och bättre karriärvägar 
genom att visstidsanställningarna minskas, 
enligt förslaget. rörligheten måste även un-
derlättas, både internationellt och mellan 
akademi och näringsliv. 

Ökad samverkan är en återkommande 
rekommendation – över disciplin-, myndig-
hets-, sektors- och nationsgränser.

Medel bör avsättas för nya långsiktiga 
nationella forskningsprogram och förstärk-
ta strategiska innovationsområden där flera 
av forskningsfinansiärerna samverkar. Forsk-
ningsfronten ska flyttas framåt men för att re-
sultaten ska leda till samhällsnytta krävs inno-
vationer och detta kräver att universitet och 
högskolor i högre grad involverar både priva-
ta och offentliga aktörer. De nya forsknings-
programmen bör vara tvärvetenskapliga, 

spänna över flera samhällssektorer och an-
slagen under fyra år trappas upp till minst 400 
miljoner kronor per år, rekommenderar man.

De forskningsfinansierande myndighe-
terna ansvarar för att samordna det euro-
peiska forskningssamarbetet. Man ska se till 
att det blir synergier mellan EU-satsningar 
och nationella satsningar. regeringen re-
kommenderas nu att även inkludera länder 
utanför EU i den här samordningen. 

bLand rekommendationerna finns ock-
så förslag om att samordna Sveriges arbete 
kring öppen tillgång till forskningsdata samt 
en nationell strategi för att utveckla forsk-
ningskommunikationen. Dessutom bör en 
bredare användning och utveckling av vikti-
ga forskningsinfrastrukturer som SciLifeLab, 
ESS, MAX IV stimuleras i syfte att skapa nya 
innovationsmiljöer. 

regeringen föreslås satsa ytterligare 100 
miljoner kronor per år på programmet Ut-
maningsdriven innovation och att utval-
da myndigheter får i uppdrag att använda 
inno vationsupphandling, innovationstäv-
lingar eller delta aktivt i FoU-program för 
att möta samhällsutmaningar.

britta coLLberg

stacey ristinmaa sörensen, vicerektor 
med ansvar för forskningsinfrastruk-
tur:
– Vetenskapsrådet (VR) har gjort en bra 
och omfattande analys, men jag delar inte 
alla rekommendationer.  Jag menar att 
det är nödvändigt att de direkta statliga 
anslagen till lärosätena ökas för att vi ska 
kunna arbeta med långsiktig planering 
och ta ett större ansvar för våra anställda 
lärare. En stor del av Lunds universitets 
budget består i dag av externa anslag som 
söks i konkurrens och vi har för många 
anställda i förhållande till direktanslagen. 
Detta gör det svårt att planera, vi är ex-

tremt beroende av de externa anslagen.  
–  Rekommendationerna från VR syftar 

till att stärka forskning, medan vi som 
universitet också har andra uppgifter. Vi 
utbildar och vi samverkar med omvärlden. 
Vi behöver anslag för att rekrytera männ-
iskor som tycker det är roligt att undervisa 
och som är bra på att leda, samverka med 
omvärlden och främja innovationer. 

mats benner, professor i forsknings-
politik, ehL:
– Man får väl tolka förslaget som att 
forskningsfinansiärerna motvilligt godtar 
en ökning av basanslagen till lärosätena, 

men vill se till att det inte blir någon ovill-
korad indexökning utan att den måste 
vara avhängig olika bedömningssystem. 
De senaste tjugo åren har det ju varit 
forskningsfinansiärerna som styrt forsk-
ningens inriktning, snarare än lärosätena. 
Rapporten andas en försiktig misstro mot 
lärosätenas förmåga att på egen hand sta-
ka ut framtiden, och på något ställe sägs 
nästan rakt ut att så fort lärosätena får 
en krona resulterar det i en anställning. 
Ingen har väl egentligen lösningen på 
hur vi skapar tryggare anställningar eller 
hur fördelningen av interna och externa 
medel kan bidra till det. 

kommentarer: ”delar inte alla rekommendationer”

Sex statliga forskningsfinansiärers rekommendation:

Basanlagen bör fördelas i konkurrens
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listan.

 Även om Open Access, OA, med fritt tillgängliga 
forskningspublikationer, är ett naturligt inslag idag, 
så finns det en del man som forskare behöver tänka 
på. Annakim Eltén, HT-bibliotekarie med inrikt-
ning på forskningsstöd, listar här några punkter. 

Fem tips vid publicering 
i Open Access

ha en strategi redan när du gör din projektansökan. 
OA innebär att materialet är gratis för slutanvändaren 
men det finns fortfarande kostnader för publiceringen 

vilket kan innebära att du som författare behöver ha medel 
för detta och om möjligt ta med kostnaderna i din ansökan.

open access kan betyda Lite oLika saker. Inom 
OA-publicering skiljer man mellan guld, grön och hy-
bridpublicering. Guld betyder att själva publicerings-

kanalen är OA. Grön betyder att publiceringen görs i en kanal 
som inte är OA men du tillåts att göra en parallellpublicering 
i till exempel det institutionella arkivet (idag LUP). Ibland får 
du publicera en kopia av förlagets version, i andra fall får du 
enbart publicera ditt slutgiltiga manus. Hybridpublicering 
innebär att du köper loss just din artikel så att den blir OA 
men resten av tidskriften är inte tillgänglig (så kallad ”double 
dipping” för förlagen). Hur vill dina finansiärer att du ska 
publicera dig OA och vad vill du själv?

oa skiLjer sig inte från andra pubLicerings-

former när det kommer till kvalitet. Men tyvärr finns 
det tidskrifter som utnyttjar finansiärernas krav på OA-

publicering och erbjuder oseriösa alternativ. Ta reda på vem 
som ger ut publikationen och hur deras urvalsprocess ser ut. 

var medveten om dina rättigheter och ta reda 
på vilka du behåller eller förlorar vid en publicering. 
Det gäller oavsett om det är en publicering som är OA  

                eller inte. 

prata med din bibLiotekarie om oa och andra 
 publiceringsfrågor. På många av biblioteken vid LU 
kan du få hjälp med de här frågorna. Utnyttja det!

1

3

4

2

5 Annakim Eltén, HT-bibliotekarie med 
inriktning på forskningsstöd, listar här 
några saker att tänka på vid publicering 
i Open Access . foto: maria lindh
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forskning.

popuLärvetenskap. det finns ingen 
bättre reklampelare för ämnet kemi 
än ulf ellervik. just nu spelar han in 
tv-serien ”grym kemi”. han skriver 
populärvetenskapliga böcker och 
figurerar i media, som sommarpra-
tare, som expert, i skavlan. men hur 
hinner han forska?

Ulf Ellervik menar att tredje uppgiften ger 
mer tillbaka än vad den tar.

– Det finns faktiskt flera studier som vi-
sar att de forskare som skriver populärveten-
skapligt publicerar fler artiklar vetenskapligt 
än de som inte gör det, säger Ulf Ellervik, 
professor i organisk kemi, samtidigt som 
filmteamet rättar till sladdar och ställer in 
kameror.

Det luktar olja och är högt i tak i den 

gamla ruffiga varvslokalen, där Kockums 
låg förut. Lokalen är skum men starkt sol-
ljus faller in genom ett fönster och lyser upp 
bordet med provrör, flaskor och vätskor i 
olika färger där Ulf Ellervik snart ska filmas. 
Vi har exakt tolv minuter på oss för inter-
vjun. Tur att kemiprofessorn verkar vara su-
perfokuserad. 

– Alla frågar hur jag hinner med. Jag vet 
inte, men jag har nog inte så mycket spill-
tid. Just nu är jag tjänstledig i två månader 
för att spela in ”Grym kemi” så då är det ju 
inga problem.

uLf eLLervik har varit på Bokmässan i 
helgen som gått. Han skriver regelbundet 
populärvetenskapligt, både artiklar för tid-
skrifter och egna böcker som till exempel 
”Ond kemi” och ”njutning – om kärlek, 

Det går undan under inspelningarna av ”Grym kemi”. Fotografen heter Seba Tas.

Populär kemist i ny tv-serie
känslor och kemi”. Jämna år skriver han po-
pulärvetenskapligt två timmar varje kväll. 
Ojämna år tittar han på tv.

– Annars kan man ju bli utbränd, så jag 
skriver bara populärvetenskapligt vartannat 
år. Det finns en tröskel till att börja med tred-
je uppgiften. när man väl har kommit igång 
med att skriva populärvetenskapligt så ger 
det energi, nya tankar och input.

inspeLningspLatsen är Lånad och ut-
rustningen hyrd per timme. Snart ska Ulf 
Ellervik sätta igång och göra 25 experiment 
samtidigt som han pratar kemi och kryddar 
med mycket humor.

– Ulf kan så många roliga och fascine-
rande kemihistorier, om att lösa upp lik och 
allt möjligt. De dyker inte upp när vi skriver 
manus, men vid inspelningarna så börjar Ulf 

”Det är vansinnigt viktigt att sprida kunskap om kemi”
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medicin. planerna på medmax, 
en del av den kommande max 
iv-anläggningen inriktad på 
 medicinsk forskning, tog i sep-
tember ett stort kliv framåt. då 
anställdes rajmund mokso, en 
expert på området som har i upp-
drag att ta medmax-idén från 
vision till verklighet.

– Jag ska ha kontakt med alla de medicin-
ska forskare, framför allt här i regionen, 
som kan tänkas vilja utnyttja MedMAX. 
Utifrån deras behov ska vi dra upp de tek-
niska specifikationerna samt söka anslag. 
Alla de här delarna av arbetet kommer att 
pågå samtidigt, säger han. 

rajmund Mokso är en erfaren synkro-
tronljusforskare som närmast kommer 
från ett forskningsinstitut i Schweiz. Han 
blev världskänd även utanför sitt område 
genom en film som med 3D-röntgen vi-
sade en flugas vingmuskler när den flyger 
(se länk nedan). Filmen blev en framgång 
på YouTube, fast dess egentliga mål var att 
bidra till att utforma effektivare flygplan.

i max iv ska eLektroner kunna acce-
lereras för att skapa vad som på lekman-
naspråk beskrivits som den starkaste och 
ljusaste ljuskällan i världen. Ljuset ska sen 
”plockas ut” på olika ställen längs acce-
leratorringarna, genom så kallade strål-
rör som har olika teknisk utrustning bero-
ende på vad de är tänkta för. 13 strålrör 
är idag finansierade och klara, medan 
MedMAX och några till är på planerings-
stadiet.

Professor William Thomlinson från 
USA har varit konsult åt Medicinska fa-
kulteten i planeringen av MedMAX. 

– Vi vet i stora drag vad MedMAX kan 
ägnas åt. Det finns väldigt viktig forsk-
ning om bland annat cancer, leder, blod-
kärl och lungor som har nytta av röntgen-

bilder med en extra hög upplösning. Men 
vi måste finslipa detaljerna, och då är en 
heltidsanställd forskare som rajmund 
Mokso helt oundgänglig, säger han.

I finslipandet måste man även be-
stämma sig för hur stor skala MedMAX 
bilder ska täcka. Att ett medicinskt strål-
rör kommer att kunna ge avancerade bil-
der av mikro- och nanosmå strukturer är 
givet, men hur långt åt det andra hål-
let vill man gå? Ska anläggningen också 
kunna göra röntgenbilder av t.ex. hela, 
levande försöksdjur?

– Detta sker vid vissa anläggningar ut-
omlands, och är helt oskadligt för djuren. 
Men frågan är hur viktiga den typen av 
studier är för de forskare som vill utnyttja 
MedMAX, säger rajmund Mokso.

Han hoppas under de närmaste må-
naderna kunna träffa många av dessa 
forskare och resonera om deras framtida 
behov. Parallellt med detta ska han söka 
anslag – först mindre planeringsbidrag 
och sedan anslag till hela strålröret. 130 
miljoner kronor är en grov uppskattning 
av vad som behövs.

– Om 5–6 år kan MedMAX stå klart, 
om man bara får pengar. Förslaget fick 
mycket goda vitsord av den rådgivande 
kommittén på MAX IV, så vi är hoppfulla! 
säger William Thomlinson.

ingeLa bjÖrck

Länk till filmen om flugan: www.wired.
co.uk/news/archive/2014-03/25/blowfly-
muscles-3d-videos

Han ska fixa MedMAX
plötsligt berätta, säger producenten Johan 
Grundén.

Ulf Ellervik har hamnat på många udda 
platser under inspelningarna, bland annat 
en latex-klubb i Stockholm. Tv-serien har 
som mål att få gymnasieelever att tycka att 
kemi verkar spännande.

– Om de tycker kemi är ointressant och 
tråkigt hur ser då framtiden ut? Det är van-
sinnigt viktigt att sprida kunskap om kemi, 
om inte allmänheten inser att det vi forskare 
gör är intressant och viktigt, vem ska då be-
tala? säger Ulf Ellervik.

de naturvetenskapLiga ämnena behö-
ver all reklam de kan få. Att allt fler elever 
i grundskolan tycker att det är tråkigt med 
kemi och fysik visar sig till exempel på lä-
rarutbildningen, där många stolar gapar 
tomma. Tredje uppgiften ingår i uppdraget 
för alla forskare, men är inte finansierad på 
samma sätt som forskning och undervis-
ning. Därför är variationen stor när det gäl-
ler forskarnas engagemang i att sprida sin 
kunskap till allmänheten. Det tar ju ändå tid. 

Ulf Ellerviks arbete med tredje uppgiften 
verkar också till stor del ligga placerat på fri-
tiden, även om han alltid är pigg på att ”sälja 
kemi” även på ordinarie arbetstid.

– Visst vill jag gå in i min forskarbubb-
la ibland och bara vara där. Men jag tyck-
er forskning, undervisning och tredje upp-
giften tillsammans blir världens bästa jobb!

text: jenny Loftrup
foto: gunnar menander

 

uLf eLLervik

yrke: professor i organisk kemi 
vid Lunds Tekniska Högskola. Fors-
kar främst med kolhydrater, bland 
annat ögondroppar mot virus-
sjukdomen epidemiskt keratokon-
junktivit (EKC), och kolhydraten 
xylos som botemedel mot cancer. 
famiLj: fru, döttrarna Amanda 10 
år och Emelie 7 år
intressen: Långdistanslöpning, 
kultur, litteratur

Synkro-
tronljus-
forskaren 
Rajmund 
Mokso.
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foLkhäLsovetenskap. – vi är beroen-
de av varandra globalt – det visade 
inte minst ebola-epidemin. ska sam-
arbetet fungera och utvecklas kan 
inte afrika lämnas utanför, säger be-
nedict oppong asamoah, forskare 
och lärare i folkhälsovetenskap. han 
hoppas att universitetets afrika-
satsning ska leda till fler och bättre 
kontakter, inte bara mellan forskare 
utan också mellan lärosäten.

Lunds universitet vill vara ett universitet i 
världsklass och anta vår tids stora utmaning-
ar. Det finns redan många kontakter med 
Afrika på forskarnivå. Den nya strategin sti-
mulerar till samarbeten också mellan Lunds 
universitet som helhet och universitet i olika 
afrikanska länder och i detta finns en stor po-
tential, menar Benedict Oppong Asamoah.  

– Ju mer samarbete på övergripande ni-
våer, desto större chans att forskningsresul-
taten får genomslag på den politiska nivån 
och gör nytta. Universitetets nya Afrikastra-
tegi ökar också potentialen för mer tvärve-
tenskapligt samarbete, inom och mellan 
universitet, menar han.

Benedict Oppong Asamoah kom till 
Lunds universitet som masterstudent 2009 
och doktorerade förra året på sociala fak-
torers inflytande på mödravården i hemlan-
det Ghana. 

Folkhälsa är inget som åstadkoms med 
enkla medel utan något som byggs ge-
nom en medveten utbildningssatsning på 
den unga befolkningen, menar han. Det 
krävs en politisk medvetenhet om hur olika 
problemområden hakar i varandra för att 
åstadkomma en hållbar samhällsutveckling 
i Ghana och andra fattiga länder i Afrika. 
Trots att Ghana lyckats minska den extrema 
fattigdomen drastiskt, så lever fortfarande 
många under mycket svåra och knappa för-
hållanden. 

– Det finns många analfabeter, utbild-
ningsnivån är låg och utbudet av jobb för 
högutbildade är litet. Det saknas incitament 
att studera vidare och det bromsar samhälls-
utvecklingen som helhet, säger Benedict 
Oppong Asamoah.

Hans eget forskningsområde folkhälsa 
är intimt kopplat till utbildningsnivå. Bätt-
re folkhälsa handlar inte främst om fler och 

bättre mediciner utan om kunskap som för-
ändrar människors beteende. 

– Bra utbildning utmanar gamla vanor 
som till exempel den fattiga landsbygdbe-
folkningens misstro mot sådant som pre-
ventivmedel och förlossningskliniker. Med 
mer utbildning och upplysning följer färre 
tonårsgraviditeter, att fler barn överlever 
och ökad folkhälsa totalt. Det lägger grun-
den för hela samhällets utveckling och eko-
nomiska och sociala tillväxt. Det är viktigt 
att de styrande ser sammanhangen, att fler 
unga uppmuntras att läsa vidare till gymna-
sienivå och att samhället sedan efterfrågar 
deras kompetens. 

sjäLv fick han insikten om utbildningens 
betydelse med modersmjölken. Hans mam-
ma som är lärare och även har arbetat med 
sociala frågor, kämpade för att de fem bar-
nen skulle kunna utbilda sig.

– Stor potential i Afrika-stategin

forskning.

benedict oppong asamoah 

åLder: 32 år
famiLj: Hustru och två döttrar
arbetar: Lärare, handledare och 
biträdande forskare vid Avdel-
ningen för socialmedicin och global 
hälsa 
bakgrund: Född och uppvuxen i 
Ghana, bosatt i Sverige sedan 2009

Benedict Oppong Asamoah ser med förväntan fram mot fler Afrika-samarbeten. 
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medicin. etiopien är ett land med 
hög mödradödlighet, många 
tbc-smittade och mycket luftföro-
reningar. hur tbc och luftförore-
ningar påverkar blivande mödrar, 
och vad detta betyder för utfallet 
av graviditeten och för barnens 
hälsa, ska nu studeras av forskare 
i Lund och etiopien.

Idén till studierna uppkom vid ett Afrika-
besök som Medicinska fakultetens led-
ning gjorde förra året. Infektionsläkaren 
Per Björkman, som i flera år studerat bl.a. 
TBC-vården i Etiopien, fann då att han 
och fakultetens vicedekan Stefan Hansson 
hade gemensamma forskningsintressen. 

tiLLsammans ska nu dessa båda ansvara 
för insamlandet av prover och hälsodata 
från 2000 gravida kvinnor i Adamaprovin-
sen. Där har Per Björkman byggt upp en 
forskningsstation. De nya studierna kom-
mer att stärka det akademiska samarbetet 
mellan Lund och Etiopien.

– Två SIDA-finansierade etiopiska dok-
torander har redan rekryterats till projek-
tet. Vi undersöker möjligheten att göra 
deras forskning till en ”dubbel doktors-
examen”. Då skulle de få två huvudhand-
ledare, en i Etiopien och en vid LU, säger 
Stefan Hansson. 

Hans specialitet är havandeskapsför-
giftning, en vanlig orsak till att kvinnor dör 
under graviditeten i Etiopien. Vissa stu-
dier har visat ett samband mellan dålig 
luft och havandeskapsförgiftning, vilket 
nu ska studeras av arbets- och miljömedi-
cinaren Ebba Malmqvist, Christina Isaxon 
från Aerosolteknologi på LTH med flera.

– Kvinnorna i Etiopien lagar ofta mat 
på vedspisar i kök med dålig ventilation. 
Hur mycket farliga ämnen de får i sig både 
inom- och utomhus ska vi ta reda på med 
olika mätmetoder, förklarar Stefan Hans-
son.

Den andra delen av studien handlar om 
hur vanligt TBC är bland gravida kvinnor i 
Etiopien, och hur denna infektion påver-
kar kvinnan och hennes barn. TBC är en 
infektion som oftast ligger latent, utan att 
orsaka sjukdom. En viktig fråga är om en 
latent TBC-infektion kan blossa upp under 
eller strax efter graviditeten, när kvinnans 
immunförsvar förändrats. 

2000 kvinnor ska ingå i studien, som just 
håller på att startas. Eftersom de gravida 
kvinnornas barn ska följas i fyra års tid, så 
kommer projekten att pågå ända till 2021.

ingeLa bjÖrck 

africa day

2014 antog Lunds universitet en Afri-
kastrategi och 10 november i år hölls 
den första Africa Day. Tvåhundra 
forskare från olika delar av universi-
tetet deltog liksom inbjudna gäster. 
Dagen avslutades med Debatt i Lund 
på temat ”Den nya kapplöpningen 
om Afrikas resurser – plundring eller 
utveckling?”  Se debatten på: www.
lu.se/debatt-i-lund

– Hon var beredd att avstå sin sista slant 
för det, säger Benedict Oppong Asamoah, 
och berättar att alla fem syskonen också har 
fått högre utbildning. Modern och två sys-
kon lever idag i USA medan två syskon bor 
kvar i Ghana.

benedict oppong asamoah arbetar som 
lärare och handledare vid Avdelningen för 
socialmedicin och global hälsa vid Medicin-
ska fakulteten och medverkar exempelvis 
i fakultetens öppna gratiskurs på internet, 
mooc-kursen Global Perspectives on Sexu-
al and reproductive Health and rights. Att 
ha vuxit upp i Ghana är en stor fördel för 
honom som folkhälsoforskare, säger han. 
Det ger perspektiv och ingångar som inte 
är lika självklara för kollegerna. när det gäl-
ler forskningen betonar han att detta att 
kartlägga olika problemområden är en sak, 
att bidra till verklig förändring en annan. 
Han sätter sitt hopp till det ökade intres-
se för Afrika som bl.a. universitetets nya 
strategi är uttryck för. Även om inte Gha-
na är prioriterat i strategin hoppas han att 
det ska finnas utrymme för mer samverkan 
med några av de tio statliga universitet som 
finns i dag, exempelvis det välrenommerade 
Kwame nkrumah University of Science and 
Technology.

– Det här är en spännande tid för mig, 
säger han.

text: britta coLLberg
foto: gunnar menander

Läs mer om Afrika-forskning vid Lunds uni-
versitet i senaste numret av Fokus Forskning, 
Lunds universitets forskningsmagasin på in-
ternet: http://www.fokusforskning.lu.se/

dubbeL doktorsexamen

Svenska lärosäten har sedan 2011 
möjligheten att sluta avtal med 
utländska lärosäten om dubbla 
doktorsexamina. Den dubbla exa-
men kan ta olika former – ”Double 
PhD” och ”Joint PhD” – en skillnad 
som i stor utsträckning är formell 
och hänger samman med bl.a. dip-
lomens utformning.

Vid en dubbel doktorsexamen 
tillhör doktoranden båda univer-
siteten, har handledare vid båda 
universiteten och ska tillbringa en 
viss tid vid varje universitet. 

– Initiativet till en dubbel dok-
torsexamen ska inte komma från 
studenten utan från forskargrup-
pen. Tanken är att det ska leda till 
ett samarbete som ger en kompe-
tens och insikt som inte gruppen 
kunnat nå på egen hand, säger 
Medicinska fakultetens internatio-
nella chef Karin Frydenlund. Det är 
Medfak och LTH som varit de mest 
aktiva fakulteterna vid LU när det 
gäller dubbla doktorsexamina.

Lundaforskare undersöker 
mödrahälsa i Etiopien
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psykoLogi. ohövlighet på arbets-
platsen ska tas på största allvar. 

det visar psykologerna eva 
torkelson, martin bäckström och 
kristoffer holm som låtit närmare 
6000 personer svara på frågor om 
det sociala klimatet på arbetsplat-
sen. deras studie visar att upplevd 
ohövlighet är en stark anledning till 
att man inte trivs på jobbet och att 
otrevlig jargong sprider sig om man 
inte gör något åt den.

Med ohövlighet menar man det som går 
under radarn för vad som otillåtet: Det kan 
handla om småtaskigheter som att exklude-
ra någon från information och samarbeten 
eller att ”glömma” bjuda med på gemen-

samma arrangemang.  Det kan också hand-
la om att ta åt sig äran för andras arbete, 
sprida rykten, skicka elaka e-postmeddelan-
den eller inte ge beröm till underordnade. 

– Det handlar alltså om ett beteende som 
inte omfattas av lagstiftning men som kan 
få stora konsekvenser och utvecklas till ren 
mobbning om man låter det fortgå, säger 
Eva Torkelson som leder ett FOrTE-finan-
sierat forskningsprojekt om ohövlighet som 
social process i organisationer.

hon berättar att mobbning på arbets-
platser är ett ganska väldokumenterat fe-
nomen medan ohövlighet, som riskerar att 
eskalera till mobbning, inte är det.

Forskarteamets studier visar att den van-
ligaste orsaken till att man själv beter sig 

Ohövlighet på jobbet
sprider sig lätt 

ohövligt är att man tar efter ett beteende 
som man har sett hos sina kollegor. 

– Det kan vara såväl chefer som medar-
betare som beter sig ohövligt, säger Kristof-
fer Holm och berättar att kvinnor är lite mer 
utsatta än män, att chefer är lite ohövligare 
än sina medarbetare och att yngre medar-
betare är överrepresenterade både vad gäl-
ler att utöva som att utsättas för ohövlighet. 

Totalt uppgav tre fjärdedelar av de som 
svarat på forskarnas enkäter att de minst 
1–2 gånger under det gångna året blivit ut-
satta för ohövlighet.

– Ett viktigt fynd som vi gjort i våra stu-
dier är att de som uppträder ohövligt på ar-
betsplatsen upplever starkare socialt stöd 
vilket troligen gör dem mindre rädda för ne-
gativa reaktioner för sitt beteende från che-
fer och arbetskamrater, säger Martin Bäck-
ström. 

eftersom man ofta tar efter andras be-
teende så riskerar ohövligheten att bli en 
ond cirkel som får stora effekter på hela ar-
betsplatsen. Tidigare forskning pekar på 
mental ohälsa, minskad arbetstillfredsstäl-
lelse, medarbetare som presterar sämre el-
ler söker sig därifrån, minskad lojalitet och 
fler konflikter. 

Men hur ska man då göra för att komma 
åt ett otrevligt beteende som är lite diffust 
och inte riktigt går att sätta fingret på?

eva torkeLson tror att medarbetar- och 
chefsutbildningar är lösningen. 

– när folk får upp ögonen för vad ohöv-
lighet verkligen får för konsekvenser så får 
de ofta sig en tankeställare, säger hon. De 
flesta vill ju inte medverka till att få en säm-
re arbetsplats.

Dessutom, påpekar Eva Torkelson, så 
kommer Arbetsmiljöverket att skärpa sina 
föreskrifter nästa år. Detta kommer leda till 
att arbetsgivare får ta ett större ansvar för 
den psykosociala hälsan på arbetsplatserna. 
Bland annat måste det finnas rutiner för hur 
kränkande särbehandling, som ju ohövlig-
heten tangerar till, ska hanteras. 

text: uLrika oredsson
foto: gunnar menander

forskning.

Psykologerna Eva Torkelson, Kristoffer Holm och Martin Bäckström forskar om ohövlighet på 
jobbet.
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med en upplösning som gör att 
man kan se enskilda atomer kan 
man med rätta kalla Lth:s nya 
supermikroskop unikt. i Lund ska 
det främst användas till att försöka 
se och förstå hur nanotrådar växer 
fram för att ytterligare förstärka 
Lu:s världsledande position på 
området.

– Vi kommer att kunna göra experiment på 
en dag, som normalt hade tagit ett år att 
utföra, säger reine Wallenberg, professor i 
fasta tillståndets kemi som tillsammans med 
Kimberly Dick Thelander, professor i fasta 
tillståndets fysik, varit drivande i att få mik-
roskopet till Lund.

mikroskopet, som är det enda i sitt slag, 
har byggts på Hitachis fabrik i Japan. Det 
har en upplösning på 0,86 ångström. För 
att kunna se enskilda atomer behövs nor-
malt mellan 1–3 ångström, och inget annat 
mikroskop i Sverige har den upplösningen. 
Det är exempelvis hundra gånger skarpare 
vid direkt avbildning än upplösningen som 
MAX IV har för direkt röntgenavbildning – 
även om teknikerna kompletterar varandra 
då MAX IV bland annat kan hantera tjock-
are material.

För att förstå hur bra upplösning det nya 
mikroskopet har och som gör det möjligt att 
se enskilda atomer,  jämför reine Wallen-
berg med en bild med 33 miljoner gångers 
förstoring där man kan se atomer åtskilda 
från varandra.

– Med en sådan förstoring skulle en 
människa bli mer än 6.200 mil lång, berät-
tar han.

just nu håller mikroskopet på att byggas 
upp på Kemicentrum, där man fått höja ta-
ket för att få plats med den fyra meter höga 
och fem ton tunga pjäsen. 

Detta så kallade ETEM (Environmental 
transmission electron microscope) är också 
speciellt eftersom det kan släppa in  gaser 
i vakuum precis vid provet och därigenom 
kan man studera hur kristaller byggs upp 
och bryts ner på atomär nivå i temperatu-
rer på över 600 grader – och spela in hela 
processen på video.

– Det gör att vi kan styra vad som byggs 
när nanotrådar skapas och förstå exakt hur 
de växer fram i heta gaser, atom för atom, 
säger reine Wallenberg.

dessa kunskaper kan användas till att 
skapa ännu bättre och mer precist utfor-
made material som exempelvis LED-lam-

etem

Mikroskopet tillhör nCHREM (the 
national center for High Resolu-
tion Electron Microscopy) och är en 
nationell resurs som kan användas 
av forskare från hela landet inom 
kemi, fysik och materialvetenskap i 
allmänhet.

Mikroskopet har bekostats av 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 
och kostar 35 miljoner kronor.

Sökande har Reine Wallenberg 
varit tillsammans med Kimberly Dick 
Thelander, Jonas Johansson och Lars 
Samuelson på Fysiska institutionen.

Supermikroskop 
visar enskilda atomer

por, solceller, transistorer, elektroder som 
används vid hjärnkirurgiska ingrepp och 
annat som kan skapa en snabbare och mer 
energisnål teknik.

text: jonas andersson
foto: anders frick

Reine Wallenberg och Kimberly Dick Thelander har varit drivande i att få supermikroskopet till 
Lund.
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utbildning.

Nätverk för upptäcksresande 
studenter tioårsjubilerar
studentutbyte. varje år åker 500 
studenter från Lunds tekniska hög-
skola och andra europeiska läro-
säten över atlanten för att plugga 
i Latinamerika och karibien. Lika 
många åker åt andra hållet. utbytet 
sker inom ramen för nätverket ma-
galhães – där Lth:s vicerektor per 
Warfvinge är ordförande.

I år firar nätverket tioårsjubileum och Per 
Warfvinge har, tillsammans med Christi-
na Grossmann på LTH:s internationella av-
delning, precis producerat en 48-sidig ju-
bileumsskrift. Genom den dokumenteras 
nätverkets historia och såväl studenter som 
professorer får i skriften ge sin syn på vad 
Magalhães har bidragit till. 

LTH med Per Hagander, professor i reg-
lerteknik, var med och skapade nätverket år 
2005 och LTH har under alla tio år varit en 
del av ledningen för nätverket.

– Magalhães startade för att studentut-
bytet med Latinamerika var väldigt litet, 
även från länder som Spanien och Portugal. 
Undantaget var Frankrike som alltid har haft 
starka vetenskapliga band till Brasilien. Ett 
stort hinder var all den byråkrati som kräv-
des för varje enskilt utbytesavtal. En grupp 
tekniska universitet och fakulteter i Europa, 
däribland LTH, gick därför samman för att 
skapa ett smidigt och lätthanterligt ”Eras-
mus” med bästa möjliga partners i Latin-
amerika. En baktanke var också att öka det 
haltande samarbetet inom Latinamerika, sä-
ger Per Warfvinge.

erasmusprogrammet har alltså varit fö-
rebild och det finns ett övergripande samar-
betsavtal samt en gemensam mall för enkla, 

studentutbyte. florencia ravenna, 
vid instituto tecnológico de buenos 
aires i argentina var utbytesstu-
dent vid Lth höstterminen 2014 och 
vårterminen 2015. 

varför valde du att bli utbytesstudent 
på andra sidan atlanten?
– Jag valde faktiskt inte att läsa på andra 
sidan Atlanten, utan att läsa i Sverige som 
råkade ligga på andra sidan havet. Jag ville 
uppleva hur det var att leva i en annan kultur 
och ett annat samhälle och de skandinaviska 
länderna har intresserat mig länge. Jag var 

– i Lund kände jag mig
som en riktig student

Florencia Ra-
venna från 
Argentina 
trivdes som 
utbytesstu-
dent i Lund.

Per Warfvinge har tillsammans med Christina 
Grossmann producerat en jubileumsskrift om 
nätverket Magalhães som fyller tio år.
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pedagogik. i våras bestämde sig 
rektor för att satsa på att ut-
veckla e-lärandet enligt utbild-
ningsnämndens förslag. tre och 
en halv miljoner kronor avsat-
tes för att användas under det 
kommande året. men pengarna 
ligger kvar. orörda. vad har 
egentligen hänt?

– Pengarna ska användas på bästa 
sätt, men CED-utredningen, diskus-
sionerna runt MOOCS och insatserna 
för akademiker på flykt gör att vi 
inte kan gå fram för fort, säger Eva 
Wiberg, prorektor och ordförande i 
Utbildningsnämnden.

Att utveckla e-lärandet på campus 
skulle kunna höja kvaliteten på 
utbildningar vid LU. Genom att filma 
och lägga till exempel rena föreläs-
ningar på nätet, så skulle man kunna 
ägna undervisningstillfällena till mo-
ment som kräver mer interaktivitet. 
På LU tänkte man sig att mooc-kurser 
skulle sätta fart på utvecklingen av e-
lärande på campus, att den nyvunna 
digitala kompetensen som lärare och 
administratörer fått skulle ge ringar 
på vattnet. 

Men även nya mooc-kurser får 
tummen ner och får vänta på den 
statliga utredning som ska presen-
teras i början av nästa år. Å andra 
sidan är det full fart på de tre främst 
interna mooc-kurser som nyss satt 
igång: två stycken i akademiskt skri-
vande och en i akademiskt lärande. 

– Att utveckla e-lärandet är en 
jätteviktig fråga, men vi måste hålla 
ihop helheten och därför har proces-
sen dragit ut på tiden. Pengarna 
kommer bland annat att gå till hög-
skolepedagogiska kurser för lärarna, 
vi måste börja med basics och stärka 
upp deras digitala kompetens. Ett 
förslag har arbetats fram, men vi är 
inte färdiga ännu. Inga pengar kom-
mer dock att brinna inne, säger Eva 
Wiberg.

jenny Loftrup

satsning på e-lärande
drar ut på tiden

fascinerad av kulturella aspekter som jäm-
likhet och jämställdhet, andra arbets- och 
studiemetoder och dessutom otroliga na-
turfenomen som norrsken.  

– Jag är född och uppvuxen i Argentinas 
ofantliga huvudstad Buenos Aires. när jag 
sökte en utbytesplats visste jag att jag ville 
uppleva en annan livsstil och studiemiljö. En 
storstad var inte aktuell – jag sökte en an-
nan atmosfär. Lund blev det perfekta valet 
för mig.  

vad har utlandsstudierna inneburit 
för dig? 
– Jag fick möjlighet att leva på ett annat sätt. I 
Argentina är jag van att läsa vid ett storstads-
universitet, men i Lund kände jag mig som 
en riktig student. Det kan verka vara samma 
sak men det är det inte. Att jag helt kunde 
ge mig hän åt att ”vara student” och allt vad 

magaLhães-nätverket

Magalhães-nätverket omfattar 
16 lärosäten i Latinamerika och 
Karibien (bland annat de åtta högst 
QS-rankade universiteten) samt 19 
i Europa. I Sverige ingår LTH och 
KTH. Nätverket Magalhães firade 
tioårsjubileum i samband med sin 
generalförsamling i Lissabon i sep-
tember. Namnet Magalhães kommer 
från den portugisiska upptäcktsre-
sanden Ferdinand Magellan, Fernão 
de Magalhães, som på 1500-talet var 
den förste att segla jorden runt.

bilaterala avtal som kan tecknas utan juri-
disk granskning i varje enskilt fall. På LTH 
sker ansökan och urval på samma sätt som 
till alla andra utbytesalternativ och studen-
terna är iväg en eller två terminer.

totaLt 35 universitet från båda sidor At-
lanten är involverade i Magalhães. Utöver 
studentutbytet finns 41 överenskommelser 
om dubbla examina och 44 avtal om perso-
nalutbyte. Avtal om doktorandutbyte han-
teras från fall till fall.

Per Warfvinge beskriver entusiastiskt 
nätverket med sina aktiva och engagerade 
medlemmar.

– Alla partners vill hålla samarbetet jäm-
ställt och obyråkratiskt. Vi har varken kon-
tor eller medlemsavgifter. En medlemsavgift 
skulle vara direkt kontraproduktiv och ska-
pa en mardröm av transaktioner i dussintals 
valutor, bokföring och revision, säger han. 

just nu arbetar nätverket för att få fler 
enskilda lärare och forskare att dra nytta av 
de möjligheter som nätverket ger. Dess-
utom försöker man hitta externa finansie-
ringskällor för att kunna finansiera projekt 
och mobilitet.

Vilket är ditt eget bästa minne av nät-
verket?

– Jag har blivit starkt påverkad av hur 
mycket kompetens som finns på våra part-
neruniversitet, och hur hårt man arbetar för 
en hållbar social och ekonomisk utveckling. 
Men det är en avgrund mellan utbildningen 
som våra partners erbjuder och det som de 
breda folklagren i respektive land kan ta del 
av, säger Per Warfvinge.

text & foto: anders frick

det innebär var det jag uppskattade mest. 
– Att ta in nya intryck, besöka andra plat-

ser och träffa många olika människor är vik-
tigt för att få ett eget perspektiv på världen 
och för att fatta bättre beslut. 

– Eftersom jag var långt hemifrån och 
den enda studenten från Argentina under 
min första termin kunde jag bli mer själv-
ständig och lära mig nya saker om mig 
själv.  

vad skulle du säga till studenter som 
funderar på utbytesstudier? 
– Jag skulle säga att de ska åka och försöka 
få ut så mycket som möjligt av det. Låt allt 
bli en del av upplevelsen och njut från för-
sta början. Det finns säkert lika många er-
farenheter av utbytesstudier som studenter 
så det bästa för var och en är att pröva på 
och följa sina egna instinkter.  
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att cykla fram och tillbaka till jobbet, en 
sträcka på sammanlagt fem mil.

kanske är det inte så konstigt att Ceci-
lia Thomasson verkar vara Lunds gladaste 
vaktmästare. Hon älskar sitt jobb, är spril-
lans nygift och väntar sitt första barn. Hel-
gen har ägnats åt ett annat stort intresse, 
att baka. Det är flera gäng på institutionen 
som ska få äta hallongrottor, Mariebergare 
och hästskor innan hon kliver av för att gå 
på föräldraledighet.

– Jag bakar gärna efter min mormors re-
cept. Det brukar bli kvalitet då…

text & foto: jenny Loftrup

ceciLia thomasson
namn: Cecilia Thomasson fd rings-
trand, 34 år

famiLj: nygift, väntar första barnet 
till jul

yrke: vaktmästare på Ekologihuset

intressen: gamla bilar, bakning, cyk-
ling, löpning, simning

Genuint och gärna gammalt. 
Cecilia Thomasson är Lunds 
kanske gladaste vaktmästare som 
älskar sin Volvo 240 från 1989 och 
som ratar slit och släng – både på 
jobbet och hemma.

Slit och släng – inget för
Lunds gladaste vaktmästare 
– Volvon, det är min kärleksbil. Tänk att 
den här är i toppskick trots att den är från 
1989.  nästan inget går sönder, och går nå-
got sönder så fixar jag det med reservdelar 
från skroten. Den är värd all omsorg, säger 
Cecilia Thomasson, vaktmästare på Ekologi-
huset och ler stort.

redan som barn väcktes kärleken till att 
arbeta med händerna. Cecilias pappa var 
rörmokare och hon ville alltid följa med ho-
nom ut när han hade jour. nu drar hon sig 
inte för att fixa något stopp i avlopp på Eko-
logihuset. Det löser sig om man säger så.

– Det var roligt att få lära sig att lösa 
problem med händerna tillsammans med 
pappa. Dessutom gillar jag klimatet bland 
hantverkare, det är mycket humor och 
skämtande.

hon tycker om det goda hantverket, 
gamla ting med personlighet och kvalitet. 
På jobbet försöker hon laga och fixa det som 
är sönder istället för att köpa nytt, när det 
går. Hon önskar att det fanns ett bättre sam-
arbete på universitetet runt möbler och ut-
rustning som till exempel projektorer.

– Vi borde ha ett möbelmagasin, där in-

stitutionerna kunde lämna överblivna möb-
ler istället för att slänga dem. Och där man 
kunde hämta ut när man behöver något.

skrivbordsarbete har hon provat på och 
stod ut i ett år. Att bara sitta still passade 
inte Cecilia Thomasson. Hon gillar att röra 
på sig, att träffa människor och att få hjälpa 
till. Gärna på studs.

– Jag svarar alltid i mobilen och försö-
ker komma så fort det bara går. Det blir 
många rundor, rekordet på stegmätaren är 
16.000 steg, men det brukar nog ligga på 
runt 12.000 på en dag.

Hon uppskattar variationen i jobbet: ena 
dagen hjälper hon någon att byta kontor, 
andra dagen är hon ute på fältstationen re-
vinge stensoffa och lagar fågelburar.

– Det är också roligt att lära sig nya saker 
om djur och natur och det gör man förstås 
när man jobbar här på Ekologihuset.

normaLt tränar hon simning, löpning 
och cykling. Men just nu snålar hon med 
stegen, och springer inte alls, eftersom hon 
väntar barn till jul. Även cykeln står parke-
rad. Det känns lite för jobbigt med magen 

Cecilia Thomasson gillar att ta hand om gamla saker och mekar gärna med sin Volvo 240 från 1989.

 folk.
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E uropeiska forskningsrådet ErC stödjer forskardriven 
spetsforskning i Europa inom alla vetenskapliga om-
råden genom konkurrenskraftig finansiering till en-
skilda forskare. ErC:s totala budget inom EU:s pro-

gram Horizon 2020 är drygt 13 miljarder euro.
ErC fördelar medel utifrån ett enda kriterium: vetenskaplig 

excellens. Alla bidrag är forskarstyrda, eller ”bottom-up”, och 
gör det möjligt för forskare att identifiera och närma sig nya 
idéer och forskningsproblem inom alla områden.

sedan fÖrsta utLysningen 

2007 har 187 forskare i Sverige 
fått ErC-bidrag – sammanlagt 311 
miljoner euro. Sverige kommer 
därmed på åttonde plats i Europa 
med en genomsnittlig beviljande-
grad på cirka tio procent.

Flest svenska projekt har bevil-
jats inom naturvetenskap and tek-
nik. Av de framgångsrika svenska 
ansökningarna hittills inom sjunde ramprogrammet och Ho-
rizon 2020 tillhörde 46 procent naturvetenskap och teknik, 
följda av livsvetenskap (44 procent) och samhällsvetenskap 
och humaniora (10 procent). Karolinska Institutet (36), Lunds 
universitet (33) och Uppsala universitet (29) är de tre lärosäten 
i Sverige, som tilldelades flest ErC-bidrag (antalet bidrag inom 
parentes). 

2015 har dock det svenska sÖktrycket sjunkit. Ett skäl 
kan vara att det visat sig svårare än väntat att ansöka om och 
få ErC-bidrag. Ett annat att forskare nu får delta endast i ett 
ErC-finansierat projekt åt gången och att de som inte går vi-
dare till steg 2 i en utlysning inte får ansöka på nytt året efter.

Beviljandegraden i ErC-utlysningar är lägre för svenska 
forskare än för forskare från de andra topp tio-länderna. Det 

Svenska forskare tappar generellt när det gäller utdelning från 
ERC, Europeiska forskningsrådet. Lärosätena kan dock vända 
trenden på olika sätt, menar Gergana Angelova Hamberg, 
nationell kontaktperson för ERC vid Vetenskapsrådet. 

kan möjligen bero på brist på erfarenhet av att skriva ansök-
ningar. Det otydliga karriärsystemet för yngre forskare gör det 
också svårt för svenska universitet att rekrytera och behålla 
unga och lovande forskare, vilket kan påverka utfallet.

sverige har en Lång historia av stöd till forskning av hög-
sta vetenskapliga kvalitet, men det finns utrymme för förbätt-
ringar. Lärosäten kan öka sitt deltagande i ErC genom att ak-
tivt identifiera framstående forskare i olika karriäråldrar och 
uppmuntra och stödja dem i att ansöka om ErC-bidrag. Här 

kan universitetens lokala arbetsgrup-
per spela en viktig roll. 

Som nationell kontaktperson för 
Sverige informerar jag om ErC:s bi-
dragsformer och ordnar träningsda-
gar. Vi förbereder våra sökande för 
intervjuprocessen i Bryssel men vi 
kan göra ännu mer, t.ex. hjälpa dem 
innan de har lämnat sin ansökan. Ett 
nytt pilotprojekt – ”Bootcamp” för 

dem som söker s.k. Consolidated Grants 2016 – är på gång 
tillsammans med Karolinska Institutet. Vi ska på ett ganska ti-
digt stadium hjälpa forskare att formulera sin forskningsplan 
och ansökan på ett generellt och mer konkurrenskraftigt sätt.

erc ska inte bara betraktas som en forskningsfinansiär, 
utan kan också fungera som ett stöd för universitet och forsk-
ningsinstitutioner som vill utvärdera sin forskning i ett inter-
nationellt perspektiv och utveckla bättre strategier för att eta-
blera sig som effektiva globala aktörer.

gergana angeLova hamberg, 
ErC nATIOnAL COnTACT POInT I SVErIGE, VETEnSKAPSrÅDET

fotnot: Lunds universitet avviker från den negativa nationella 

ERC-trenden – se sid 20–21. 

Bootcamp vässar ERC-ansökan

”Vi förbereder våra sökande 
för intervjuprocessen i Bryssel 
men vi kan göra ännu mer, 
t.ex. hjälpa dem innan de har 
lämnat sin ansökan.”

gästtyckaren.
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 hÖgskoLepedagogik.  Jag hittade ett 
äldre nummer av LUM  (nr 8, 2014) och läs-
te där Göran Molins gästkrönika “Högsko-
lepedagogik – den nya teologin?” och und-
rar: Hur verklighetsfrånvänd får man vara?

Jag har själv studerat till civilingenjör i 
teknisk fysik och har stor erfarenhet av pro-
fessorer som möjligen förstår sitt område 
själva, men saknar förmåga att leva sig in i 
studentens värld och förklara ämnet på ett 
begripligt sätt. Tyvärr saknar dessa profes-
sorer också oftast självinsikt. Att som Gö-
ran Molin skriver låta lärarens eget upplevda 
behov av att lära sig mer om högskolepe-
dagogik styra, skulle knappast förbättra si-
tuationen.  Att lära sig ett pedagogiskt för-
hållningssätt, kunna se, förstå och leva sig 
in i vad en student inte förstår är oerhört 
viktigt. Det är den viktigaste faktorn för 
ett framgångsrikt lärande och för ett fram-
gångsrikt universitet.

Talet om “tvångsutbildning” får mig att 
nästan sakna ord. Göran Molin verkar leva i 
en parallell verklighet, en värld man kanske 

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

Hur verklighetsfrånvänd 
får man vara?

kan hamna i när man i alltför många 
år levt innanför akademins väggar 
utan att ha sett något annat. Verk-
ligheten ser dock inte ut så. Göran 
Molin är statligt anställd och upp-
bär skattefinansierad lön. Precis som 
alla andra anställda har han en viss 
arbetsbeskrivning att uppfylla om 
han vill få sin lön. Att kalla det för 
“tvång” är barockt. 

Jag anser att Göran Molin ger 
uttryck för en unken syn på un-
dervisning som något sekundärt. 
Han skriver att “ökat engagemang 
i högskolepedagogik som ämne 
innebär att universitetsläraren inte 
längre kan arbeta heltid inom sin 
primära ämnesdisciplin”. Han skul-
le nog helst helt slippa undervisa eftersom 
det tar tid från det han gillar mest. Men att 
lära ut kunskap på ett pedagogiskt sätt är 
idag den viktigaste uppgiften för en pro-
fessor, för lektorer och doktorander.  Det 
är inte som på 1800-talet då en professor 

kunde grotta in sig i vad han ville och bara 
se pengarna trilla in.  

andreas Leijon,
STUDEnT I TEKnISK FYSIK, LTH

  hÖgskoLepedagogik.  Hej fysikstude-
rande Andreas Leijon! Det är roligt att du 
intresserar dig för undervisning men trå-
kigt att du har en så negativ bild av uni-
versitetslärare. Jag uppfattar idén med 
universitet som att det är en plats där de 
som besitter den färskaste kunskapen 

samlas för att förmedla denna kunskap. För 
att nå ny kunskap och sätta den i relation 
till äldre fordras aktiv forskning och det bör 
därför vara forskande lärare som förmed-
lar kunskapen. Det primära kvalitetskriteriet 
blir tyngden på den förmedlade kunskapen, 
i vilken form den förmedlas är sekundärt.  

Effektiviteten i kunskapskommunikatio-
nen är individberoende för såväl sändare 
som mottagare och universella enhetsre-
cept för överföringen lyser med sin från-
varo. Och Andreas, nog fanns det väl en 
och annan ”ingrottad” 1800-talsprofes-
sor, t.o.m. inom fysiken, som lyckades 
ganska bra. Jag tänker t.ex. på Michael 
Faraday, Georg Ohm och Anders Ång-
ström.

gÖran moLin
PrOFESSOr EMErITUS 

OCH FÖrE DETTA STUDEnT, TILLIKA

Studenten Andreas Leijon har reagerat på 
en gästkrönika ur LUM nr 8, 2014, där professor 
Göran Molin var kritisk mot att alla universitetslärare 
ska genomgå högskolepedagogisk fortbildning.

Tyngden på kunskapen viktigare 
än i vilken form den förmedlas

svar:
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på jobbet.

vad krävs för att en chef ska vara 
bra? självinsikt, självförtroende och 
en förmåga att förstå systemet och 
organisationen. men en chef gör 
ingen sommar – medarbetarna har 
också ett ansvar för att ledarskapet 
fungerar. 

– Vad som gör en bra chef kan vara extremt 
olika på olika arbetsplatser, men generellt så 
behöver en bra chef god självinsikt och ett 
gott självförtroende. Det är också viktigt att 
chefen kan känna sig trygg i sin roll.

Johan Bertlett är lektor i organisations-
psykologi vid LU och ledarskapskonsult med 
eget företag. Han arbetar som konsult och 
rådgivare åt chefer och ledningsgrupper, 
både i offentlig sektor och i det privata nä-
ringslivet. Han menar att det är en grundför-
utsättning för en chef att få vara trygg i sin 
roll, för att kunna leda en grupp effektivt. 
Men jämfört med den privata sfären har LU 
många tidsbegränsade chefspositioner. Det 
kan göra det svårare för ledarna att känna 
trygghet i sin roll. 

– De tidsbegränsade chefsskapen försvå-
rar. Du är chef nu men om ett par år så ska 
du vara en vanlig kollega på institutionen 
eller enheten. Det kan vara en försvårande 

En bra chef 
gör ingen sommar

omständighet när man ska fatta beslut som 
rör medarbetarna. 

Mod är en egenskap som en chef behö-
ver, både för att fatta beslut och för att våga 
agera uppåt i organisationen. En chef be-
höver också kunna tänka intellektuellt runt 
sina egna reaktioner och känslor och hur 
de påverkar en själv och medarbetarna. Att 
bli kritiserad för sitt ledarskap är svårt och 
känsligt.

– Då gäller det att inte bli slav under käns-
lor som ger en negativ spiral, utan att ha 
självinsikt. Låter man känslorna ta över är 
risken att man till exempel blir aggressiv och 
kanske trycker till en medarbetare, eller att 
man blir tillbakadragen och passiv.

johan bertLett är kritisk till vurmandet 
för platta organisationer. Han menar att det 
leder till att färre chefer har hand om fler 
medarbetare, vilket resulterar i ett mer dis-
tanserat och otydligt ledarskap. Och en vik-
tig del i ledarskapet är att kvaliteten i rela-
tionerna mellan chefen och medarbetarna 
består av tillit, respekt och förtroende. nå-
got som kräver aktivt arbete och tar tid.

– Om du som chef vill få bra genomslag 
måste du förstå systemet och knäcka koden 
för varje medarbetare. Vad är det som driver 

dem? Hindrar dem? Har man inte förmågan 
att se hur medarbetarna fungerar får man 
ställa frågor tills man förstår.

en bra Ledare försöker skapa ett öppet 
klimat där det är högt i tak. Johan Bertlett 
menar att det sällan hjälper att prata om 
värdegrund och öppenhet. Det handlar mer 
om att göra öppenhet, till exempel att inte 
skuldbelägga när någon har misslyckats, 
men att våga diskutera vad som hänt och 
varför. Men att vara tydlig i sitt ledarskap är 
betydligt behagligare när man kommer med 
beröm än med kritik.

– Generellt sett är det min uppfattning 
att chefer överlag är bra på att stötta sina 
medarbetare och hjälpa dem att utvecklas. 
Men däremot är det färre chefer som är bra 
på att disciplinera – att tydligt säga ifrån när 
en medarbetare beter sig illa eller inte pre-
sterar tillräckligt.

Det finns en kultur på den svenska ar-
betsmarknaden som gör det lättare att 
coacha än att tydligt kommunicera var grän-
sen går. Om medarbetarna på en arbets-
plats gör bort sig och misslyckas med något 
uppdrag är det vanligt att locket läggs på. 
Man diskuterar inte öppet vad som hände.

– Det handlar om skam. Man vill inte låta 
medarbetarna tappa ansiktet så man tiger. 
Men hur ska vi då få till en lärande organi-
sation? 

men en chef kan inte själv ordna ett öppet 
och respektfullt klimat, utan måste få stöd 
i detta från sin personal. 

– En viktig indikator är vad som händer 
när någon pratar. Medarbetare som ser helt 
frånvarande ut när någon pratar eller him-
lar med ögonen, det gör inget öppet klimat. 
Passiva medarbetare spelar en stor roll, som 
de inte alltid är medvetna om.

Man får den chef man förtjänar?
– Medarbetarna har också ett ansvar för 

att för att ledarskapet fungerar. Det gäller 
att bemöta chefen ärligt och med respekt. 
Till exempel att lyssna aktivt och bidra med 
tankar och åsikter.

  text: jenny Loftrup
 foto: gunnar menander

Johan Bert-
lett är lektor i 
organisations-
psykologi vid 
LU och ledar-
skapskonsult 
med eget fö-
retag. 

Skriv till LUM! lum@lu.se | LUM, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund | Hämtställe 31
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säkerhet. Lunds universitet har fått 
pris för årets säkraste utbildnings-
plats.

– det känns naturligtvis bra, 
säger universitetets säkerhetschef, 
per gustafson.

Utmärkelsen delas ut av branschtidningen 
Skydd och Säkerhet och motiveringen lyder: 
”Här har man arbetat hårt och målmedvetet 
med att öka säkerheten, utan att tumma på 
tillgängligheten för varken elever eller lära-
re. Trygghet är ett nyckelord och det finns en 
öppenhet för nya tekniska lösningar”.

Per Gustafson tycker att motiveringen 
stämmer bra med hur universitetets säker-
hetsarbete har utvecklats.

– Vi arbetar framför allt med trygghet 
och olika former av stöd till de personer som 
känner sig utsatta. Vi hjälper till när det nor-
mala inte fungerar, säger han.

per gustafson berättar att det alltid är 
den utsattes upplevda otrygghet som står i 
fokus. Utifrån det analyserar man situatio-
nen och erbjuder hjälp med allt från ledsa-
garservice till motivationssamtal och hjälp 
till självhjälp samt olika säkerhetslösningar.

Totalt finns tre heltidsanställda på univer-
sitetets säkerhetsfunktion, som med hjälp 
av olika personer ute i verksamheten arbe-
tar med både personal, studenter och fy-
siskt skydd. Under de åtta år som Per Gus-
tafson arbetat där har arbetet förändrats en 
hel del – från ett mer fysiskt skydd som hur 

byggnader är utformade till att man nu job-
bar mer med den psykosociala arbetsmiljön.

– Ju mer vi undanröjer den upplevda 
otryggheten, desto tryggare blir det för den 
enskilde. Det skapar i sin tur en mer effek-
tiv arbetsorganisation, säger Per Gustafson.

sjäLv forskar han för närvarande på halv-
tid inom sekuritet (sekuritet är det svenska 
ordet för engelskans security, och ger en 
tydligare avgränsning för säkerhet gällande 
trygghet) och resultatet av forskningen är 
tänkt att gå in i verksamheten vid LU i form av 
ett effektivare systematiskt säkerhetsarbete.

– Ett annat mål är att på sikt skapa ett 
säkerhetsvetenskapligt centrum vid LU, som 
bygger på vetenskap och beprövad erfaren-
het. Många yrkesverksamma inom säkerhet 
har länge efterfrågat en akademisering av 
området, och det finns i dag ingen möjlighet 
att få utbildning på akademisk nivå, utom 
egenfinansierade studier på distans eller ut-
omlands, berättar Per Gustafson. 

Säkerhetsbranschen är en av de största 
näringarna i Sverige och därför är det viktigt 
att det ska finnas en akademisk kompetens 
i den, anser Per Gustafson.

text & foto: jonas andersson

LU fick pris för gott säkerhetsarbete

säkerhet. efter att ett anonymt hot 
mot Lunds universitet hade publice-
rats på mobilappen jodel söndagen 
den 11 oktober tog rektor efter sam-
råd med polisen beslutet att stänga 
Lunds universitet på måndagen. 
säkerhetschef per gustafson var en 
nyckelperson i krishanteringen.

hur upplevde du situationen? 
– Situationer som dessa är alltid svåra att 
hantera. Särskilt när det gäller att fatta be-
slut på osäker grund. Det beslut som togs 
att uppmana medarbetarna, studenter och 
anställda att hålla sig hemma, var det enda 

säkerhetschefen om när universitetet stängde måndagen den 12 oktober
möjliga alternativet just då. Det vi genom-
förde var att agera tidigt istället för att rea-
gera sent, helt enligt universitetets rutiner 
vid situationer som denna. Beslutet kan 
beskrivas som en omvänd utrymning, ge-
nom att inga medarbetare skulle befinna 
sig i universitetets lokaler på måndagsmor-
gonen, skulle vi därigenom ha en större 
kontroll gällande händelseutvecklingen. 
Då hotet under måndagen omvärderades 
var det lättare att släppa efter. Att göra 
tvärt om hade varit betydligt svårare. 

hur tycker du att det gick?
– Min upplevelse är att det gick över för-
väntan, det var i princip tomt på universi-

tetsområdena och det var betydligt färre 
människor på gatorna i Lund än vanligt. 
En annan upplevelse är att de kommu-
nikationskanaler som användes; media, 
mejl, SMS, webbinfo och infolappar på 
entrédörrar var effektiva för att snabbt nå 
ut med information till många personer.

upptäckte du några särskilda områ-
den som behöver förbättras?
– Framför allt handlar det om att få 
uppgifter om våra anställdas privata 
mobiltelefonnummer, vi nådde nästan 
alla studenter med SMS, medan bara en 
tredjedel av anställda via den kanalen.  

jonas andersson

Säkerhetschef Per Gustafson med priset för 
årets säkraste utbildningsplats.
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13 november konferens. Øresundsnät-
verket för kønshistorisk forskning. Info: www.
cors.lu.se/samarbeten/oresundsnatverket-
konshistorisk-forskning Kl 13.00– 17.00, 
Centrum för genusvetenskap, Allhelgona Kyr-
kogata 14, Lund. Kontakt: emma.severins-
son@hist.lu.se

14 november världsdiabetesdagen i 
malmö.Öppet hus med föreläsningar och ak-
tiviteter. Info: http://diabetesportalen.se/vae-
rldsdiabetesdagen-i-malmoe/ Kl 10.00–15.00 
Clinical research Centre, rCr, Jan Walden-
ströms gata 35, Malmö. Kontakt: sara.lied-
holm@med.lu.se

14 november arkivens dag på ar-
kivcentrum syd i Lund. Tema: Gränslöst. Kl 
10.00–15.00 i hörsalen, Arkivcentrum Syd, 
Porfyrvägen 20, Lund.

14 november kemishow och hjärn-
show i vattenhallen. Kl 12.00–17.00 i Vat-
tenhallen, John Ericssons väg 1, Lund.

16-17 november konferens. nordic 
chapter 2015 risk conference. Info: www.
lucram.lu.se/event/nordic-chapter-risk-confe-
rence Lund. Kontakt: ullrika.sahlin@cec.lu.se

16 november framsteg inom forsk-
ning och teknik 2015. Teknikafton med IVA 
Syd. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens 
vd, professor Björn O. nilsson, berättar om 
årets teknik- och vetenskapsnyheter. Tema: 
hållbar utveckling. Info: www.iva.se/event/
framsteg-inom-forskning-och-teknik2/ Kl 
17.00–18.00 i Palaestra, Lund. Kontakt: karle-
rik@control.lth.se

17 november konferens, tempo 
Øresund: om hastighet och samhällsut-
veckling. Centrum för Öresundsstudier och 
Øresundsinstituttet arrangerar. Info: www.ore-
sundsinstituttet.org/ Kl 09.00–16.00 Dunkers 
Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg. Kon-
takt och anmälan, mia.krokstade@cors.lu.se

17 november arkeologi för alla: från 
figurin till tuyére – hantverkstolkning av 
forntida keramik. Katarina Botwid, kerami-
ker och doktorand i arkeologi. Kl 15.15–16.00 
LUX, Helgonavägen 3, sal B237, Lund.

17 november Lunds filosoficirkel. 
Ann-Sofi Ljung-Svensson: ”hem till gården. 
Landsbygdsutopier i den svenska littera-
turen”. Kl 19.30–21.00 Palaestra, Lund.

18 november teknik- och naturvetar-
cirkeln. Emily Baird, forskare vid Biologiska 
institutionen: ”insekter är lysande visionä-
rer”. Kl 19.30–21.00 Edens hörsal, Paradisga-
tan 5, Lund.

21 november vattenverkstad med 
sea-u i vattenhallen. Kl 12.00–17.00, John 
Ericsson väg 1, Lund.

23 november föreläsning. ”sense 

of place and retail: localization, attracti-
veness and accessibility”. Kl 09.30–12.45 
U203, Campus Helsingborg, Universitetsplat-
sen 2, Helsingborg. Kontakt: mia.krokstade@
ism.lu.se

24 november konferens ”Lyssna”. 
Här samlas Sveriges ljudforskare i Lund för en 
heldagskonferens om ljud. Arrangörer är LMK 
stiftelsen i samarbete med Ljudmiljöcentrum 
vid Lunds universitet. Kl 9.00–17.00, Stadshal-
len i Lund. Info: www.lyssnalund.se. Kontakt: 
malin.ferhm@lmkindustri.com 

24 november föreläsning. Profes-
sor Peter Mollinga from the department of 
Development Studies at SOAS, University of 
London: ”politics of irrigation reform in 
india”. Kl 14.00–16.00, LUX aula, Helgona-
vägen 3, Lund. Kontakt: andreas.johansson@
teol.lu.se

24 november Lunds filosoficirkel. 
Magnus Ljunggren: ”den rödbruna rörelsen 
i ryssland”. Kl 19.30–21.00 Palaestra, Lund.

25 november ced-seminarium: kneg, 
hantverk och nyskapande handling med 
en del trösklar. Info: www.ced.lu.se/semina-
riekurs.aspx Anmälan senast 20 nov till ced@
ced.lu.se Kl 13.15–16.00 CED, MnO-huset, 
Sölvegatan 16, Lund.

25 november teknik- och naturvetar-
cirkeln. Sofia Feltzing, professor vid Institutio-
nen för astronomi och teoretisk fysik: ”rymd-
teleskopet hubble 25 år”. Kl 19.30–21.00 
Edens hörsal, Paradisgatan 5, Lund.

28–29 november experiment och sho-

wer i vattenhallen. Kl 12.00–17.00 båda da-
garna. Info: www.vattenhallen.lth.se/planeta-
riet/ John Ericssons väg 1, Lund.

1 december Lunds filosoficirkel. Björn 
Elmbrant: ”trivs vi inte i demokratin och 
kommer 30-talet att hinna ikapp oss?”.    
Kl 19.30–21.30 Palaestra, Lund.

5–6 december atomresan i vattenhal-
len. Experiment och shower i Vattenhallen.   
Kl 12.00–17.00 båda dagarna. Vattenhallen, 
John Ericssons väg 1, Lund.

8 december teater. krapp´s last tape, 
by samuel beckett. Kl 12.00–19.00 Pufen-
dorfinstitutet, Biskopsgatan 3, Lund.

8 december Lunds filosoficirkel. Tor-
björn von Schantz: ”signaler vi behöver 
för att trivas och signaler som visar att vi 
trivs”. Kl 19.30–21.00 Palaestra, Lund.

11 december ett-år-före-dagen med 
julkonsert och ceremoni. nedräkning inför 
universitetets 350-årsjubileum. Kl 15.00–
18.00 i Domkyrkan och Kungshuset. Info: 
www.lu.se/350 Kontakt: lu350@rektor.lu.se

12 december Ljudshow i vattenhal-
len. Experiment och shower i Vattenhallen.   
Kl 12.00–17.00 både lördag och söndag. Vat-
tenhallen, John Ericssons väg 1, Lund.

15 december stem cell center inter-
national young investigator symposium. 
Info: ann-katrin.hager@med.lu.se

15 december arkeologi för alla: ”ne-
andertalare och led”. Johan Sterner, dok-
torand i arkeologi. Kl 15.15–16.00 LUX, Hel-
gonavägen 3, sal B237, Lund.

på gång.

disputationer.

13 november 

olof sörnmo i reglerteknik: ”Adaptation 
and learning for manipulators and machining”. 
Kl 10.15 i sal M:B, M-huset, Lund. 

erik eriksson i socialt arbete: ”Sanktio-
nerat motstånd: Brukarinflytande som feno-
men och praktik”. Kl 10.15 i Palaestra övre, Pa-
radigatan 4, Lund. 

kristina Lång i klinisk medicin med 
inriktning diagnostisk radiologi: ”Breast 
tomosynthesis – new perspectives on breast 
cancer screening”. Kl 9.00 Avd för medicinsk 
radiologi, rum 2005-2007, Inga Marie nils-
sons gata 49, Skånes universitetssjukhus, 
Malmö. 

pauline djerf i klinisk medicin med 
inriktning kirurgi: ”reconstruction in the 
gastroesophageal junction – from routine to 

advanced”. Kl 13.00 Föreläsningssal F2, Cen-
tralblocket, Skånes universitetssjukhus i Lund.  

sasha koul i klinisk medicin med inrikt-
ning kardiologi: ”Improving outcomes in 
patients with coronary heart disease using na-
tional registries and platelet function”. Kl 9.00 
i Segerfalksalen, Wallenberg neurocentrum, 
MBC A10, Sölvegatan 17, Lund. 

maria berghof: ”Cloud studies with the 
droplet aerosol analyzer”. Kl 9.00 rydberg hall, 
Fysiska institutionen, Sölvegatan 14 C, Lund. 

erik ekengard: ”Half-sandwich complexes 
with amino-quinoline ligands – synthesis, anti-
plasmodial and antimycobacterial activities”. 
Kl 10.15, Kemicentrum, hall B, Getingevägen 
60, Lund. Jesper 

roy christiansen: ”Colour reconnection 
and weak showers”. Kl 13.00 Lundmarksalen, 
Sölvegatan 27, Lund.
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19 november 

erika elgström i klinisk medicin med in-
riktning experimentell onkologi: ”radio-
immunotherapy in an immunocompetent tu-
mor model utilizing a 177Lu-mAb”. Kl 9.00 i 
Strålbehandlingshuset, Klinikgatan 5, Skånes 
universitetssjukhus, Lund.

20 november 

magnus heurlin i fysik: ”Growth of semi-
conductor nanowires for solar cell applica-
tions”. Kl 9.30 i rydbergsalen, Fysikum, Sölve-
gatan 14, Lund.  

Ling chen i mekanisk teknologi och 
verktygsmaskiner: ”nanoindentation cha-
racterization of high chromium white cast iron 
for assessment of machining performance”.    
Kl 10.15, M-huset, Ole römers väg 1, Lund.

24 november 

anders nejdel i elektronikkonstruktion: 
”Flexible receivers in CMOS for wireless com-
munication”. Kl 10.15 i hörsal E:1406, E-huset, 
Ole römers väg 3, Lund.

4 december 

samuel West i psykologi: ”Playing at work: 
organizational play as a facilitator of creativi-
ty”. Kl 13.15, Kulturens auditorium, Lund.

Följande disputationer   
har ägt rum:

björn sjödén i kognitionsvetenskap: 
”What makes good educational software”. 

yan huo i klinisk medicin med inrikt-
ning kardiologi: ”Atrial conduction and P-
wawe characteristics: From histology to elec-
trophysiology”.

setareh safavi i laboratoriemedicin 
med inriktning experimentell klinisk ge-
netik: ”Molecular genetic characterization of 
acute lumphoblastic leukemia with av poor 
prognosis”. 

annika mårtensson i klinisk medicin 
med inriktning pediatrik: ”Haemophilia in 
Sweden – studies on mutations and clinical im-
plications”. 

sara björck i klinisk medicin med inrikt-
ning pediatrik: ”Searching for celiac disease. 

Screening-detected celiac desease in an HLA-
genotyped birh cohort”. 

Liana fasching i biomedicin med inrikt-
ning neurobiologi: ”Transposable elements 
in neural progenitor cells”. 

maria dahl i laboratoriemedicin med 
inriktning molekylär medicin: ”Cell and 
gene therapy for blood desorders. Mode-
ling of novel treatment strategies for gaucher 
type 1 disease and Diamond-Blakfan anemia 
in mice”.  

hossein sina i materialteknik: ”Synthe-
sis of transition metal aluminides from elemen-
tal powder mixtures”. 

karin hägerbrand i biomedicin med in-
riktning immunologi: ”Intestinal dendritic 
cell migration and induction of T cell respon-
ses”. 

sebastian farås i numerisk analys: 
”Conservation laws, numerical schemes and 
control straegies for sedimentation and waste-
water treatment”. 

ivar björnsson i konstruktionsteknik: 
”Holistic approach in engineering design – 
controlling risks from accidental hazards in 
bridge design”.

jonas forsell i opera: ”Textens transfigu-
rationer”. 

dorothea peters i klinisk medicin med 
inriktning oftalmologi: ”Visual impairment 
and vision-related quality of life in glauco-
ma”. 

shafqat ahmad i biomedicin med in-
riktning genetisk epidemiologi: ”Genetic 
and environmental risk factors in the develop-
ment of obesity”.  

måns persson-bunke i ortopedi: ”Hip 
and spine in cerebral palsy”. 

pelle törnqvist i klinisk medicin med 
inriktning kärlkirurgi: ”Tomographic met-
hods in endovascular aortoiliac treatment”. 

natalia avaliani i biomedicin med in-
riktning neurovetenskap: ”Chemogenetics, 
induced neurons and pluripotent stem cells: 
Towards advanced gene and cell therapies tar-
geting epilepsy”. 

cheng Liu: ”The nature of stars with a 
common origin: clues from metallicity, ele-
mental abundances, and kinematics”. 

conny Lenz: ”Manganese cycling in the 
Baltic Sea over the last ¨8000 years: the influ-
ence of redox conditions mineral formation 
and burial”. 

nils Lenngren: ”Charge carrier dynamics in 
colloidal quantum dots: Tracking the dance of 
elctrons and holes by ultrashort  laser pulses”. 

oskar aurelius: ”To reduce a ribonucleo-
tide – radical solutions in enzymology in form 
and function”. 

ingrid tonning olsson: ”Beyond survival 
– cognition after pediatric brain tumor”. 

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

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

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

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

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

Konferenspris! 

fr. 598 sek 

/person
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GULDMEDALJ. Professor Mikael Eriksson får 
IVA:s guldmedalj ”för hans banbrytande och 
avgörande insatser för att utveckla vetenskaplig 
profil, koncept och teknik för synkrotronring
ar i forskningsanläggningarna MAX I, II, III och 
MAX IV (2016). Baserat på avancerad multi
disciplinär forskning har han funnit innovativa 
lösningar, designat och förverkligat högtekno
logiska konstruktioner med oprövad teknik för 
breda vetenskapliga applikationer.”

DUBBELDOCENT. Carl Hampus Lyttkens är 
inte längre bara professor i nationalekonomi. 
Han är numera även docent i ekonomisk historia. 

SÖDERBERGSANSLAG. ragnar Söderbergs 
stiftelse har i år beviljat totalt 56 miljoner kro
nor till sju framstående forskare i medicin. Två 
av dem, Katharina Lahl och Chris Madsen, 
är knutna till Medicinska fakulteten och får nu 
åtta miljoner vardera för att driva sitt eget pro
jekt under fem år.
 
KEMIPRIS. Ingemar André, universitets
lektor vid Kemiska institutionen, har fått pris 
samt forskningsstöd omfattande 325 000 kro
nor från Sven och EbbaChristina Hagbergs 
 stiftelse. Priset får han för sin forskning om ra
tionell proteindesign.

TYSKT PRIS. Björn Dahlbäck, professor vid 
Institutionen för translationell medicin, belö
nas nu i Tyskland för sin framstående forskning. 
Han har tilldelats priset för analytisk biokemi 
2015 som är på 50.000 euro och delas ut av 
DGKL, (Deutschen Vereinten Gesellschaft für 
Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin).

UNGT fORSKARPRIS. Kardiologen Gustav 
Smith har tilldelats årets pris till yngre fram
gångsrik forskare i region Skåne. Priset på 
60.000 kronor delades ut i samband med 
Forskningens dag i Malmö.

hänt.

Studenter, lärare och övriga anställda 
vid Lunds universitet inbjuds att före
slå kandidater till Lunds universitets 
administrativa pris 2016. Genom priset 
vill universitetsledningen uppmärk
samma utmärkta insatser i administra
tionen inom hela universitetet.

Priset utdelas årligen för utmärkta adminis
trativa insatser av innovativ karaktär som 
bidragit till universitetets utveckling eller 
för service och effektivitet utöver det van

föreslå kandidater till LU:s administrativa pris!
liga. rektor utser en eller två pristagare vid 
varje utdelningstillfälle. Priset, som över
lämnas vid universitetets årshögtid i janu
ari, är på 15.000 kronor och ska användas 
av pristagaren för egen kompetensutveck
ling. Pristagaren får även ett diplom.

Förslag på kandidater ska vara inkomna 
med epost till carina.wickberg@rektor.
lu.se senast den 19 november 2015 och 
ska utöver förslaget innehålla en motive
ring om högst en A4sida samt förslags
ställarens namn och kontaktuppgifter.

 

Snart är det bara ett år kvar till invig
ningen av Lunds universitets 350års
jubileum. Sedan 2011 har universite
tet smyg startat firandet genom årliga 
nedräkningsarrangemang. Nu är det 
dags för det sista – ettårföredagen 
den 11 december. 

I år anordnas nedräkningen tillsammans 
med Lunds domkyrka, Historiska museet 
samt Konsthögskolan och Musikhögsko
lan i Malmö.Dagen börjar kl. 15.00 med en 
högtid för biskop Peder Winstrup i dom
kyrkan. Han var den förste att föreslå ett 
universitet i Lund, och hans naturligt mu
mifierade kropp har under drygt ett år varit 
föremål för ett forskningsprojekt vid Histo

riska museet. nu är det dags för honom att 
återbördas till sin viloplats i domkyrkan.

Efter ett glöggmingel i Kungshuset kl. 
15.45, med kortare föredrag om Winstrup, 
bjuder Musikhögskolan i Malmö på stor
slagen julkonsert i domkyrkan kl. 17.00. 
Därpå följer en middag på Athen på Aka
demiska Föreningen kl. 18.30.

Alla anställda, studenter och vänner till 
universitetet är varmt välkomna till ettår
föredagen. Information om hur man an
mäler sig finns på www.lu.se/350. Antalet 
platser är begränsat så först till kvarnprin
cipen gäller. Middagen har ett kuvertpris 
på 350 kronor, övriga programpunkter är 
kostnadsfria. Sista anmälningsdag är den 
15 november. 

Dags för sista nedräkningen inför 350årsjubileet!

Mikael Eriksson. foto: gunnar menander

I panelen sitter richard Swartz, förfat
tare och krönikör i Dn, Kaspar Colling niel
sen, författare till ”The Danish Civil War 
2018–2024”, en dystopisk roman om Dan
marks sammanbrott, Brigitte Suter, migra
tionsforskare vid Malmö högskola, Gregor 
noll, professor i juridik vid Lunds universi
tet och expert på internationella flykting
frågor samt Suzanne Brøgger, författare 
och journalist. Moderator är Göran rosen
berg, författare och journalist

Debatten startar kl. 20.00. Kaféet öpp
nar 19.00. Debatten hålls på engelska och 
livestreamas. Mer info: www.lu.se/debatt
ilund

 

The Challenge of Migration – Will it 
Make Us or Break Us? Det är rubriken 
för nästa Debatt i Lund torsdagen den 
19 november i Café Athen, Akademis
ka föreningen.

Europa står inför en aldrig tidigare skådad 
våg av asylsökande och invandrare. Vissa 
länder öppnar sina gränser, andra stänger 
flyktingarna ute. Vissa människor tror att 
migrationsvågen kommer att förbättra och 
stärka våra samhällen, andra att den kom
mer att bryta sönder dem. DebattiLund 
kommer att presentera och testa argu
ment från båda håll.

Debatt i Lund om flyktingkrisen 19 november



posttidning b

Lunds universitet
box 117
221 00 Lund
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Hallå Christer Ekdahl...
... kundansvarig på universitetets uppdragsutbildning LUCE, 
som hjälper flyktingar med akademisk bakgrund att etablera 
sig i Sverige.  LUCE ger i höst utbildningen ”Korta vägen” 
tillsammans med Folkuniversitetet och på uppdrag av Arbets-
förmedlingen.  Fler insatser planeras, t.ex. att universitets-
anställda ska kunna bli mentorer åt flyktingar.

Vad erbjuder vi flyktingarna 
i utbildningen ”Korta vägen”? 
– Lunds universitets insats består av sex 
föreläsningar om alltifrån svensk utri-
kespolitik, vår jämställdhetsmodell och 
välfärd, till validering av utländska aka-
demikers kompetens, migrationspolitik, 
försörjningsproblem och utsatthet.

föreläsningarna ges på svenska – 
hur mycket förstår deltagarna?
– En hel del.  Alla inslag i ”Korta vägen” 
är på svenska, det är så de åttio delta-
garna lär sig språket. Men parallellt med 
”Korta vägen” som introducerar dem 
i det svenska samhället och också ger 
praktik, så läser många också svenska 
för invandrare, sfi.

hur har intresset varit från universi-
tetets anställda för att medverka?
– Mycket stort. Alla vill hjälpa till. Vi pla-
nerar nu olika sätt att fånga upp engage-

manget. Den 8 december har vi ett infor-
mationsmöte för LU-anställda som vill bli 
mentorer för flyktingar. Det handlar om 
att ställa upp med samtal ett par gånger 
i månaden under ett halvår för en flyk-
ting med liknande yrkesbakgrund som en 
själv. Det kommer en blänkare om detta 
på universitetets medarbetarwebb. 

har Luce fler insatser på gång?
– Ja. Bland flyktingarna finns många väl-
digt duktiga akademiker – allt från läka-
re till ingenjörer och språkvetare – och vi 
diskuterar kortare utbildningsinsatser för 
vissa yrkesgrupper inom områden där vi 
vet att det finns brist på kompetens i Sve-
rige, och därmed en efterfrågan.

hur mår flyktingarna? kan de ta till 
sig undervisningen?
– Jag är inte personen att bedöma det, 

men dem jag mött uppfattar jag som 
positiva och inställda på att skapa sig en 
framtid här. Men många har förstås va-
rit med om svåra upplevelser. Också här 
finns en uppgift att fylla för universitetet. 
Vi diskuterar nu med Migrationsverket 
och Försäkringskassan hur vi kan utbilda 
personalen så att de snabbt ser tecken på 
trauma och kan slussa människor vidare 
så de får rätt hjälp. Hur utbildningen el-
ler stödet ska se ut vet vi inte i dag – här 
handlar det om att vara öppen och hitta 
nya lösningar. 

britta coLLberg

fotnot: Lunds universitets debattforum 
Debatt i Lund den 19 november klockan 
20 på Café Athén fokuserar på flykting-
katastrofen: The Challenge of Migration 
– Will it Make Us or Break Us? Moderator: 
Göran Rosenberg, författare och journa-
list. Läs mer på sidan 39.


