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Sällan är så mycket olika expertkun-
skap samlad på ett och samma stäl-
le som vid en professorsinstallation. 
Vid höstens professorsinstallation 
välkomnades 28 nya professorer – 
9 kvinnor och 19 män – i vitt skilda 
ämnen som mänskliga rättigheter 
och astrofysik. Tillsammans tåga-
de de in till ceremonin i universite-
tets aula och i bänkarna satt stolta 
och festklädda familjemedlemmar 
och vänner.

– Jag tror jag talar för oss alla när jag säger 
att man blir tagen av den stämningsfyll-
da ceremonin och stundens allvar. Den 
nya titeln innebär trots allt förpliktelser 
för framtiden, sa Erik Renström, ny pro-
fessor i experimentell endokrinologi, ef-
ter installationen. Han tillade att profes-
sorstiteln gör det lite enklare att förklara 
för folk vad han gör.

Rektor Per Eriksson talade till de nya 
professorerna och gav dem fyra ledord i 
deras nya roll som universitetets främsta 
lärare: uppmuntran, uppriktighet, uthål-
lighet och uppmärksamhet. Han fram-
höll också Lunds universitets ställning 
som Sveriges starkaste forskningsuniver-
sitet, vilken inte kommer att bli svagare 
när MAX IV och ESS etableras. 

Det tar gaNska LåNg tiD att presente-
ra och hylla 28 professorer som alla gjort 
en gedigen forskargärning. Några av de 
allra yngsta i publiken tröttnade och 
protesterade. Men Akademiska kapellet 
och Lunds Akademiska kör bröt av med 
stämningsfull musik och sång. Bland an-
nat sjöng kören den första, pampiga sat-
sen av Vivaldis Gloria direkt efter rektors 
installationshälsning.

28 nya professorer 
pampigt installerade 

t

Rektor Per Eriksson välkomnar de nya 
professorerna i universitetsaulan.
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I samband med professorsinstalla-
tionen belönades också tre goda pe-
dagoger. Universitetets pedagogiska 
pris för framstående insatser i utbild-
ningen gick till universitetslektor Pet-
ter Pilesjö och universitetsadjunkt Ul-
rik Mårtensson, båda vid Institutionen 
för naturgeo grafi och ekosystemana-
lys. De får varsitt pris för sitt mångåriga 
arbete med nätbaserad internationell 
utbildning i geografiska informations-
system (GIS) på masternivå och för att 
de på ett omfattande sätt initierat och 
utvecklat det internationella samarbe-
tet inom sitt utbildningsområde genom 
projekt i Europa, Afrika och Asien.

Studenternas pris för utmärkta lä-
rarinsatser i undervisningen tilldelades 
den nya medicinprofessorn Erik ren-
ström, för hans förmåga att på olika vis 
hitta goda praktiska exempel ur varda-
gen eller från andra vetenskapliga äm-
nen och hans goda och nära kontakt 

     Nya professorer
Annika Dejmek, patologi; Marja Ekblom, 
hematologi; David Erlinge, kardiologi; Len-
nart Larsson, mikrobiell metabolomik; Åke 
Lundwall, molkylärbiologi med klinisk ex-
perimentell inriktning; Hindrik Mulder, 
metabolism; Erik renström, experimen-
tell endokrinologi; Jan Sundquist, allmän-
medicin; Gunilla Westergren-Thorsson, 
medicinsk cellbiolog; Tomas Brage, fy-
sik, Cecilia Emanuelsson, biokemi; Kata-
rina Hedlund, kemisk ekologi; Karin Schil-
lén, yt- och kolloidkemi och Ian Snowball, 
kvartärgeologi; Cintia Bertacchi Uvo, tek-
nisk vattenresurslära; Ulf Ellervik, bioorga-
nisk kemi; Bernt nilsson, kemisk apparat-
teknik; Andreas norrman, teknisk logistik; 
Marie Wahlgren, läkemedelsteknologi; 
Hans-Ingvar roth, mänskliga rättigheter; 
Mika Vähäkangas, missionsvetenskap med 
ekumenik; Christian Balkenius, kognitions-
forskning; Henrik Horstbøll, bok- och bib-
liotekshistoria; Tomas Germundsson, kul-
turgeografi; Katarina Sjöberg, sociologi; 
Mats Benner, forskningspolitik; Anders 
nilsson, ekonomisk historia samt Sarat 
Maharaj, konst- och kunskapssystem.

med studenterna. I motiveringen heter 
det att han har en ”entusiasm och en-
ergi som lyser lika strakt som en stjärna 
i klar himmel”.

forskning handlar bland annat om det 
europeiska inflytandet över konsten, och 
söker svar på frågor om vilken kunskap 
får vi genom konst.

Installationsföreläsningen hölls av 
Katarina Sjöberg, ny professor i sociolo-
gi, som talade om sin forskning rörande 
etniska minoriteters kulturella och soci-
ala strategier.

Tal av Lunds universitets studenter 
hölls av studentkårernas ordförande, 
Christian Ståhlman. Han poängtera-
de professorns roll som förebild och det 
ansvar som följer med denna, men ock-
så att universitetet byggs gemensamt av 
studenter, lärare och personal. Han ut-
tryckte därför oro över det hot mot stu-
dentinflytandet som avskaffandet av 
kårobligatoriet innebär. 

– Sannerligen, hela universitet sjuder 
och vi får vara med. Tillsammans ser vi 
framtiden i vitögat, avslutade Christian 
Ståhlman sitt tal.

TExT: Linda VibERg 

foTo: gunnaR mEnandER

t

Goda pedagoger prisades

Glada kolleger och pedagogiska pris
tagare: Ulrik Mårtensson och Petter 
Pilesjö.

Medicinska fakulteten fick flest nya 
professorer. En av dem, Annika Dej-
mek, forskar kring enzymet telomeras, 
som också är ämnet för året Nobelpris i 
medicin (se även artikel på sidan 18). An-
nan medicinsk forskning som fick nya 
professurer är bland annat Marja Ek-
bloms stamcellsforskning för bättre be-
handling av leukemi.

NaturveteNskapLiga fakuLteteN och 
LTH fick fem nya professorer varde-
ra. Teologiska, humanistiska och sam-
hällsvetenskapliga fakulteterna och 
Ekonomi högskolan fick två nya profes-
sorer var. Bland dessa finns Hans Ingvar 
Roth, Sveriges första professor i mänskli-
ga rättigheter, Cintia Bertacchi Uvo, som 
är expert på klimatprognoser och Tomas 
Brage, som kan sambandet mellan plas-
mor i planeternas atmosfärer och plas-
mor i lysrör.

Den konstnärliga fakulteten i Mal-
mö fick en ny professor i konst- och kun-
skapssystem. Det är Sarat Maharaj. Hans 

Uppsluppna professorer! Annika Dejmek 
om given av Mika Vähäkangas , HansIngvar 
Roth och Karin Schillén.

Alla var inte lika pigga under professors
installationen.

t
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marek Kostrzewski leder 
Pierre björkman och Klas 
malmberg i en samspelsöv-
ning.

Ur innehåLLet

6 Ny tydlighet i budgeten
nu ska det bli tydligare vart universitetets pengar tar vägen. Plane-
ringschef Susanne Wallmark har arbetat fram en ny, transparent 
budgetprocess som dessutom ger universitetets verksamheter be-
sked om hur mycket pengar de har att röra sig med mycket tidiga-
re än förr.

15 fick fristad vid Lu
Trots att turkiska nesrin Ucarlar fick sin avhandling godkänd av en 
ening betygsnämnd hemma i Istanbul fick hon inte ut någon dok-
torsexamen. Att välja att skriva om det kurdiska språkets ställning 
var för känsligt, ja rent av olagligt. nu har hon blivit doktor vid LU 
istället.

20 klimatavtal het fråga
Den stora klimatkonferensen i Köpenhamn närmar sig. LUM har 
diskuterat klimatläget med forskare vid LU, och de har inte all-
för stora förväntningar på det kommande klimatavtalet. Men det 
finns både kunskap och teknik för att bromsa klimatförändringar-
na rejält. Det som saknas är kraftfulla politiska beslut och ett ut-
vecklat globalt samarbete.

33 att skapa kreativa lärmiljöer
Utbildningar vid Lunds universitet bedrivs under skilda villkor, inte 
minst ekonomiskt. Men oavsett resurser står akademiska lärare in-
för en utmaning när det gäller att engagera studenterna så att det 
främjar lärande och utveckling. LUM har pratat med lärare på Eko-
nomihögskolan och Teaterhögskolan om hur de entusiasmerar sina 
325 respektive tre studenter.

36 stick i fingret lindrar kolik
Babylyckan kan förbytas till en mardröm om barnet får kolik. Det 
finns ingen patentlösning mot det utdragna skrikandet, men nya 
studier som doktoranden Kajsa Landgren har gjort visar att aku-
punktur kan lindra.  
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buDget. nu ska det inte behöva 
bli fler överraskande överskott el-
ler andra konstigheter som beror 
på svårigheter att planera och följa 
budgeten. inte heller någon osäker-
het om vart vilka pengar går. Plane-
ringschefen Susanne Wallmark läg-
ger alla Lus kostnader och intäkter 
på bordet redan fem månader före 
totalbudgeten fastställs.

– Så vet alla i god tid hur mycket 
pengar de har att röra sig med!

Den som undrar vad den universitets-
gemensamma  förvaltningen egentligen 
kostar behöver inte undra längre. Eller 
vart de indirekta kostnaderna (tidigare 
OH-kostnader, se sid. 7) tar vägen. För 
inte nog med tidigt budgetbesked – det 
är dessutom transparent. Alla universi-
tetsgemensamma kostnader redovisas 
och fördelningen av pengarna inom ut-
bildningen är enkel att följa.

– Men vi har inte kommit så långt med 
enskilda poster inom forskningen än. Det 
blir nästa steg, säger Susanne Wallmark. 

Detta första tidiga, transparenta bud-
getbesked kallat ”Förslag till resursför-
delning för LU” antog universitetsstyrel-
sen vid sitt septembermöte. Det ger nu 
verksamheten möjlighet att sätta igång 
förberedelser för nya anställningar el-
ler andra större ekonomiska projekt som 
vinner på att komma igång med en gång 
under 2010. Eller tvärtom att lägga ner 
planer och projekt som inte ryms inom 
nästa års budget.

samtiDigt arbetar Nu sektionen Eko-
nomi med att ta fram ett särskilt budget-
verktyg som ska göra det ännu lättare att 
hålla kontroll på sin budget – men det 
är inte klart förrän till budgeten år 2011.

De ekonomiska förutsättningarna för 
2010 ser ljusa ut för LU. Under många 
år har man samlat pengar, det s.k. myn-
dighetskapitalet. Men det har sparas för 
mycket pengar – pengar som nu ska kom-
ma verksamheten till godo. Det innebär 
att både 2010 och 2011 års budgetar blir 
underbalanserade – dvs. redovisar under-
skott, som ska täckas av sparade pengar. 

Den stora satsningen år 2010 blir på 
grundutbildningen – 13 miljoner avsätts 

alla Lus kostnader på bordet
som ett generellt stöd till kvalitetsarbete 
inom utbildningen. 

Några delar av LU får kompensa-
tion för det nya resursfördelningssyste-
met inom utbildningen – 5 miljoner till 
område K (konstnärliga, i detta fall Mu-
sikhögskolan) och S (samhällsvetenskap, 
i detta fall för ökat ansvar för Campus 
Helsingborg). 

iNOm fOrskNiNgeN är det fortfarande så 
att detta års ramar är grunden för nästa 
års. Därefter har 100 miljoner kronor om-
fördelats enligt beslut från RQ08. Dessut-
om satsas 4 miljoner kronor på de s.k. Pu-
fendorf-forskarna, och rektors strategiska 
forskningspengar ökar från årets 28 mil-
joner till 40 miljoner kronor år 2010. Rek-
tor behöver extra pengar för rekrytering 
av toppforskare och till satsningar på så-
dant som gynnar förnyelse av forskning. 

De universitetsgemensamma kostna-
derna är nu tydligt redovisade och visar 
att förvaltningen står för cirka 40 procent 
av dessa kostnader, och de gemensamma 
systemkostnaderna för nät, kablar och 
ekonomisystem för cirka 20 procent. En 
annan tung post är UB, Biblioteksdirek-
tionen och biblioteksnätverken som ligger 
på cirka 75 miljoner kronor. De universi-
tetsgemensamma kostnaderna ökar med 
13 miljoner till sammanlagt 482 miljoner 
kronor 2010. Dessa kostnader finansieras 
främst av uttag för indirekta kostnader 
från fakulteterna varav 4 miljoner kom-
mer från externa forskningsfinansiärer. 

Styrelsen beslöt också, enligt resurs-
fördelningsförslaget, att rektor ska åter-
komma med förslag till effektivisering i 
syfte att minska de indirekta kostnader-
na. Ett sådant projekt har nu initierats av 
förvaltningschef Marianne Granfelt.

maRia Lindh

fOtONOt. Den slutgiltiga budgeten för 2010 
fastställs i februari.

ny transparens i budgetprocessen

     planerade nyheter 
     i budgeten 2010
•  13 miljoner avsätts som ett generellt 

stöd till kvalitetsarbete inom utbild-
ningen. 

•  Musikhögskolan och Samhällsveten-
skapliga fakulteten får 5 miljoner i 
kompensation för det nya resursför-
delningssystemet inom utbildningen.

•  100 miljoner kronor till forskning 
omfördelats enligt beslut från rQ08.

•  4 miljoner kronor satsas på de s.k. 
Pufendorf-forskarna.

•  Rektors strategiska forskningspeng-
ar ökar från årets 28 miljoner till 40 
miljoner kronor. 

t

Planeringschef Susanne Wallmark arbe
tar för att göra budgeten med transparent. 
foto: britta collberg

rätteLse om pris och löneomräkning. Summan som angavs i förra LUM i artikeln om budgetpropositionen som kompensation för pris och löne
omräkning, 50 miljoner, gäller bara forskning och forskarutbildning. Därutöver fick LU 55,5 miljoner för utbildning – dvs. sammanlagt 105,5 miljoner!
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ekONOmi. de senaste 25 åren har 
det oorganiska laboratoriet vid Eko-
logiska institutionen kunnat hålla 
sin verksamhet i ekonomisk balans. 
man har även kunnat göra betydan-
de investeringar i nya instrument. 

nu går detta inte längre. uni-
versitetets nya redovisningsmodell 
orsakar plötsligt röda siffror, och 
laboratoriet tvingas ta av sina be-
sparingar för att betala det nya på-
lägget för indirekta kostnader.

Det oorganiska laboratoriet säljer ana-
lystjänster för cirka två miljoner kronor 
per år, dels internt till flera olika institu-
tioner vid Lunds universitet, dels externt 
till andra lärosäten samt kommuner. De 
analyser som görs gäller vatten, växtma-
terial, djurvävnad och jord med avseende 
på främst oorganiska ämnen.

tOmmy OLssON, föreståndare för labo-
ratoriet, har gjort en genomgång av siff-
rorna de tre senaste åren. Han berättar 
att medelvärdet för overheaduttag för ja-
nuari till april 2007 och 2008 var 18.639 
kronor per månad. Men i år är medelvär-
det för kostnadspåläggen för de fyra för-
sta månaderna 53.443 kronor per månad, 
alltså en ökning på 287 procent.

– De klagomål vi framfört till fakulte-
ten har besvarats med att vi ska höja våra 
priser. Och vi har höjt våra priser, vilket 
har lett till ännu mindre jobb inom LU, 
säger Tommy Olsson. 

Han konstaterar att laboratoriets be-
sparingar, som är avsedda för nyinveste-
ringar, nu kommer att förbrukas snabbt 
av de höjda kostnaderna till universitetet. 
Han menar att de nya ekonomiska för-
utsättningarna på sikt kommer att leda 

till att laboratoriet måste läggas ner och 
att betydande analysresurser för institu-
tionen därmed försvinner.

Ekonomichef Ann-Kristin Mattsson, 
kan inte i detalj kommentera situationen 
för det oorganiska laboratoriet. Siffror-
na måste analyseras ur flera olika aspek-
ter, förklarar hon. Ann-Kristin Mattsson 
kommer att boka ett möte med Ekologis-
ka institutionen för att gå igenom det ak-
tuella fallet. Hon konstaterar att Tommy 

Olsson inte är ensam om att stå frågande 
inför den nya redovisningsmodellen.

– Det finns andra, liknande exempel 
där vi har åkt ut och analyserat effekterna 
av den nya modellen, säger hon.

aNN-kristiN mattssON betonar att den 
nya redovisningsmodellen är ett noll-
summespel. Modellen orsakar inga nya 
kostnader totalt sett. I de fall där nya 
kostnader uppstår på ett ställe kommer 
motsvarande belopp att finnas kvar som 
vinst någon annanstans i verksamhe-
ten. Detta nollsummespel ligger i första 
hand på institutionsnivå. Nu gäller det 
för institutionerna att identifiera de posi-
tiva och negativa effekterna av modellby-
tet och utjämna förändringarna internt, 
menar Ann-Kristin Mattsson. Problemet 
med den nya modellen är att den innebär 
ett helt nytt sätt att tänka.

– Det tar tid innan modellen landat i 
verksamheten, säger hon.

Enligt Ann-Kristin Mattsson sker en 
kontinuerlig analys av effekterna med 
den nya redovisningsmodellen. Smärre 
justeringar kan bli aktuella inför 2010. 
Och diskussion förs kring behovet av yt-
terligare utbildning för institutionseko-
nomerna.

TExT & foTo: LEna bjöRK bLixT

fOtNOt. Läs mer om den nya modellen på 
www.eken.lu.se/o.o.i.s/1894

     Den nya redovisningsmodellen 
     för indirekta kostnader
Den 1 januari 2009 införde Lunds universitet en ny modell för redovisning av indi-
rekta kostnader, det vill säga det som tidigare kallats overheaduttag. Syftet med 
den nya modellen är att redovisa både direkta och indirekta kostnader på ett ge-
nomskinligt sätt, dels för att få en tydligare överblick internt inom universitetet, 
dels för att uppfylla redovisningskrav från externt håll.

Den nya modellen innebär att all verksamhet vid lärosätet delas in i kärnverk-
samhet respektive stödverksamhet. Genom denna indelning ska stödverksamhe-
ternas kostnader, det vill säga de indirekta kostnaderna, kunna preciseras på ett 
bättre sätt än tidigare.

I den tidigare modellen lyfte man av intäkter från anslag för att täcka de indi-
rekta kostnaderna, overheaduttaget, som då bokfördes på en speciell aktivitet. I 
den nya modellen får mottagaren av ett anslag in hela intäkten från finansiären, 
men i gengäld får man ett kostnadspåslag för sin del av de indirekta kostnaderna. 
I den nya modellen används inte längre begreppet overheaduttag.

ny modell 
för indirekta 
kostnader 
slår ojämnt

t

Tommy Olsson tycker att den nya redovis
ningsmodellen för indirekta kostnader är 
orimlig. 
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aDmiNistratiON. någon ringer som 
har glömt lösa ut sin check för ut-
fört arbete och nu har checken för-
fallit. det är kris. Pengarna behövs 
för att köpa julklappar. hur hante-
rar man som handläggare den situa-
tionen? Ska man skicka en ny check 
eller låta personen vänta till nästa 
ordinarie utbetalningstillfälle? 

det var en av frågorna som kom 
upp när lönekontoret hade work-
shop som ett led i processen att kart-
lägga och skapa riktlinjer och enhet-
lighet kring sina arbetsuppgifter. 

Löneprocessen är ett av pilotprojekten 
som valdes ut inom ramen för det större 
projektet ”En förnyad administration”, 
som inleddes 2008.

– Målet är att kartlägga vad som görs 
idag och höja kvaliteten genom att se till 
att rätt saker görs på rätt sätt. Det är ett 
stort jobb bara det i en organisation av 
universitetets storlek, säger Karin Ek-
borg-Persson, avdelningschef på förvalt-
ningsstaben.

Ledorden för detta arbete är helhet, 
kvalitet och effektivitet. Pilotprojek-
ten skapades av sådant arbete som ändå 
måste göras. Till exempel har universi-

tetets löneutbetalning kritise-
rats av Riksrevisionsverket 

rätt sak på rätt sätt
för otydliga rutiner och vissa brister i do-
kumentationen.

 Det är Moa Lindell som lett arbetet 
med löneprocessen sedan i våras. Hen-
nes projektanställning är snart över, men 
hon är noga med att poängtera att pro-
cessarbetet fortsätter:

– Processarbetet är ständigt pågående 
och ska leva vidare i bland annat beskriv-
ningar av rutiner.

LuNDs uNiversitet har cirka 6.000 an-
ställda: lärare, forskare, administratörer 
och teknisk personal som alla förväntar 
sig att få rätt lön utbetalad i rätt tid till 
rätt konto varje månad. Detta ombesörjer 
det centrala lönekontorets 16 handläggare, 
som tillsammans ser till att 150 miljoner 
kronor betalas ut i löner varje månad. 

Karin Ekborg-Persson förklarar grund-
principen med processtanken: Var börjar 
och var slutar processen? Hur utförs de 
olika momenten? Att till exempel betala 
ut en lön innehåller fler steg än man kan 
tro. När man vet det kan man undersö-
ka vad som kan förbättras och vilka be-
skrivningar av rutiner som behövs. Dess-
utom är löneprocessen inte begränsad till 
lönekontoret, utan innefattar till exem-
pel även samarbetet med personalhand-
läggarna ute på institutionerna, som gör 
underlagen för utbetalningarna.

– Det är förstås mycket som kan gå 
fel i utbetalningen av löner och andra er-
sättningar. Det kan handla om felaktiga 
belopp, utbetalningar till fel person el-
ler rena svindlerier. Sådana felaktigheter 
kan bli svåra att spåra utan tydliga ruti-
ner, säger Moa Lindell.

Under workshopen diskuterades oli-
ka sätt att hantera konstruerade ärenden. 
De flesta fallen handlade emellertid inte 
om situationer som leder till felaktiga ut-
betalningar. Fokus låg istället på att alla 
lönehandläggare ska känna sig delaktiga 
i diskussionerna för att få fram ett enhet-
ligt och effektivt arbetssätt.

Lönehandläggare arbetar fram gemensamma rutiner

Lönehandläggarna Kerstin Nilsson och Marita 
Möller ser fördelarna med processarbetet.

Projektledaren Moa Lindell leder övningarna 
när lönekontoret har workshop. Från vänster: 
Birgitta Carlsson, Nils Hellman, Maria Wen
nerström, Bo Persson och Görgen Nilsson.
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– I vissa fall, som hantering av se-
kretessbelagda uppgifter om en persons 
sjukskrivning, finns det lagar och regler 
att följa. I andra fall kan man vara mer 
flexibel, säger Moa Lindell.

Marita Möller och Kerstin Nilsson 
har jobbat i 24 respektive 10 år som lö-
nehandläggare på universitetet och har 
hand om löneutbetalningarna för an-
ställda vid Medicinska fakulteten.

– Det här kommer att underlätta vårt 
arbete,säger Marita Möller.

– Vi har haft bra diskussioner under 
dagen. Genom olikheter växer man, sä-
ger Kerstin Nilsson om workshopen. 

Men de medger att det krävs god kom-
promissvilja och lyhördhet för att enas 
om ett gemensamt arbetssätt, även om 
de förstår vinsterna.

– Det är viktigt att den som vänder sig 
till lönekontoret får samma besked oav-
sett vilken handläggare man pratar med, 
säger Marita Möller.

Lönekontorets avdelningschef Birgit-
ta Carlsson säger att ingen behöver vara 
orolig för att förlora jobbet när arbetet nu 
effektiviseras. Istället kommer man att 
kunna utnyttja resurserna bättre och få 
tid över till viktiga, kvalitetshöjande åt-
gärder enligt de behov som framkommer 
genom processarbetet.

TExT & foTo: Linda VibERg

     processpilotprojekt
Löneprocessen är ett av pilotprojekten 
som valdes ut inom ramen för projektet 
”En förnyad administration”, som inleddes 
2008. Andra pilotprojekt i det nya sättet 
att tänka i processer är ekonomisk plane-
ring av utbildning och forskning, omvärlds-
analys, administrativt stöd till forskning, 
studentrekrytering och tillhandahållandet 
av gemensamma undervisningslokaler.

Projekten har kommit olika långt. Att 
ekonomiskt planera utbildning och forsk-
ning har arbetat processinriktat med un-
derlaget för den kravspecifikation på bud-
getsystem som görs under hösten. Att 
rekrytera studenter håller på fram till april 
nästa år. Administrativt stöd till forskning 
ledde fram till Forskningsguiden. Att han-
tera gemensamma undervisningslokaler 
har levererat en slutrapport. 

t

fOrskNiNg. forskning om besluts-
fattande och riskhantering finns 
på många håll inom universitetet 
– hos ekonomerna, samhällsve-
tarna, juristerna, nanoteknikerna, 
riskforskningscentret Lucram med 
flera. Kan det inte vara dags att 
samla dessa krafter till en gemen-
sam forskningsansats?

Det tycker i alla fall professorn i medi-
cinsk etik Nils-Eric Sahlin, som för att 
dra ihop de intresserade inom områ-
det ordnade en konferens om besluts-
fattande på Pufendorfinstitutet härför-
leden.

– LU har haft internationellt fram-
gångsrik beslutsforskning ända sedan 
70-talet. Men de olika grupperna har 
aldrig mötts över fakultetsmurarna, 
och nu tycker jag det är dags för det, 
sa han.

Riskforskning har rötter i samhälls-
debatten bl.a. om kärnkraftens risker. 
Hur ska man hantera skillnaden i vad 
vanliga människor uppfattar som risk 
och hur experterna bedömer en risk? 
Hur ses risker av olika grupper och kul-
turer, och hur fattas beslut där olika 
riskbedömningar ingår?

eN uppmärksammaD stuDie från 
90-talet visade att vita män i USA 
upplever samhället som mycket säkra-
re än både kvinnor och icke-vita män, 
något som kommit att kallas för ”the 
white male effect”. Men den effekten 
har mindre med kön och ras att göra 
än med makt, menade en av konferen-

sens talare Melissa Finucane, som gjort 
 pionjärinsatserna bakom studien. 

– Vidare undersökningar har visat 
att skillnaden framför allt ligger i vem 
som skapar, kontrollerar och får vinster 
från det som riskerna gäller. Den grupp 
som har makten upplever riskerna som 
mindre farliga än de grupper som upp-
lever sig som mer maktlösa, förklara-
de hon.

– Intressant nog ser man inte hel-
ler någon stor skillnad mellan kvinnor 
och män i Sverige. Här är samhället 
mer jämställt, och kvinnor och män 
skiljer sig inte lika mycket i sina risk-
bedömningar.

meLissa fiNucaNe arbetar vid East-
West Center på Hawaii, ett forsknings-
institut inriktat på studier om riskbe-
dömning i olika kulturer. Ett stort test 
på om det går att jämka ihop dessa 
skillnader blir klimatmötet i Köpen-
hamn i december, då 192 länder ska för-
söka nå ett gemensamt resultat.

– Vår hela överlevnad hänger på om 
människor som tänker, resonerar och 
riskbedömer på olika sätt ändå kan be-
sluta och handla tillsammans, sa hon. 

Klimatet är ett område där natur-
vetare och tekniker kommit in mycket 
tidigare än samhällsvetarna. 

– När jag började forska om klimat-
riskerna för några år sedan var det en 
slående brist på samhällsvetare inom 
området. Så är det i många frågor som 
berör nya forskningsrön, menade Me-
lissa Finucane.

TExT & foTo: ingELa bjöRCK

folk med makt ser inte 
lika stora risker som andra

Nils Eric 
Sahlin och 
Melissa 
 Finucane. 
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LOkaLer. filosoferna får en frist. 
deras institution blir kvar i Kungs-
huset tills vidare, enligt ett rektors-
beslut som stoppar de nuvarande 
flyttplanerna. men redan i februari 
kan det komma nya beslut.

– Det är framför allt frågan om vad 
Kungshuset ska användas till istället som 
måste lösas innan en flytt kan bli aktuell, 
säger rektor Per Eriksson.

Universitetsstyrelsens lokalplan från 
2008 innebär att all utbildning inom hu-
maniora och teologi ska flyttas till ett stäl-
le. Nu undantas alltså filosoferna, men 
universitetsstyrelsen kommer att ta upp 
frågan på nytt när det finns en plan för al-
ternativ användning av Kungshuset. Och 
en sådan kan ligga klar redan i februari. 

flytten avblåst
Men om man inte kommer fram till nå-
gon annan användning av huset ser det ut 
som om filosoferna får stanna. Och det 
vill de gärna.

– Kungshuset är universitets ansikte 
utåt. Det är viktigt att det förblir en le-
vande miljö och att vi får ha kvar under-
visning och forskning här, säger Björn 
Petersson, prefekt på Filosofiska institu-
tionen och berättar att filosoferna mot-
sagt sig en flytt i ett flertal skrivelser se-
dan planerna började föras på tal 2007.

Han tillägger att Filosofiska institutio-
nen har många tvärvetenskapliga projekt 
och att det fria, centrala läget är viktigt 
för samarbetet med övriga fakulteter.

Lynn Åkesson, dekanus för Området 
humaniora och teologi, ser många förde-
lar med att samla alla HT-ämnen. Att den 

stuDeNtLiv. Vad händer när kår- 
och nationsobligatoriet upphör om 
drygt sju månader? Kommer univer-
sitetet kunna leva upp till kravet på 
studentrepresentation i alla styrel-
ser? och vad händer med Lunds sju-
dande studentliv? 

just nu ser det ut som om både 
studentkårerna och nationerna har 
sitt på det torra, medan verksamhe-
ten i af-borgen ligger sämre till, en-
ligt universitetets utredare Kristina 
arnrup Thorsbro.

310 kronor per helårsstudent är vad det 
kostar att upprätthålla universitetets kå-
rer. 100 kronor är vad man får av stats-
makterna. Resten av finansieringen måste 
skötas på annat sätt, bl.a. genom att uni-
versitetet skjuter till fem miljoner kronor 

framtiden osäker för af
per år till kårerna för att försäkra sig om 
ett fungerande studentinflytande.

Pengarna ska betalas ut till kårerna i 
proportion till hur många studenter som 
de representerar, inte till hur många fak-
tiska medlemmar de har. Man räknar 
nämligen med ett rejält medlems tapp. 

– Vid Köpenhamns universitet är tio 
procent av studenterna med i någon kår 
och det är väl vad vi kan räkna med ock-
så, säger Kristina Arnrup Thorsbro, fakul-
tetssekreterare vid Ekonomihögskolan. 

HON Har tiDigare varit ordförande i 
Lunds Universitets Studentkårer, LUS, 
och fick i våras universitetets uppdrag att 
göra en handlingsplan inför avskaffandet 
om drygt sju månader. 

– Genom att skjuta till pengar får uni-
versitetet även i fortsättningen ett fung-

erande studentinflytande. Nationernas 
verksamhet är också så gott som säkrad, 
menar Kristina Arnrup Thorsbro. De 
kan dra in pengar på bl.a. fester och för-
säljning.

Däremot ser det osäkrare ut för Akade-
miska Föreningen. AF får idag 100 kronor 
per student och termin genom studenter-
nas terminsräkning. Av dessa går 60 kro-
nor till att subventionera hyror åt student-
föreningar som hyr in sig i AF-borgen och 
40 kronor till studentaftnar, spex, radio 
AF, studentteater, Ordkonst, Arkiv- och 
studentmuseum, de förtroendevaldas lö-

Kristina 
Arnrup 

Thorsbro. 
foto: ulrika 

oredsson

Kungshuset. foto: kennet ruona

– filosoferna stannar i Kungshuset tills vidare
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framgångsrika, tvärvetenskapliga forsk-
ningsmiljön skulle hotas av en flytt tror 
hon inte på. I stället menar hon att den 
närhet till institutioner inom medicin, 
teknik, design och naturvetenskap som en 
placering i det kunskapsstråk som Sölve-
gatan kommer att bli, snarare är en fördel 
för gränsöverskridande samarbeten. Hon 
förstår dock att en flytt väcker känslor:

– Visst finns det kulturhistoriska vär-
den som talar emot en flytt, men man 
måste fråga sig om en fortsatt placering i 

Kungshuset är vad framtidens studenter, 
lärare och forskare efterfrågar. 

Ett problem med Kungshuset är den 
dåliga handikappanpassningen. Huset 
har renoverats invändigt under 2000-ta-
let men att handikappanpassa ett så gam-
malt hus är inte lätt.  Riksantikvarieäm-
betet har dessutom tidigare motsatt sig 
ombyggnader, men har nu ändrat upp-
fattning. Fastighetsägaren, Statens fast-
ighetsverk arbetar på en snar lösning. Till 
exempel skulle man kunna göra en ny 
ingång mot universitetsplatsen, där det 
idag är fönster. 

björN peterssON tror att en sådan om-
byggnad kan vara klar innan den nya hu-
manistbyggnaden på Sölvegatan står fär-
dig. Han berättar också att de gånger man 
har rullstolsburna studenter löser man det 
genom att boka om undervisningen till 
andra lokaler. Den här terminen har insti-
tutionen en rullstolsburen student.

– Ur kostnadssynpunkt är det billiga-
re för universitetet att låta oss vara kvar, 

     kungshuset
Kungshuset, även kallat Lundagårdshuset, 
byggdes av den danska kungen Fredrik II 
mellan 1578 och 1584 och inreddes med 
våningar för kungen och länsman. 

Universitetet övertog byggnaden 1688 
och efter omfattande renovering börja-
de det användas för undervisning år 1690. 
1732 byggdes den nuvarande trätrappan. 
På 1800-talet fick huset en tredje våning.

Källa: Statens fastighetsverk

t
ner m.m. De studenter som bor i AFs eller 
nationernas bostäder kommer även i fort-
sättningen att betala medlemsavgift till 
såväl nationen som till AF. Men slopan-
det av kårobligatoriet innebär ändå att AF 
riskerar drastiskt minskade intäkter.

Eva Leire, vice ordförande i AFs sty-
relse, är bekymrad över framtiden.

– I värsta fall har vi inte råd att ha kvar 
AF-borgen och då försvinner en stor del 
av Lunds studentliv, säger hon.

Universitetet kan tänka sig att även be-
tala för en del av AFs, kårernas och na-
tionernas sociala verksamhet som t.ex. 
studentinformationen, arbetsmarknads-
dagarna, studentkatalogen och annat som 
har med studentmottagande att göra. Det 
gör universitetet redan till viss del idag och 
mer kommer det att bli även om man ännu 
inte satt någon prislapp på detta.

Linnéa Jönsson, ombudsman på AF, 
och Eva Leire hade gärna sett att univer-
sitetets anställda blir stödmedlemmar.

– Om 5000 anställda betalar 200 kro-

nor per år så skulle det räcka en bra bit, 
säger Linnéa Jönsson, som tycker att det 
borde ligga i alla anställdas intresse att 
studentlivet i Lund bevaras. 

– Studentlivet är nog den i särklass 
viktigaste anledningen till att man väl-
jer att plugga här, säger hon.

seDaN Det bLev käNt att kårobligato-
riet skulle avskaffas finns ett nytt forum, 
StudentLund, där kårer, nationer och AF 
samverkar. Här diskuteras samarbete för 
att dra in pengar till sina verksamheter. 
Bland annat diskuterar man ett gemen-
samt medlemskap så att den som är med 
i en nation också betalar medlemskap till 
AF och till en kår, och vice versa.

– Det största problemet med avskaf-
fandet av kårobligatoriet är den knappa 
tiden, säger Kristina Arnrup Thorsbro. 
Alla är överens om att det här måste fung-
era, men jag tror att vi får vara beredda på 
att prova oss fram de närmaste åren.

uLRiKa oREdSSon

Hur ska det gå för AF när obligatoriet avskaffas? 
foto: kennet ruona

Prefekt Björn Petersson vill inte flytta 
från Kungshuset. foto: linda viberg

eftersom man då kan spara lite pengar 
på den nya byggnaden. Däremot kan det 
bli något dyrare för institutionen, om vi 
blir kvar, beroende på hyreshöjningar 
till följd av den nya ombyggnaden, säger 
Björn Petersson.

En ny hemvist för HT-området är pla-
nerad att stå klar på Sölvegatan omkring 
år 2013 genom en ombyggnad av Zoolo-
gen och Zoofysiologen. De husen kom-
mer att stå tomma när nya Biologicen-
trum öppnar i maj nästa år.

Linda VibERg 
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 vt 2008   vt 2009   vt 2010   förändring  i % -09 till -10 
 Totalt     1:a hand Totalt     1:a hand Totalt    1:a hand  Totalt    1:a hand

su 21.205 14.178  28.469 18.221  32.461 21.815  + 14 + 20

gu 27.287 18.619  28.187 18.013  32.319 21.989  + 15 + 22

uu 24.080 14.844  24.186 14.522  31.696 18.093  + 31 + 25

Lu 23.179 13.594  26.784 14.024  28.988 16.764  + 8 + 20

umu 21.920 14.019  22.515 14.229  27.391 16.686  + 22 + 17 

maH 13.795   7.683  14.431   6.873  13.841   7.516  – 4 + 9 

Hkr  4.852  2.122   6.464   2.409    7.659   2.943  + 18 + 22 

t

aNsökNiNgar. det hade slagits 
nya rekord när Verket för högsko-
leservice stängde sin webbsida för 
anmälan till högskolan den 15 ok-
tober.  i hela riket steg antalet sö-
kande till högskolan med 13 pro-
cent, jämfört med förra hösten. 
ökningen är dock mindre i mal-
mö-Lund-regionen än övriga lan-
det. 

För Lunds universitets del ökar totala an-
talet sökande med åtta procent, medan 
de förstahandssökande ökat med tjugo 
procent. Malmö högskola har fyra pro-
cent färre sökande totalt sett, medan an-
talet förstahandssökande ökat med nio 
procent. 

skiLLNaDerNa i totalt söktryck kan bero 
på lågkonjunkturen, tror Tarmo Haavis-
to, chef för Lunds universitets student- 
och utbildningssektion.

– En möjlig förklaring till siffrorna 
kan vara att vår region inte är lika drab-
bad av arbetslöshet som exempelvis Väs-

tra Götaland där fler vill börja studera, 
menar han. 

Generellt för lärosäten i hela landet 
gäller alltså att antalet sökande är be-
tydligt större än antalet förstahandssö-
kande.

 – Totalsiffrorna speglar att man som 
student vill gardera sig och söker på 
många ställen för att vara säker på att 
komma in någonstans. För högskolornas 
del är de förstahandssökande mest intres-
santa eftersom man kan räkna med att 
dessa verkligen kommer att börja stude-
ra, säger Tarmo Haavisto.

Trots det höga söktrycket behöver de 
som inte kommit in någonstans miss-
trösta, fortsätter han. 

– Lunds universitet har ett stort och 
brett utbud, vilket innebär att det ändå 
finns gott om platser kvar för den som 
vill studera i vår.

i LaNDet sOm HeLHet sökte totalt när-
mare 200.000 till program och friståen-
de kurser som börjar våren 2010. Det är 
drygt 22.000 fler än för ett år sedan. Även 

i år är kvinnor överrepresenterade – de 
utgör 63 procent av de sökande. 

Totalt flest sökande hade Stockholms 
universitet. Göteborgs universitet kom på 
andra, Uppsala på tredje och Lunds uni-

ansökningar som inkommit senast 15 oktober till några lärosäten
     

Så här fördelar sig det totala antalet sökande, samt de som sökt i första hand, till ett antal lärosäten, de senaste tre åren. Lunds universitet har 
passerat Umeå som fjärde största universitet när det gäller förstahandssökande. De som söker en utbildning i första hand är mest intressanta 
för lärosätena, eftersom man kan räkna med dessa på ett annat sätt än det totala antalet sökande. Förkortningar av lärosäten: SU Stockholms 
universitet, GU Göteborgs universitet, UU Uppsala universitet, LU Lunds universitet, UMU Umeå universitet, MAH Malmö högskola, HKR Hög
skolan Kristianstad. Tabell: Mikael Olofsson, Antagningsavdelningen, LU. 

allt fler vill läsa på högskolan
– men plugg i Malmö-Lund-regionen lockar inte riktigt lika mycket

Tarmo Haavisto tror att en möjlig förklaring 
till de något lägre ansökningssiffrorna kan 
vara att vår region inte är lika drabbad av ar
betslöshet som exempelvis Västra Götaland. 
foto: gunnar menander
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 vt 2008   vt 2009   vt 2010   förändring  i % -09 till -10 
 Totalt     1:a hand Totalt     1:a hand Totalt    1:a hand  Totalt    1:a hand

su 21.205 14.178  28.469 18.221  32.461 21.815  + 14 + 20

gu 27.287 18.619  28.187 18.013  32.319 21.989  + 15 + 22

uu 24.080 14.844  24.186 14.522  31.696 18.093  + 31 + 25

Lu 23.179 13.594  26.784 14.024  28.988 16.764  + 8 + 20

umu 21.920 14.019  22.515 14.229  27.391 16.686  + 22 + 17 

maH 13.795   7.683  14.431   6.873  13.841   7.516  – 4 + 9 

Hkr  4.852  2.122   6.464   2.409    7.659   2.943  + 18 + 22 

på Ny tjäNst. malmö konserthus 
var i det närmaste fullsatt när den 
nyutnämnda violinprofessorn mari-
ka fältskog hyllades i samband med 
en konsert med malmö Symfonior-
kester den 8 oktober.

– det känns härligt. det här är en 
stor ära. alla vill ju få uppskattning 
för sitt jobb. jag känner mig lyckligt 
lottad, sa en trött men glad nybli-
ven professor efter konserten.

Kvällen inleddes med ett solo av Marika 
Fältskog, som tog publiken med på en 
musikalisk resa till tonerna av Bachs vi-
olinkonsert i a-moll.

Vicerektor vid Lunds universitet, 
Ingalill Rahm Hallberg välkomnade 
Marika Fältskog som professor och po-
ängterade att den konstnärliga fakulte-
ten är en viktig del av universitetet. 

Professuren har möjliggjorts av en 
stor donation av industrimannen Sten K 
Johnson. 

– Musiken ger mig så mycket. Det här 
är mitt sätt att ge tillbaka, sa han. 

Sten K Johnson spelar själv i Skånes 
Jakthorn och hans stiftelse delar årligen 
ut stipendier till studenter inom brass-
området. Förutom Marika Fältskogs 
professur har han i år även donerat medel 
för satsningar på internationell gästlärar-

verksamhet inom stråkom-
rådet vid Musikhögsko-

lan i Malmö. 
Donatorn talade 

vid välkomstcere-
monin om sina för-

hoppningar 

på att Marika Fältskog ska kunna locka 
och entusiasmera nästa generations mu-
siker. Om den nya professorns musikalis-
ka färdigheter sa han dessutom:

– För att nå Marikas höjder krävs ta-
lang, tålamod och hårt arbete, men också 
en gedigen, omfattande utbildning.

större DeLeN av Marika Fältskogs fa-
milj är musiker. Redan som femåring 
fick hon sin första fiol. Som artonåring 
lämnade hon hemmet i Helsingfors för 
att studera på Kungliga Musikhögsko-
lan i Stockholm, där även tvillingsystern 
Jannica och brodern Jan-Erik studerade. 
Syskonen spelar numera i Sveriges Radios 
Symfoniorkester. Och nästa generation 
musiker i familjen verkar vara säkrad.

– Mina barn är två och fyra år gam-
la, så det är väl bli dags för dem att bör-
ja spela snart.

Sedan 2007 arbetar Marika Fältskog 
som lärare i violin och kammarmusik vid 
Musikhögskolan i Malmö. Undervisning 
ligger henne varmt om hjärtat. Redan i 
16–17-årsåldern började hon undervisa. 
Som professor hoppas hon nu kunna bli 
mer delaktig i utformningen av verksam-
heten. Hon är också särskilt glad över de 
internationella samarbeten som möjlig-
görs genom den nya donationen.

Marika Fältskog är den tredje kvinn-
liga professorn i Musikhögskolans histo-
ria. Både det och hennes ungdom, 37 år, 
gör henne ovanlig.

Efter konserten stod gratulanterna i 
kö. Bland dem fanns många studenter. 
Marika Fältskog erkände att det var so-
lot hon var mest nervös för inför kvällen. 

Att spela utantill var inget alter-
nativ för den trötta småbarns-
mamman, som valt att ha no-
terna till hands för säkerhets 
skull.

Linda VibERg

nya violinprofessorn 
hyllades i Konserthuset

versitet på fjärde (se tabell nedan).
Trycket är, som vanligt, störst på 

de stora yrkesprogrammen med ut-
bildningar till ekonom, jurist, läkare, 
psykolog, sjukgymnast, sjuksköter-
ska och socionom. Men många äm-
nen har också noterat ökat intresse för 
sina fristående kurser, t.ex. språkkur-
ser som ges på distans över nätet.

– Ansökningar till programmen 
visar vad studenterna vill bli, till fri-
stående kurser vad de är intresserade 
av, kan man sammanfatta lite grovt, 
menar Tarmo Haavisto.

Distanskurser via nätet är ett po-
pulärt val, vilket kanske inte är så 
konstigt med tanke på bostadsbris-
ten i Lund, resonerar Tarmo Haavis-
to. Vissa som t.ex. nationalekonomisk 
grundkurs lockar fler sökande till nät-
kursen (500 sökande) än till den van-
liga kursen (416 sökande). 

friståeNDe kurser som lockat 
många i höstens ansökningsomgång 
är grundkursen i danska, ekonomisk 
historia (Global Economy och grund-
kursen), engelska, freds- och konflikt-
vetenskap, franska, företagsekonomi 
(ett flertal kurser), grundkurs i ge-
nusvetenskap, idé- och lärdomshisto-
ria, italienska för nybörjare (distans-
kurs via nätet), juridik (en rad kurser, 
bland annat introduktionskursen), 
kinesiska för nybörjare (distanskurs 
via nätet), medie- och kommunika-
tionsvetenskap, mänskliga rättighe-
ter, internationell ekonomi, psykologi 
(flera kurser, särskilt översiktskursen 
och arbets- och organisationspsyko-
logi), retorik och argumentationsana-
lys, rättssociologi, socialantropologi, 
sociologi (t.ex. ”Avvikandets socio-
logi”, kriminologi och socialpsyko-
logi), spanska samt statsvetenskaplig 
grundkurs.

– De flesta av de populära kurserna 
finns inom ekonomi, humaniora och 
samhällsvetenskap. Men det är en väl-
dig bredd och man kan inte säga att 
det är en särskild slags kurs som lock-
ar, säger Tarmo Haavisto. 

bRiTTa CoLLbERg

Marika Fältskog, ny professor 
i violin. foto: leif johansson.
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återviNNiNg. 13 miljoner  mobiler 
och 65 miljoner datorer kasseras 
varje år – bara i uSa. En stor del av 
det elektroniska avfallet exporte-
ras till länder i tredje världen. Vid 
utvecklingsforskningens dag tala-
de Yahia mahmoud om den strida 
ström av elektroniskt avfall som går 
från den rika världen till den fattiga.

När vårt elektroniska avfall hamnar i 
tredje världen handlar det för det mes-
ta inte om en regelrätt export av sopor,  
utan om bistånd eller handel. Kulturgeo-
grafen Yahia Mahmoud har studerat hur 
företag resonerar när de ger bort begag-
nad elektronik.

– Det finns de cyniska företagen som 
ger bort sina gamla apparater som bistånd 
för att själva slippa ta sig an återvinning-
en, berättar han. Det är framför allt små 
företag som gör på det här viset för att det 
är dyrt för dem med återvinning. 

– Det finns också de företag och orga-
nisationer som vill göra en välgärning ge-
nom att ge bort sin gamla elektronik. De 
har egentligen en ganska naiv syn på åter-
användning, menar Yahia Mahmoud. 
Visst är det bra att man ger bort saker och 
återanvänder det som fortfarande funge-
rar, men det krävs tekniskt kunnande för 
att kunna återvinna e-soporna. Miljöför-
störing i sophanteringens spår och män-
niskor, framför allt barn, som far illa av 
gifterna blir konsekvensen.

Men det är inte bara den rika världen 
som på det ena eller andra sättet expor-

terar sina sopor till tredje världen. Det 
finns också en hel del afrikanska affärs-
män som kommer till Europa för att 
köpa billig begagnad teknik. 

– De stora elektronikföretagen har 
blivit bättre på att ta om hand om sin 
egen återvinning, men så länge som det 
finns en andrahandsmarknad för pro-
dukterna så blir en väldig mängd skrot 
inte återvunnet på rätt sätt, säger Yahia 
Mahmoud.

sOpströmmarNa går inte bara från 
nord till syd utan också mellan länder i 
nord och mellan länder i syd. Ofta hand-
lar det om att länder specialiserar sig på 
att återvinna visst material. I Kina och 
Indien är man exempelvis bra på att åter-
vinna gammal koppar. Problemet är när 
sopor hamnar i länder som man vet inte 
har möjlighet att återvinna dem på ett 
korrekt sätt.

 – Kanske måste det vara så i ett kapi-
talistiskt system, att vissa länder ska spe-
cialisera sig på att ta hand om andras so-
por, men då måste vi åtminstone ge dem 
de redskap de behöver för att kunna göra 
det, säger Yahia Mahmoud.

Inom det större tvärvetenskapliga pro-
jektet, Legal empowerment of the poor, 
studerar han just nu vad sophanteringen 
får konsekvenser i Kamerun.

– Det är en viktig uppgift för sam-
hällsvetenskapen att göra de här sopflö-
dena synliga, inte minst ut ett miljörätt-
vise-perspektiv, säger han. 

uLRiKa oREdSSon

Riskfyllt att exportera 
elektonikskrot till u-länder

ingen fred i sikte
gästföreLäsNiNg. Aaron Miller, 
rådgivare och chefsförhandlare un-
der sex amerikanska presidenter, be-
sökte Lunds universitet i början av ok-
tober. Han höll en öppen föreläsning 
om president Barack Obama och Mel-

lanöstern och hann 
också med ett ef-
termiddagspass 
med studenter och 
doktorander inom 
mänskliga rättighe-
ter och statsveten-
skap. 

Efter två decen-
nier som fredsför-

handlare hade han inte längre någ-
ra illusioner om att det skulle bli fred 
mellan Israel och Palestina – det finns 
helt enkelt inte de politiska ledare som 
behövs. Om Obama ska lyckas mäk-
la fred i Israel-Palestina-konflikten så 
måste han göra det till sin huvudfrå-
ga, och det kan han inte eftersom så-
väl Irak och Afganistan som hälso-
vårdsreformen på hemmaplan måste 
gå före, sa Aaron Miller, som menade 
att halvhjärtade fredsförsök är dömda 
att misslyckas. 

uLRiKa oREdSSon

miljonsatsning 
på akademisk
engelska
språkförbättriNg. rektor har ny-
ligen beviljat 2,4 miljoner kronor till en 
webbplattform som vänder sig till så-
väl svensktalande studenter som be-
höver förbättra sin engelska som ut-
ländska studenter som måste lära sig 
det akademiska språket. Sidan kom-
mer bland annat att innehålla informa-
tion om akademisk hederlighet, hur 
man refererar och hur man skriver oli-
ka typer av texter. Inom kort ska pro-
jektledaren Fredrik Lindström gå ut till 
institutioner och avdelningar för att få 
in exempelmaterial.

Läs mer på http://projekt.ht.lu.se/
awelu

Aaron Miller. 

Att ge bort begagnad elektronik till uländer är inte alltid en välgärning. foto: yahia mahmoud
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fOrskarfristaD. Två gånger har 
hon lagt fram sin avhandling. Två 
gånger har hon fått den godkänd 
av en betygsnämnd. nu får hon änt-
ligen sin doktorshatt. 

Turkiska nesrin ucarlar var 
tvungen att ta vägen om Lund för 
att få sin avhandling om minori-
teters språkrättigheter godkänd – 
 ämnet var för känsligt för Turkiet.

LUM träffar Nesrin Ucarlar i ett lånat 
rum på Statsvetenskapliga institutionen. 
Här har hon suttit den senaste tiden för 
att än en gång lägga en sista hand vid av-
handlingen. När det stod klart att hon 
inte skulle få en turkisk doktorsexamen 
vände Nesrin Ucarlar sig till Statsveten-
skapliga institutionen i Lund där hon 
varit gästforskare under en tid. Profes-
sor Bo Petersson lovade handleda henne 
fram till en svensk doktorsexamen.

– Jag behövde skriva om några kapitel 
och ta några kurser på forskarutbildning-
en. Men nu är det klart, säger hon och 
nickar mot travar av nytryckta avhand-
lingar om kurdiskans ställning som mi-
noritetsspråk i Turkiet.

förra året godkändes Nesrin Ucarlars 
avhandling av en enig betygsnämnd vid 
EU-institutet på Marmara-universitetet i 
Istanbul. Problemet uppstod när institu-
tets ledning vägrade utfärda hennes dok-
torsexamen. Man krävde att hon skulle 
försvara sin avhandling en gång till in-
för en ny betygsnämnd. Problemet är att 
Nesrin Ucarlar bara genom att ifrågasät-
ta artikel tre i den turkiska författningen 
har begått ett brott. Artikeln är grund-
läggande och den säger att Turkiet är en 
odelbar nation och att dess språk är tur-

kiskan, punkt slut. En annan artikel går 
ut på att det är brottsligt att överhuvud-
taget diskutera detta. 

– Det säger sig självt att man inte kan 
skriva en avhandling om kurdiskan om 
man inte nämner den lagstiftning som 
gör språkets ställning omöjlig, säger Nes-
rin Ucarlar.

Delar av Nesrin Ucarlars avhandling 
bygger på intervjuer med kurdiska intel-
lektuella i exil. Även detta kan vara en 
bidragande orsak till att hon inte fick sin 
doktorsexamen. 

– I Turkiet ses fortfarande alla som 
värnar om den kurdiska kulturen och 
språket som potentiella terrorister i vissa 
kretsar, säger Nesrin Ucarlar.

Nesrin Ucarlar ville inte försvara sin 

avhandling en gång till. Den var ju re-
dan godkänd! Dessutom anade hon att 
den nya betygsnämnden, pga. av sin po-
litiska sammansättning, sannolikt inte 
skulle godkänna henne. Nu har hon dri-
vit sitt ärende ända upp till landets hög-
sta domstol. Men det är inte längre den 
turkiska doktorsexamen hon är ute efter 
– hon har ju redan en lundensisk. Efter-
som Nesrin Ucarlar hade varit gästfors-
kare hos statsvetarna i Lund 2005–2006 
vände hon sig till Bo Pettersson som va-
rit hennes handledare. 

– Jag vill bara skapa ett prejudikat så 
att den akademiska friheten inte längre 
ska kunna sättas ur spel av författningen. 
Genom att driva mitt fall hoppas jag bidra 
till att ändra på landets lagar, säger hon.

i takt meD att Turkiet nu försöker an-
passa sin lagstiftning till EU har situa-
tionen blivit mycket bättre för landets 
kurder, som utgör mellan 10 och 20 
procent av befolkningen. Ända fram till 
90-talet var det förbjudet att tala kur-
diska på gatan, men idag finns till och 
med kurdisk TV som sänder 24 timmar 
om dygnet. Fast fortfarande är det för-
bjudet att ge undervisning i kurdiska på 
statliga skolor. 

– Kurdiskans ställning i Turkiet är ett 
demokratiproblem och inte enbart ett 
minoritetsproblem. Vad vi behöver är en 
total omskrivning av landets författning 
som skrevs av militärer på 80-talet. Det 
skulle alla – såväl turkar som kurder – 
vinna på, säger Nesrin Ucarlar. 

Direkt efter DisputatiONeN återvände 
Nesrin Ucarlar till Turkiet där hon ar-
betar som universitetslärare, dock inte 
på det universitet som vägrade ge hen-
ne sin examen. Helt säker är hon inte på 
att hennes svenska doktorsexamen kom-
mer att godkännas i Turkiet, men hon är 
ändå i grunden optimistisk inför framti-
den, både sin egen och Turkiets.

– Förr i tiden kunde man bli fängslad 
och till med dödad om man ifrågasatte 
att turkiskan skulle vara det enda språ-
ket. Nu hoppas jag bli den sista som rå-
kar illa ut för att ha ifrågasatt kurdiskans 
ställning i Turkiet.

uLRiKa oREdSSon

Hennes avhandling 
är olaglig i turkiet
nesrin Ucarlar fick åka till Lund för att 
disputera om kurdiska språkets ställning

Nesrin Ucarlar blev godkänd, men fick ing
en doktorsexamen i Turkiet. Nu är hon dok
tor vid Lunds universitet istället. foto:  ulrika 
oredsson
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inez johansson, 
studierektor för 
internationel-
la program vid 
hälso högskolan 
i  jönköping:
– Man kan åstad-
komma ett bra in-
ternationellt utbyte 
om man vill. I Jönkö-
ping tar vi emot många utländska gästlära-
re och skickar ut drygt en tredjedel av våra 
trettio lärare varje läsår. Visst kan det vara 
trögt att få igång ett utbyte. Många lära-
re är rädda, t.ex. att deras språkkunskaper 
inte ska räcka till. Andra är trötta. Sam-
tidigt finns lärare som säger att de orkar 
med sitt jobb tack vare de veckor som de 
är utomlands och undervisar varje år.

Lars fransson, f.d. 
chef för uppsala 
universitets inter-
nationella kontor, 
numera på univer-
sitetets kommuni-
kationsavdelning. 
– Jag tycker EU-
kommissionen behö-
ver höja blicken och 
ändra sina prioriteringar inom Erasmus-ut-
bytet. Man tittar för mycket på utbyte inom 
Europa, medan många studenter hellre 
åker betydligt längre bort än så, till exem-
pelvis USA, Australien, Asien. Det rimliga 
vore därför att avsätta mer resurser för ut-
omeuropeiska utbyten och se över stipen-
diernas storlek. I dag får utomeuropeiska 
studenter som kommer till Europa genom 
exempelvis Erasmus Mundus 18.000 kr i 
månaden skattefritt, tio månader om året. 
Det är onödigt mycket . Hellre lite mindre 
stipendiesummor så att fler kan komma hit. 

Per Warfvinge, 
 vicerektor 
 internationella 
frågor, LTh:
– Konferensen visa-
de att Sverige och 
Lunds universitet lig-
ger bra till när det 
gäller internationel-
la utbyten. Vi har ju 
sedan länge ett nationellt poängsystem – 
Ladok – som gjort oss vana att hantera till-
godoräknande och mobilitet inom Sverige. 
Det har underlättat även det internationel-
la utbytet. Konferensen visade också att 
de som arbetar med internationella frågor 
är viktiga murbräckor. De tänker i termer 
av kvalitet, sätter studenten i centrum och 
vill undanröja olika administrativa hinder.

Generellt tycker de flesta att Erasmus-
programmet är jättebra – men de är inte 
nöjda! Det är dags att utvecklas och gå vi-
dare.

iNterNatiONeLLt utbyte. det bör 
vara regel snarare än undantag att 
europeiska studenter gör en del av 
sin utbildning eller praktik utom-
lands, anser Eu. helst ska tjugo pro-
cent av de utexaminerade studen-
terna resa ut. 

Om hur man når dit handlade en stor Er-
asmus-konferens vid Lunds universitet i 
oktober. 400 deltagare diskuterade hur 
man får fler studenter och även lärare att 
söka sig till andra universitet en längre 
eller kortare period. 

Sedan Erasmus – EUs utbytespro-

gram för högre utbildning – startade 
1987 har det hjälpt två miljoner studen-
ter att studera eller praktisera i ett annat 
land. Vid Lundakonferensen korades 
också den ”tvåmiljonte” Erasmus-stu-
denten, symboliserad av en student från 
vart och ett av de 31 medlemsländerna. 
Sverige representerades av arkitekturstu-
denten Caroline Lundin, Lunds univer-
sitet.

meN aLLa är iNte NöjDa med program-
met som det ser ut i dag. 

– Erasmus är föråldrat och bör skro-
tas, tyckte t.ex. Franck Biancheri, ord-

Erasmus-konferens i Lund

fler borde utnyttja 
möjligheterna till utbyte

förande i den politis-
ka och all-europeiska 
rörelsen Newropeans. 
Och då var han ändå 
en av programmets 
främsta tillskyndare 
för drygt tjugo år se-
dan.

– Erasmus ger i 
dag inte valuta för de 
4,5 miljarder svens-
ka kronor som det 
kostar, ansåg Bian-
cheri, och tyckte att 
ansvar och pengar 

röster om erasmus och internationellt utbyte
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jonas Sundbäck, 
ordförande för 
 Karolinska insti-
tutets interna-
tionella utbyten 
inom biomedi-
cinska program-
met.
– Vi har ett etable-
rat samarbete med 
vår systerfakultet i Leiden, nederländer-
na, sedan tio år. Vi sökte det aktivt för 
att underlätta för våra studenter. Samar-
betet bygger på likheter mellan både lä-
rosätena och kursinnehållet under tred-
je terminen då utbytet sker. Tio av våra 
femtio studenter brukar läsa i Leiden. 
Och ännu fler från Leiden söker sig till 
oss. Fördelarna är många: vi erbjuder ett 
färdigt paket, vi delar pedagogiska idéer 
med kollegerna i Leiden och studenterna 
är säkra på att de kan tillgodoräkna sig 
studierna.

 

skulle föras 
tillbaka till 
medlems-
länderna och 
användas för 
mer kortva-
riga utbyten 
som kan nå 
fler studenter.

Andra tyck-
te dock att Er-
asmus-pro-
grammet följde 
med sin tid. 
Tecken på det är 
att programmet 
numera innefat-
tar praktik, me-
nade exempelvis 
Inge Knudsen, 
chef för univer-
sitetsnätverket 
Coimbragruppens 
Brysselkontor.

– Konferensen var ett uttryck för att 
EU-kommissionen vill diskutera upp-
lägget för framtiden. Den var ett ut-
märkt tillfälle för alla som arbetar med 
de här frågorna att föra en dialog om 
hur utbytet kan förbättras, sammanfat-
tar Teresia Rindefjäll. Hon är Erasmus-
koordinator för Lunds universitet och 
arbetar på avdelningen Internationella 
relationer.

DiaLOgeN fOrtsätter på nätet. I juli 
publicerade EU-kommissionen en så 
kallad grönbok om mobilitet för unga 
människor. Grönboken finns online på 
Internet med ett frågeformulär där både 
organisationer och enskilda kan lämna 
synpunkter och förslag fram till den 15 
december.

Teresia Rindefjäll har tipsat kol-
leger inom universitetet som arbetar 
med internationella utbyten, och hop-
pas många tar chansen att säga vad de 
tycker. Erasmusprogrammet är ett vik-
tigt internationaliseringsverktyg och 
fungerar i stort mycket bra. Men visst 
finns det utrymme för förbättringar, 
menar hon. 

– Byråkratin kring Erasmus-utbyte-
na har ökat. Den tid man som student 
tillbringar på ett annat lärosäte borde 
också kunna vara mer flexibel. Minimi-
tiden är i dag tre månader och det passar 
inte alla utbildningsprogram.

– Det behövs också morötter för att 
fler lärare ska utnyttja chansen att resa 
ut, fortsätter hon. Lärarutbyten är vikti-
ga för internationaliseringen av utbild-
ning och forskning, men också för att 
rörliga lärare kan inspirera studenter att 
läsa och praktisera utomlands.

 – Man skulle t.ex. kunna låta det 
ingå i tjänsten att tillbringa en viss tid 
utomlands, föreslår Teresia Rindefjäll. 

bRiTTa CoLLbERg

fOtNOt. Synpunkter på EUs ”grönbok” om 
studentmobilitet kan lämnas på 
http://ec.europa.eu/dgs/education_cultu
re/consult/mobility_en.html 
Mer information om möjligheterna för lära
re och personal att resa ut via Erasmus finns 
på: www.lu.se/erasmus 

studenter 
och arbetsgivare 
möts på cv.lu.se
arbetsmarkNaD. Lunds universitet 
har fått en ny mötesplats för studen-
ter, alumner och arbetsgivare – CV-
databasen CV.lu.se. Där kan man hit-
ta jobbannonser, examens arbeten och 
praktikplatser. Studenter ska kunna 
matchas med arbetsgivare och knyta 
kontakter med alumner.

 

Logistikforskning 
i världstoppen
fOrskNiNg. Logistikforskarna i Lund 
kommer sexa i världen enligt ”Trans-
portation Journal” som gjort en stu-
die av vilka forskare som publicerat 
flest arbeten inom logistik. Listan top-
pas av Cranfield University och Cardiff 
University i Storbritannien, sen kom-
mer USA-universiteten Michigan State, 
Tennessee och Arizona State. Därefter, 
på sjätte plats, kommer alltså Lunds 
universitet.

 

genen firar 100 år
geNfiraNDe. I år är det exakt ett se-
kel sedan begreppet gen introducera-
des som ett nytt ord. I december firas 
detta med flera evenemang vid Lunds 
universitet. Bland annat arrangeras ett 
heldagsseminarium den 7 december på 
temat genetik, demokrati och samhälle. 
En rad olika Lundaforskare medverkar. 
Seminariet hålls på Pufendorfinstitutet.

Dagen därpå arrangeras ett annat 
heldagsseminarium om gener ur oli-
ka aspekter, denna gång på engelska 
med en rad internationella genforska-
re. Seminariet hålls i Genetikhuset på 
Sölvegatan. Och fredagen den 11 de-
cember är det vernissage för en ny ut-
ställning på UB, även den på temat ge-
ner. Utställningen tar upp olika teman 
som genetikens historia, den lunden-
siska genforskningen och genens odys-
sé som värdeladdat begrepp genom 
samhällets utveckling. Samtliga arrang-
emang är öppna för allmänheten.
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Nya meDier. fildelning är ett tack-
samt ämne att blogga om just nu, 
med tanke på den heta debatten. 
men annars gäller det att vara ak-
tiv, uppdatera ofta och se till att 
skapa ett nätverk att länka och län-
kas till. dessutom har vi tagit hjälp 
av nätstrateger.

Så förklarar rättssociologerna Måns 
Svensson och Stefan Larsson sina fram-
gångar med forskarbloggen Cybernor-

De bloggar om sin bloggforskning 
mer.se. Sedan de startade bloggen i mars 
i år har den haft närmare 40.000 besök 
och i genomsnitt tre kommentarer per 
inlägg. På Bloggportalen.se, som för sta-
tistik över cirka 70.000 svenska bloggar 
ligger Cybernormer för närvarande på 
tolfte plats på listan över de mest länka-
de bloggarna i kategorin utbildning.

En annan faktor för att bli en fram-
gångsrik bloggare är att klart definiera 
vad man vill uppnå med sin blogg. 

– En blogg kan ha olika karaktärer och 

fOrskNiNg. i början av 90-talet var 
Lundaforskaren marita Cohn i San 
francisco och forskade ihop med Eli-
zabeth blackburn, årets nobelpris-
tagare i medicin. Tillsammans skrev 
de en banbrytande Science-artikel 
om kromosomändarna i jäst. 

Redan 1985 gjorde Elizabeth Blackburn 
sin upptäckt hur kromosomer, där all 
vår arvsmassa är lagrad, skyddas från att 
brytas ner. Hon hade bl.a. upptäckt ett 
enzym, telomeras, som bygger upp kro-
mosomerna efter varje celldelning. Eliza-
beth Blackburn gjorde sitt fynd i en oan-
senlig liten varelse, en encellig organism 
som lever i vatten. Efter upptäckten vil-
le forskarna veta om telomeraset fanns i 
andra organismer. 

När Marita Cohn, forskare vid Insti-
tutionen för cell- och organismbiologi 
,åkte som post-doc till University of Ca-
lifornia San Francisco var hennes mål att 
ta reda på om telomeras fanns i jäst.

– Jäst är väldigt bra att använda sig av 
när man gör genetiska experiment. Jäst-
celler liknar människans celler . De är lät-
tare att odla upp och det krävs inga etiska 
tillstånd att forska på dem, säger hon. 

Marita Cohn kom till ett världsledan-

de labb som hade medarbetare från hela 
världen. Och samarbetet mellan olika 
forskargrupper på universitet var påtag-
ligt, berättar hon. 

– Elizabeth Blackburn, som var min 
handledare, reste väldigt mycket redan 
då. Men hon var samtidigt väldigt när-
varande. Hon satte sig snabbt in i våra 
projekt och visste precis var vi befann 
oss forskningsmässigt. Elizabeth var all-
tid uppmuntrande och det var bra stäm-

jästforskare gästforskade 
hos Nobelpristagare

ning på labbet, berättar Marita Cohn. 
Hon lyckades med sitt mål och hit-

tade telomeras i två jästsorter. 1995 pu-
blicerade hon och Elisabeth Blackburn 
upptäckten i den vetenskapliga tidskrif-
ten Science.

Efter sin post-doc åkte Marita Cohn 
tillbaka till Lund och etablerade sin egen 
forskargrupp. Idag forskar hon och hen-
nes doktorander kring hur olika protei-
ner reglerar telomerasets aktivitet. 

Lyckas maN sLå ut telomeraset i en can-
certumör, där cellerna delar sig ohäm-
mat, kan det fungera som en metod för 
att behandla cancer. Vår måltavla är de 
proteiner som hjälper telomeraset att 
fungera. 

Efter nyheten att Elisabeth Black-
burn fått nobelpriset i medicin har Ma-
rita Cohn fått gratulationer av forskar-
kollegor. Nu uppmärksammas hennes 
forskning inte bara inom den akademis-
ka världen, utan också i t.ex. gymnasie-
skolornas undervisning.

– Det är jätteroligt att vår forskning 
får så mycket uppmärksamhet, det känns 
som man har en viss del i priset, säger 
Marita Cohn.

TExT & foTo: johan nYman

Marita Cohn känner det som om  hon har en 
viss del i årets Nobelpris i medicin. 

Stefan Larsson och Måns Svensson.
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fOrskNiNg. Kan patienter med Par-
kinsons sjukdom ha hjälp av ett 
läke medel ursprungligen tänkt mot 
aggressivitet? det tror en grupp 
neurovetare på medicinska fakul-
teten, som fått goda resultat i djur-
försök. nästa år börjar de kliniska 
försöken på patienter.

 Små darrningar hör till Parkinsons sjuk-
dom. Men det finns ett annat rörelsepro-
blem som inte beror på själva sjukdomen 
– en sorts stora, ryckiga och flaxiga rörel-
ser som de flesta Parkinson-patienter på 
sikt råkar ut för. De är en biverkning av 

L-dopa, det läkemedel som tillför patien-
terna hjärnans nödvändiga dopamin.

Lundaforskarna tror nu att man kan 
hejda de ryckiga rörelserna genom att på-
verka en helt annan mekanism som berör 
signalsubstansen serotonin. Man har där-
för letat efter medel som påverkar vissa av 
hjärnans receptorer för serotonin.

– Vi hittade ett läkemedel som egentli-
gen riktade sig mot aggressivitet hos per-
soner med missbruk och vissa psykiska 
sjukdomar. Medlet har haft dramatiska 
effekter hos råttor och apor med Parkin-
sonliknande tillstånd, berättade profes-
sor Anders Björklund vid ett ”Parkinson-

Populärt att träffa forskare 
på Parkinsoncafé

café” på Wallenberg Neurocentrum. 
Medlet fungerade inte så bra mot 

aggressivitet som tillverkarna hoppats 
och kom därför aldrig ut på marknaden. 
Men de inledande säkerhetsstudierna var 
avklarade, vilket gör att lundaforskarna 
kunnat hoppa över flera stadier i läkeme-
delsutvecklingen. Man kan gå direkt på 
patientförsök med 24 deltagare, som kom-
mer att ge de första resultaten nästa höst.

Om just läkemedelsutveckling tala-
de professor Håkan Widner vid samma 
träff. Det är långsamt, dyrt och svårt.

– Ni kanske undrar varför vi brukar 
säga ”kanske om fem år”, när det gäller 
vägen från en ny substans till markna-
den. Det är helt enkelt den tid det tar – i 
bästa fall – att gå igenom de olika studie-
faser som reglerna kräver, sa han. 

faLLgrOparNa i utvecklingen är många. 
Har man formulerat målet lite fel, eller 
lagt upp studien på ett sätt som visar sig 
vara felaktigt, misslyckas hela studien 
även om grundtanken var riktig. Då är 
det bara att börja om – om det nu går att 
få ihop pengar och försökspatienter, och 
övervinna det dåliga rykte som metoden 
kanske hunnit få.

”Parkinsoncafét” var tänkt som ett 
tillfälle för patienter och anhöriga att 
träffa forskare på området. Mötet blev så 
välbesökt och frågorna så många att ar-
rangörerna inom forskarnätverket Baga-
dilico på stående fot bestämde sig för att 
ordna fler liknande träffar i framtiden.

TExT: ingELa bjöRCK

vara mer eller mindre personlig. Det är ju 
allt från politiker som skriver debattin-
lägg i olika frågor till dem som mest an-
vänder bloggen som privat dagbok, säger 
Måns Svensson.

Som forskare ser han bloggandet som 
ett bra sätt att kommunicera den egna 
forskningen och för att hålla sig uppda-
terad. Stefan Larsson tycker att fler fors-
kare borde blogga för att väcka intresse 
för sin forskning. 

Stefan Larsson och Måns Svensson me-
nar att internet och den nya teknologin 
kan vara lika omvälvande för samhället 

som industrialismen var på 1800-talet.
– Det är viktigt att fundera över hur 

det nya mediet ska användas. Vi vet ännu 
inte hur det här förändrar vår syn på ny-
hetsrapportering. Det fria nyhets- och 
debattforumet Newsmill är ett bra ex-
empel på ett mellanting mellan nya och 
gamla medier, säger Stefan Larsson.

– För dagens unga är bloggandet na-
turligt. Det är intressant att läsa sina stu-
denters bloggar. Där får man omedelbar 
återkoppling, säger Måns Svensson.

Cybernormer är ett rättssociologiskt 
forskningsprojekt som syftar till att un-

dersöka de normbildningsprocesser (so-
ciala och rättsliga) som den nya informa-
tionsteknologin ger upphov till.

Projektet drivs förutom av Måns 
Svensson och Stefan Larsson av profes-
sor Håkan Hydén och Marcin de Ka-
minski, student och även en av grundar-
na av Piratbyrån och Pirat Bay. Stiftelsen 
för kunskaps- och kompetensutveckling, 
Ericsson AB och The Pirate Bay är invol-
verade som samarbetspartners.

Cybernormers blogg finns på www.
cybernormer.se

TExT & foTo: Linda VibERg

Anders 
Björklund 
(t.v.) dis
kutera
de fram
steg inom 
Parkinson
forskning
en på ett 
”Parkinson
café”. foto: 
christel 
thunell
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stuDeNtrekryteriNg. – Sveriges 
 industri behöver bra kemister. och 
genom att stärka kemiutbildningen 
ger man också industrin möjlighet 
att satsa. det hänger ihop, säger 
magnus Ehinger, kemilektorslänk i 
ett nytt projekt för att stärka sam-
arbetet mellan gymnasieskolan och 
universitetet, för att få fler elever 
intresserade av högskoleutbildning 
i kemi.

Magnus Ehinger har jobbat som kemi-
lektor på Polhemskolan i Lund i åtta år. 
På den tiden har han inte hunnit se någ-
ra större skillnader i elevernas intresse, 
men han säger att många av de äldre lä-
rarna märker att kemiämnet uppfattas 
som svårare nu.

– På gymnasienivå 
håller många av de 
gamla teorierna 
än idag, även om 
en del nya teorier 
och tekniker till-
kommit. Så det 
beror förmodligen 

inte på att ämnet har förändrats. Jag tror 
snarare att det handlar om att ungdomar 
idag har så många fler valmöjligheter och 
att de tvingas välja allt senare.

prOjektet kemiLektOrsLäNkeN initie-
rades av Sture Nordholm vid Göteborgs 
universitet i januari och finansieras av 
Kungliga Vetenskapsakademin via Ma-
rianne och Marcus Wallenbergs stiftel-
se. Sture Nordholms ursprungliga tan-
ke var att nydisputerade forskare skulle 
varva fortsatt forskning med undervis-
ning på gymnasienivå. I Magnus Ehing-
ers fall blev det omvänt – han var redan 
lektor i kemi och biologi på Polhemsko-
lan i Lund och har sedan höstterminens 
start börjat forska på halvtid på Avdel-
ningen för biokemi. Runt om i Sverige 
finns nu ett tiotal kemilektorslänkar. 
Från Kemicentrum i Lund deltar även 
Martin Lundqvist, forskare inom biofy-
sikalisk kemi, som verkar som kemilek-
torslänk på Klippans gymnasieskola.

Magnus Ehinger berättar att projek-
tet egentligen har tre delar. Dels ska han 
själv delta i ett forskningsprojekt inom 
biokemi på Kemicentrum för att kunna 

kemilärare stärker samarbetet 
mellan skola och universitet

använda alldeles färska forskarrön i sin 
undervisning. Han har redan en licen-
tiatexamen. Att den forskning han nu 
ska bedriva leder till publicering är inget 
krav, utan bara en bonus. Vissa delar av 
forskningsprojektet kan också bli till ex-
periment, som eleverna kan utföra som 
projektarbeten. Dessutom ska Magnus 
Ehinger hålla i en utbildning i pedagogik 
för doktorander inom hela Naturveten-
skapliga fakulteten. Kursen ger högsko-
lepoäng och tanken är att doktoranderna 
ska handleda Polhemsskolans elever vid 
projektarbetena på Kemicentrum.

– Kemilektorslänken kan sammanfat-
tas som ett projekt som går ut på att öka 
kommunikationen mellan gymnasiesko-
lan och högskolan och att minska glap-
pet mellan vad eleverna faktiskt kan när 
de går ut gymnasiet och vad högskolan 
förväntar sig att de kan, menar Magnus 
Ehinger.

När Lum frågar hans elever i klass 
NV3A och Nv3B på Polhemskolan i 
Lund är det ingen som direkt svarar ja på 
frågan om de tänker fortsätta läsa kemi 
på högskolan. Någon vill bli polis, en an-

Projektet Kemilektorslänken 
går ut på att öka kommunika
tionen mellan gymnasieskolan 
och högskolan. Magnus Ehinger 
är en sådan länk.

Vissa delar av forskningsprojektet kan också bli till experiment, som eleverna från Polhemsko
lan kan utföra som projektarbeten. 
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fOrskNiNg. Lunds universitet har 
mycket naturvetenskaplig, medi-
cinsk och teknisk forskning som 
på olika sätt berör läkemedel. 
men denna forskning är utspridd.

– Läkemedelsforskningen lig-
ger i utkanten av verksamheten 
hos alla tre fakulteterna. Vi vill 
därför skapa en virtuell plattform 
med läkemedel i centrum, säger 
biokemisten Sofi Elmroth, som 
koordinerar verksamheten.

Sofi Elmroth sitter i styrelsen för 
Forskarskolan i läkemedelsvetenskap 
(FLÄK) och har fått i uppdrag av 
LTH och M och N-fakulteterna att 
bygga upp nätverket LiL, Läkemedel 
i Lund. Tanken är att LiL varje år ska 
ordna både ett brett symposium och 
flera specialinriktade seminarier, och 
via sin hemsida sprida information 
och knyta samman alla som är intres-
serade av området.

Sofi Elmroth hoppas att det nu är 
tredje gången gillt – detta är nämligen 
det tredje initiativ som tagits för att 
samla LUs läkemedelsinriktade fors-
kare. Det första togs av FLÄK för flera 
år sedan, men då var fakulteterna inte 
överens om hur samarbetet skulle dri-
vas. Dåvarande rektor tog sedan initi-
ativ till ett Läkemedelscentrum, vars 
chef hämtades från näringslivet. Detta 
fungerade av olika skäl inte heller bra 
och är numera nedlagt. 

Sofi Elmroth har därför varit för-
siktig med publiciteten kring den nya 
satsningen.

– Jag ville först undersöka intres-
set. Till vår stora glädje var det stort, 
inte bara internt, utan också hos det 
lokala näringslivet och Region Skåne, 
säger hon.

LiLs första symposium i oktober 
hade mycket riktigt många besöka-
re som stannade kvar genom hela det 

fullmatade programmet. De fick höra 
inlägg av rektor och representanter för 
LTH och M och N-fakulteterna, fö-
retagssynpunkter från Biovitrum, och 
korta föredrag om LU-forskning inom 
bl.a. områdena cancer- och Parkinson-
behandling, mikrodosering, nanotu-
ber, smärta och konstgjort blod. 

– Behovet av korsbefruktning på 
det här området bara ökar, menar 
Sofi Elmroth och ger några exempel. 
Kemister som tagit fram en intres-
sant molekyl kan t.ex. behöva hjälp 
av medicinarna för att välja rätt bio-
logiskt modellsystem till testerna, el-
ler diskutera med teknikerna hur sub-
stansen skulle kunna ”förpackas”. 
Nya medicinska upptäckter kan ock-
så snabbare komma patienter till nyt-
ta om de som ska utveckla läkemedlet 
tidigt är med i diskussionerna.

OmråDet är också högaktuellt vid 
LU på flera sätt. I september bilda-
des Medicines Research Academy 
(MRA), ett svensk-danskt samarbete 
mellan universiteten i Lund, Köpen-
hamn och Uppsala samt Danmarks 
Tekniske Universitet. Ett av målen 
för samarbetet är att starta en dokto-
randutbildning med tydlig industri-
anknytning. LU har också ansökt hos 
Högskoleverket om examensrätt för 
en ny utbildning för apotekare, som 
ska ges i ett samarbete mellan M- och 
N-fakulteterna och Farmaceutiska fa-
kulteten i Köpenhamn.

– Här i Medicon Valley finns många 
små och medelstora företag som behö-
ver både välutbildad personal och kän-
nedom om de senaste forskningsrönen 
för att vara konkurrenskraftiga. Inom 
LU finns sådan kompetens, det gäller 
bara att föra ihop de spridda pusselbi-
tarna, säger Sofi Elmroth. 

ingELa bjöRCK
Se också www.lth.se/lil.

nytt försök till samarbete
kring läkemedelsforskning

     allt färre 
     kemistudenter 
Högskoleverket  gjorde en  utvärdering av 
kemiutbildningen vid universitet och hög-
skolor år 2003. Då var antalet studen-
ter bara en fjärdedel av antalet i mitten 
av 90-talet. Sedan dess har antalet mins-
kat ytterligare, från 2.100 helårstudenter 
höstterminen 2002 till 1.500 hösttermi-
nen 2008. Samtidigt visar HSV:s statistik 
att antalet avlagda magisterexamina i kemi 
mer än halverats, från 335 toppåret 2000 
till 140 år 2008. 

nan kan tänka sig att bli lärare inom na-
turvetenskap. Annars har ingen bestämt 
sig för vad de vill bli. Flera svarar att de 
tror att det är svårt att läsa kemi, att det 
är mycket matte och att man får skriva 
mycket labbrapporter. Emilio Granfeldt 
Saavedra har en förälder som är kemi-
ingenjör i livsmedelsbranschen. För öv-
rigt är föreställningarna om vad en ke-
mist egentligen kan jobba med ganska 
vaga i klassen.

– Många jobbar nog kvar på universi-
tet, säger David Granfelt.

eLeverNa ser fram emOt att få en stör-
re inblick i kemistyrket genom Magnus 
Ehingers medverkan i kemilektorslän-
ken.

– Det blir mer intressant med exem-
pel från verkligheten Kunskapen fast-
nar också bättre, säger Linus Grahn No-
bring.

– Det ska bli spännande att se hur man 
jobbar, säger Anna Ekström.

Kemilektorslänken är ett projekt som 
kommer att pågå i åtminstone tre år.

– Jag ser bara vinnare med sådana här 
samarbeten och tycker att det är bra att 
de nu ges en tydlig ram, istället för att 
vara beroende av ideella engagemang, 
som tidigare varit fallet. Jag hade gärna 
sett fler liknande projekt och gärna tidi-
gare i kedjan, för att till exempel få fler 
elever att välja naturvetenskap på gym-
nasiet, säger Magnus Ehinger. 

TExT & foTo: Linda VibERg

t
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hur kommer det att gå på klimatmötet i Köpenhamn – och hur kommer 
det att gå med klimatet i världen? 

Lum har träffat några av universitetets främsta klimat- och miljöfors-
kare som är ganska eniga. inga stora förväntningar på Köpenhamn, och 
hellre inget avtal alls än ett svagt avtal, tycker en av forskarna. 

och världen? jo, vad vi än gör kommer vi att få leva med ett föränd-
rat klimat – länge. men om vi gör något nu så finns det hopp. och vi har 
faktiskt både kunskapen och utrustningen. det vi saknar är kraftfulla 
politiska beslut och ett väl utvecklat globalt samarbete.  

– men än går det att sakta ned klimatklockan

tiden är knapp

foto: comstock images/ibl
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Vi är i en fem-i-tolv-situation och 
oavsett vad vi gör nu kommer vi att 
märka av en klimatförändring.

det menar henrik Smith, profes-
sor i zooekologi och ny samordnare 
av klimatforskningen vid Lunds uni-
versitet.

Nu handlar det främst om att arbeta för 
att dämpa klimatförändringen och an-
passa oss till den. Till det krävs både po-
litiker- och forskarkraft. Det förstnämn-
da är Henrik Smith inte så optimistisk 
kring. Hans förväntningar på klimatmö-
tet i Köpenhamn är inte särskilt stora, 
och det beror bland annat på de ekono-
miska orättvisorna i världen.

– Men fördelen med Köpenhamns-
mötet är att det sätter klimatfrågan på 
agendan. 

När Det gäLLer forskarkraften är Hen-
rik Smith betydligt mer optimistisk. Sär-
skilt när han nu ser till sitt eget universitet 
och alla beviljade anslag. Allra viktigast 
är de pengar som kommer i form av höj-
da fakultetsanslag. De borgar för lång-
siktigheten i forskningen och gör det 
meningsfullt att försöka samordna och 
samarbeta kring de viktigaste miljö- och 
klimatfrågorna.

– Treårsprojekt hinner man knappt 
dra igång förrän de tar slut. De blir 
knappt värda den administration som 
krävs för tvärvetenskaplig samordning, 
säger Henrik Smith. 

Men trots att själva forskningen 
 ibland drunknar i administrationsarbe-
te ser han universitetsframtiden an med 
stor tillförsikt. 

– Äntligen finns det pengar och en 
stor vilja till samarbete över fakultets-
gränserna, säger han.

Tiderna var inte lika gynnsamma för 
ett par år sedan då Klimatinitiativet star-
tade vid LU. Men man gjorde en inven-
tering av den klimatforskning som fanns 
och öppnade en webbportal. Sen har Kli-
matinitiativet legat nere i snart ett år – 
och nu drar man alltså igång det igen. 

– Webbportalen kommer att vara 
uppdaterad till Köpenhamnsmötet, lo-
var Henrik Smith.

Klimatinitiativet ska vara en spegel 
av de olika forskningsinriktningarna 
vid LU. Inom det ska det både skapas ny 
forskning och planer för hur man ska föra 
ut forskningen. 

– Vi ska också skapa länkar mellan de 
forskare som fått och inte fått strategis-
ka forskningsanslag för att hitta samar-
betsmöjligheter dem emellan. Det blir en 
särskild referensgrupp för just det, berät-
tar Henrik Smith.

kLimatiNitiativet kommer i början att 
vara knutet till Henrik Smiths institu-
tion för miljövetenskaplig utbildning vid 
Naturvetenskapliga fakulteten. Den 1 ja-
nuari 2010 övergår det till det centrum 
för miljö- och klimatfrågor som star-
tar då och som bl.a. baseras på två stora 
forskningsprogram som fick strategiska 
anslag nu i höst (se faktaruta nedan samt 
artikel i LUM 7/09). Det ena program-
met leds av Henrik Smith som till störs-
ta delen kommer att arbeta genom cen-
trumet framöver.

Det nya miljö- och klimatcentrumet 
kommer att rymma mycket av den tvär-
vetenskapliga miljöforskningen vid LU 

Centrumet kommer att koordinera och 
utveckla tvärvetenskaplig forskning och 
utbildning kring miljö- och klimatfrågor. 
Det som möjliggjort centrumet är två 
nya strategiska satsningar. 

Det ena är Henrik Smiths program 
som heter ”Biologisk mångfald och eko-
systemtjänster i ett föränderligt klimat”, 
som förkortas SAPES. Det är inriktat mot 
vattenrening, mat, biobränslen och na-
tur m.m. Forskarna ska studera hur djur 
och växter reagerar på klimatföränd-
ringar och hur ekosystemtjänsterna på-
verkas av klimatet. Fullt utbyggt får pro-

nya tag mot samordnad klimatforskning vid LU

centrum för miljö- och klimatfrågor
grammet 24 miljoner kronor per år.

Det andra är det forskningsprogram 
som koordineras av Markku rummukai-
nen med ett fördjupat fokus på klimat-
modeller. Dessa knyter an till forskning-
en om ekosystemtjänsterna och den 
biologiska mångfalden. Programmet 
heter ModElling the regional and Glo-
bal Earth system och förkortas MErGE. 
Fullt utbyggt kommer det att få 9 miljo-
ner kronor per år. 

Centrumet kommer också att rymma 
annan klimat- och miljöforskning, lik-
som tvärvetenskaplig utbildning. 

t

och Henrik Smith betonar vikten av både 
den empiriska forskningen och klimat-
modellerna (se intervju nästa sida). 

– För att modellerna ska bli så exakta 
som möjligt så krävs det hög kvalitet på 
den empiriska forskningen, säger han.

Och det tänker Henrik Smith se till 
att det blir. Om fem år hoppas han att 
centrumet ska vara en av de världsledan-
de miljöerna inom klimatforskning.

– Och vi ska ha tagit fram mycket 
konkreta beslutsverktyg som våra avnä-
mare som exempelvis Jordbruks- och Na-
turvårdsverket, LRF och Skogsstyrelsen 
kan använda.

TExT & foTo: maRia Lindh

Henrik Smith är ny samordnare av klimat
forskningen vid LU. 
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– i den allmänna debatten hör man 
klimatskeptiker som ibland kan ut-
trycka sig vetenskapligt. men de-
ras inlägg rör sig ofta om åsikter 
som motiveras med ett hopplock av 
lösryckta fakta. bland klimatfors-
kare finns det enighet om att det 
blir varmare på jorden, och att det 
mycket sannolikt beror på oss män-
niskor. Även om mer forskning fort-
farande behövs, så innebär det inte 
att vi helt saknar kunskaper!

Det säger Markku Rummukainen, 
adjungerad professor vid LU och klimat-
forskare på SMHI. Han är klimatexpert 
på högsta nivå och deltar bl.a. i arbetet 
inom FNs klimatpanel IPCC.

Nyligen gjorde Markku Rummukai-
nen och en kollega också en sammanställ-
ning till svenska regeringen om vad som 
hänt efter den senaste IPCC-rapporten 
från 2007. Det mesta bekräftar IPCCs 
bild av utvecklingen: havsytan stiger, isen 
i Arktis smälter snabbare än väntat, glaci-
ärerna i Asien fortsätter också att smälta... 
Läget är alltså fortsatt allvarligt.

Markku Rummukainens ton när han 
talar om klimatförändringarna är dock 
lågmäld, trots alla alarmerande data. 

– Som forskare försöker jag vara så 
neutral som jag bara kan. Min uppgift är 
att skapa kunskaper och föra dem vidare 
till beslutsfattarna och allmänheten.

– Som människa är jag medveten om 

att miljön skadats på vissa sätt som inte 
kan repareras. Men än är det inte för sent 
att bromsa utvecklingen. Och även om 
de internationella förhandlingarna ib-
land verkar gå lite i stå, så sker det ändå 
hela tiden saker i kulisserna, säger han.

Om världens ledare kan förmås att 
agera nu behöver det inte heller bli så 
dyrt, påpekar Markku Rummukainen – 
det behöver inte kosta mer än  en liten an-
del av den globala ekonomiska tillväxten 
(och en del åtgärder kan t.o.m. vara lön-
samma). Men det förutsätter förstås ”kli-
matsmarta” beslut i alla viktiga samman-
hang, t.ex. vid nya energiinvesteringar.

vem är Det Då som har huvudansva-
ret, individerna eller politikerna? Båda-
dera, menar klimatforskaren. Själv åker 
han alltid tåg när han kan välja, och äger 
inte någon bil.

– Det behövs stora och genomgripan-
de åtgärder på samhällsnivå, så man kan 
inte lägga allt på individerna. Men det är 
samtidigt viktigt att den enskilda män-
niskan inte känner sig för liten för att på-
verka. Vi är alla en del av problemet, så vi 
kan också vara en del av lösningen!

Markku Rummukainen arbetar med 
klimatmodellering, en komplicerad ve-
tenskap som bygger på de fysikaliska 
sambanden mellan atmosfären, land-
ytan, havet och isen. Mängder av pro-
cesser är inblandade, allt från de sto-
ra oceanströmmarna till bildningen av 

blir allt bättre på att förutsäga framtidens väder

mikrometerstora vattendroppar och is-
kristaller i luften. 

De första klimatmodellerna gjordes 
på 60-talet och var grova och bristfälliga 
jämfört med dem som görs idag.

– Man kan jämföra det med datorernas 
utveckling. 60-talets datorer var ju myck-
et primitiva jämfört med dagens, och 
klimatmodellerna har utvecklats på sam-
ma sätt, säger Markku Rummukainen.

markfuktigHet, sotpartiklar, avdunst-
ning, olika sorters moln, utbyte av vär-
me och salt mellan havet och atmosfären, 
havets och växtlighetens koldioxidupp-
tag... allt detta och mycket mer tas nu-
mera in i de mest avancerade klimatmo-
dellerna. Det finns fortfarande luckor i 
bakgrundskunskapen bl.a. när det gäl-
ler molnbildningen och partiklarnas roll 
i klimatsystemet. Men modellerna kla-

kLiMatModeLLer

Markku Rummukainen. foto: ingela björck

Mer torka och värme, som här vid Döda havet i Israel, är att vänta. foto: maria lindh
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rar med gott betyg att beskriva det man 
har facit för, som den globala klimatut-
vecklingen sedan mitten av 1800-talet 
där modellerna och den verkliga utveck-
lingen stämmer mycket väl överens. 

Klimatmodellerna blir också allt mer 
detaljerade. Deras upplösning hand-
lar inte längre om världsdelar utan om 
länder och regioner, och på sikt kanske 
t.o.m. kilometerstora delar av en region 
som Skåne.

Ändå har Markku Rummukainen 
träffat forskare som studerar klimatet 
med hjälp av mätningar, och som mer 
eller mindre fnyser åt modeller.

– En del tror att modeller är enkla sta-
tistiska verktyg som bygger på uppmät-
ta klimatdata. Men det är i själva verket 
fråga om en beskrivning av den basala fy-
siken som handlar om energi, massa och 
rörelse, säger han. 

kLimatmätNiNgar är förstås viktiga i 
forskningen och har sina egna fördelar, 
menar Markku Rummukainen. Men en 
övertro på mätningar kan enligt hans 
åsikt leda lika fel som en övertro på mo-
deller. Ingen modell är perfekt, men inga 
mätningar är heller perfekta – de är all-
tid beroende av vad man bestämt sig för 
att mäta, när och var mätningarna görs, 
och med vilka instrument. 

Ett enkelt exempel är den lokala tem-
peraturen, där man ofta kan finna att ter-
mometrarna hemma, på jobbet och på 
en husfasad i centrum ger olika resultat. 
Vilket mått är mest rätt för Lund? För att 
svara på den frågan skulle det kanske be-
hövas inte tre, utan tusen termometrar i 
olika delar av staden.

Markku Rummukainen tycker i stäl-
let att klimatmodeller och mätningar 
kompletterar varandra på ett bra sätt. 
Modellerna behöver bygga på kunskap 
från mätdata, men kan också hjälpa oss 
förstå mätdata.

– Om vi inte kan modellera det vi mä-
ter har vi inte en sann förståelse av det 
mätningarna handlar om, menar han. 
Och medan framtiden är omätbar, så gör 
modeller det möjligt för oss att experi-
mentera och studera hur den kan bli.

ingELa bjöRCK 

– den personliga normen är 
kanske det viktigaste för ett 
klimatsmart beteende – att 
det känns viktigt att värna om 
andra människors och naturens 
bästa. då är sannolikheten stör-
re att man verkligen handlar 
därefter. gör man inte det mår 
man nämligen dåligt.

Det säger Maria Johansson, docent 
i miljöpsykologi vid Institutionen 
för arkitektur och byggd miljö vid 
LTH. Hon har forskat bland annat 
om människors val av transportme-
del, inställning till vindkraft, attity-
der till bevarande av biologisk mång-
fald och rädsla för rovdjur.

Attityder kan vara svåra att för-
ändra och grundläggs tidigt:

– Det finns ju till exempel en barn-
film som heter Bilar. Varför finns det 
ingen film om cyklar? undrar Maria 
Johansson.

HON pOäNgterar vikteN av att 
kombinera olika synsätt för att för-
stå vad som styr människors beteen-
de, både det som säger att människan 
främst handlar för sin egen vinnings 
skull och det som lyfter fram altruis-
tiska drag, det vill säga förmågan att 
handla för andra människors och na-
turens bästa. 

Att man vill handla på ett visst 
sätt, i det här fallet klimatsmart, 
betyder förstås inte att man verkli-
gen gör det. Maria Johansson näm-
ner flera viktiga förutsättningar. Att 
man har faktakunskaper om klimat-
förändringarnas konsekvenser är en 
av dem. Men man måste också ha 
praktiska kunskaper om hur man går 
till väga för att till exempel ta bus-
sen till jobbet. Miljöfaktorer som be-
lysning, planering av busshållplatser 
och grönområden är också betydel-
sefulla för att det ska fungera i män-

niskors vardag att bete sig klimats-
mart. Om man måste gå längs en 
dåligt upplyst gångväg och stå och 
vänta en halvtimme på bussen, mins-
kar sannolikheten för att man väljer 
det kollektiva alternativet.

– Det är även viktigt att männis-
kor känner att deras val spelar roll. 
Speciellt när det gäller klimathotet, 
som är så diffust och där konsekven-
serna av de egna handlingarna är dif-
fusa, säger Maria Johannson.

Ska man då påverka människors 
beteende genom avgifter eller pre-
mier?

Maria Johansson menar att pis-
kor och morötter, som vägtullar eller 
miljöbilspremier visserligen ger ome-
delbara effekter på beteendet. Men 
utan en klimat smart attityd funge-
rar sådana lösningar bara kortsiktigt 
och i den specifika situationen. 

– När biltullarna tas bort kommer 
människor att köra igen. Eller så kör 
de bara en omväg, förbi tullarna, sä-
ger hon.

Miljöpsykologens tips för att få 
människor att bete sig snällt mot 
klimatet handlar alltså om en kom-
bination av kunskap, attityder och 
normer å ena sidan och piskor, mo-
rötter och praktiska möjligheter att 
välja det klimatsmarta alternativet å 
den andra. 

Linda VibERg

Hur blir vi mer klimatsmarta?

Maria 
Johansson. 
foto: 
mats 
nygren

TEMA kLiMathotet
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det globala klimatet riskerar att 
präglas av smältande isar, kraftiga-
re skyfall, hetare värmeböljor och 
längre torrperioder. Även om ut-
släppen av växthusgaser minskar 
tvingas vi leva i ett förändrat klimat 
under mycket lång tid fram över. 
Thomas hickler, klimatforskare vid 
institutionen för naturgeografi och 
ekosystemanalys, har hjälpt Lum 
att överblicka de klimatscenarier 
som mänskligheten kan gå till mö-
tes under det närmaste seklet.

Thomas Hickler förklarar att det inte 
krävs många graders temperaturändring 
för att tillvaron på jordklotet ska bli helt 
annorlunda. Han jämför med den senas-
te istiden då medeltemperaturen globalt 
sett var mellan fyra och sju grader lägre 
än idag. Nu står mänskligheten inför ris-
ken att drabbas av en lika stor tempera-
turändring, fast åt andra hållet.

– Om klimatet blir fem grader varma-
re så blir jordklotet en helt annan planet, 

säger Thomas Hickler.
En typ av framtida kli-

matproblem är de så kal-
lade tröskeleffekterna. En 
tröskeleffekt skapar en ne-
gativ spiral som förstär-

ker sig själv. Dessa 
oåterkalleliga pro-
cesser kan leda till 
snabba förändring-

ar på kort tid. Om 
exempelvis det varma-

re klimatet medför torka 

kan detta försämra regnskogarnas möj-
lighet att överleva. Om skogen dör frigörs 
kolet i träden och koldioxidhalten ökar 
i luften. Klimatet blir då ännu varmare 
och påverkar regnskogarna ännu krafti-
gare. Enligt vissa klimatmodeller riske-
rar stora delar av Amazonas regnskogar 
att försvinna.

havsUtsikt

Thomas Hickler varnar för självförstärkande 
klimatproblem.

Havet sväljer redan stränderna i 
sydöstra Skåne. foto: maria lindh

– snart från ett hus nära dig...

TEMA kLiMathotet
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En motsvarande tröskeleffekt kan 
uppstå i de vidsträckta våtmarkerna i de 
nordligaste områdena på jordklotet, för-
klarar Thomas Hickler. Dessa frusna våt-
marker innehåller enorma mängder kol. 
Det varmare klimatet håller nu på att 
tina upp våtmarkerna, vilket riskerar att 
orsaka stora utsläpp av växthusgaser till 
atmosfären – något som i sin tur höjer 
temperaturen ytterligare.

meN eN av De starkaste tröskeleffek-
terna sker när isarna smälter. Då ersätts 
vita ytor med mörka ytor, vilket innebär 
att merparten av det inflödande sollju-
set absorberas och omvandlas till värme 
istället för att, som tidigare, reflekteras. 
Därmed förstärks temperaturökningen 
ytterligare.

Thomas Hickler konstaterar att 
mänskligheten kommer att ställas inför 

allvarliga klimatproblem om inte utsläp-
pen av växthusgaser minskar rejält. Men 
även om utsläppen sänks får vi under 
lång tid ändå räkna med klimatföränd-
ringar, om än mindre kraftiga. Klimat-
systemet är nämligen trögt; temperatu-
ren kommer inte att sjunka i samma takt 
som utsläppen.

måNga tOrra OmråDeN kommer att 
bli ännu torrare medan nederbördsrika 
områden får mer regn och snö. Det blir 
längre torrperioder och samtidigt extre-
ma skyfall. I södra Sverige kan det bli viss 
risk för sommartorka samt översväm-
ningar vintertid. Norra Sverige, Ryss-
land och Kanada är områden som enligt 
prognoserna får mer nederbörd. Thomas 
Hickler hänvisar till den svenska klimat- 
och sårbarhetsutredningen, i vilken man 
anger att 350.000 hus i Sverige riskerar 
att utsättas för ras eller översvämning till 
följd av varmare väder, mer regn och sti-

”350.000 hus i sverige riskerar att utsättas för 
ras eller översvämning till följd av varmare 
väder, mer regn och stigande havsnivå.” 

     klimatfakta
• Jordens medeltemperatur har ökat 
med ca 0,8 grader sedan slutet av 
1800talet. Merparten av ökningen 
beror enligt FNs klimatpanel IPCC på 
människans utsläpp av växthusgaser, 
men också markanvändning och sva
vel och sotutsläpp spelar in. Andra 
skäl som studerats, t.ex. variationer 
i solens instrålning, i solens magnet
fält eller i den kosmiska strålningen, 
ger ingen tillräcklig förklaring.

• Koldioxidhalten i atmosfären är 
högre än den varit på 650.000 år, 
och nära 40 procent högre än när 
den industriella revolutionen starta
de. Förbränning av fossila bränslen 
är den största koldioxidkällan, men 
avverkningen av skog ger också sto
ra utsläpp.

• Enligt Met Office, brittiska SMHI, 
är de värsta tänkbara scenarierna 
nu den troligaste utvecklingen om 
inte kraftiga åtgärder sätts in. Enligt 
dessa kan det redan kring 2060 vara 
4 grader högre snittemperatur i Sve
rige, minst 7 grader varmare i med
elhavsländerna som blir torra och 
ökenaktiga, och 10 grader varmare i 
västra och södra Afrika där stora de
lar kan bli närmast obeboeliga. 

Även om de andra tänkbara sce
narierna inte är fullt så katastrofa
la, så visar även de på fortsatta och 
kraftiga klimatförändringar. Även 
två grader innebär på sina håll enor
ma förändringar, eftersom uppvärm
ningen varierar mycket geografiskt.

t

gande havsnivå. Bland de positiva kli-
mateffekterna för svensk del kan nämnas 
lägre uppvärmningskostnader för bostä-
der, högre potentiell tillväxt i skogen och 
mer vatten i vattenkraftverken.

vaD gäLLer framtiDssceNariOt för 
havsnivån är siffrorna väldigt osäkra, 
betonar Hickler. Havsnivån kommer att 
stiga på grund av att isarna smälter allt 
mer, men också på grund av att varmare 
vatten har större volym än kallt vatten – 
uppvärmda oceaner tar alltså mer plats. 
Thomas Hickler menar att klimateffek-
terna av dessa scenarier trots allt är han-
terbara i Sverige, även om det kommer 
att vara förenat med stora kostnader att 
bygga exempelvis skyddsvallar. 

– Ett rikt land med många ingenjö-
rer kan leva under havsytan, säger han 
och påminner om att förutsättningarna 

att möta klimathoten är mycket sämre på 
många andra håll i världen.

HaN kONstaterar att riskerna med så-
väl stigande havsnivåer som torkan slår 
hårdast mot fattiga länder. Det är svårt 
att bedöma hur många människor som 
tvingas fly undan klimateffekterna glo-
balt sett, men det kan röra sig om flera 
hundra miljoner människor. Flykting-
strömmar och nya väpnade konflikter på 
grund av klimatet kan skapa en global 
instabilitet som även kommer att påver-
ka Sverige negativt, menar Hickler. Men 
han väljer att ändå inte vara pessimist in-
för framtiden.

– Vi människor har faktiskt alla tek-
niska och ekonomiska möjligheter att 
minska risken för allvarliga klimatför-
ändringar, men vi behöver samarbeta 
globalt på ett bättre sätt, säger han.

LEna bjöRK bLixT
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att begränsa temperaturhöjning-
en till två grader till år 2100 innebär 
nära nog slutet för förbränning av 
fossila bränslen.

 – Tekniken för att klara detta 
finns mer eller mindre redan idag. 
Resursmässigt och ekonomiskt går 
det att klara. det kostar tvärtom 
flera gånger mer i skador att inte 
göra något. den stora utmaningen 
är hur man ska kunna styra samhäl-
let till denna omställning.

Det förklarar Lars J Nilsson, professor vid 
Avdelningen för miljö- och energisystem 
på LTH. Han håller i en rad forsknings-
projekt med bäring på klimathotet.

Lars J Nilsson konstaterar att de stora 
utsläppsminskningar som krävs inte kan 
klaras genom att ”skruva lite” på nuva-
rande tekniker och system, vilket i och 
för sig kan spara 10–20 procent. Nej, det 
krävs en helt annan satsning. Den behö-
ver ändå inte bli dyrare än att vi klarar 
av den.

– Den uppskattade kostnaden är nå-
gon procent av BNP, samma storleksord-
ning som den nuvarande ekonomiska 
krisen – kännbar men inte oöverkomlig, 
säger han.

meD större energieffektivitet i all sorts 
teknik kan vi spara så mycket som 30–
50 % av koldioxidutsläppen på 40 år. Att 
ersätta fossila bränslen med förnybar en-
ergi ger nästan lika stora utsläppsbespa-
ringar. Det handlar om vind, biobräns-
len och så småningom allt mer solenergi. 
Möjligen kan kärnkraften utnyttjas nå-
got mer, men effekten av det blir ganska 
marginell jämfört med andra åtgärder. 
Den fjärde viktiga lösningen handlar om 
att fånga in och lagra koldioxid.

Lars J Nilsson påpekar också att vi re-
dan har gjort sådana stora omställning-

hUr stäLLer vi oM?

ar som krävs. Fjärrvärmen infördes i 
Sverige under en 20-årsperiod tills den 
omfattade varannan bostad. Sedan har 
den ställts om från olja till en hel rad av 
andra energikällor. Fjärrvärmesektorn är 

redan nästan helt omställd till förnyel-
sebara energikällor: skogsbränsle, avfall, 
värmepumpar, spillvärme osv. Hans kol-
lega Karin Ericsson har kartlagt detta i 
en ny studie.

– Bilindustrin, som länge värjde sig 
mot kraven på lägre utsläpp, klarar re-
dan att göra bilar med nästan halva den 
förbrukning som de hade för några år se-
dan. På sikt kommer bilarna att gå på 
el eller vätgas, som kan framställas utan 
utsläpp.

Om vi ska kLara omställningen finns 
det emellertid ingen ensam patentlös-
ning. Vi måste använda alla tillgängli-
ga alternativ i olika kombinationer. Sär-
skilt gäller detta i transportsektorn där 
det sannolikt även handlar om att förmå 
folk att åka mer tåg och mindre flyg. 

Den svåra frågan hur omställningen 
kan gå till ligger i fokus för Lars J Nils-
son. Vilka styrmedel som krävs studeras 
bl.a. i projektet LETS 2050 med peng-
ar från Naturvårdsverket, Energimyn-
digheten, Vinnova och Vägverket. Här 
ingår forskarlag från Lunds universitet 
med samhällsvetare, ekonomer och tek-
niker med energisystemperspektiv. Man 
har också sökt tilläggsanslag för en sats-
ning på gods- och transportforskning.

En annan viktig satsning är LU Biofu-
els som fick pengar från förre rektorn Gö-
ran Bexell för ett fakultetsöverskridande 
samarbete (se separat artikel här intill). 

Det finns emellertid gott om intres-
sekonflikter i Lars J Nilssons forskar-
värld. 

– Målkonflikter kan förstås uppstå i 
omställningen som när EU fortfarande 
stöder nya flygplatser i glesbygden med 
motiveringen att stödja regional ekono-
misk tillväxt. Och intressekonflikter är 
också oundvikliga när vissa branscher ser 
sig hotade. Politiska konflikter finns ock-

Exempel på förnyelsebar energi: de tre kom
munala vindmöllorna Anna, Bella och Clara 
strax väster om Lund.

TEMA kLiMathotet
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intresset var stort när Lu biofuels 
för första gången presenterade 
sig internt inom universitet. Runt 
hundra forskare och några stu-
denter tog del av seminariet om 
bland annat biobränsle i slutet av 
oktober. för ett knappt år sedan 
fick nätverket bakom seminari-
et en miljon kronor av dåvarande 
rektor göran bexell och nu var det 
dags att samla trupperna.

– Våra forskare har nog sammanlagt 
dragit in 100 miljoner kronor i olika 
forskningsprojekt, men vi skulle be-
höva tredubbla det om vi ska åstad-
komma någon verklig utveckling, sä-
ger professor Gunnar Lidén, kemisk 

”målkonflikter kan förstås uppstå i omställningen 
som när eu fortfarande stöder nya flygplatser i 
glesbygden med motiveringen att stödja regional 
ekonomisk tillväxt.” 

apparatteknik. Tillsammans med 
Henrik Stålbrand, biokemi, leder 
han LU Biofuels.

Det arbete man nu gör sker ef-
ter chocken att man inte lyckades 
ta hem den stora strategiska ansö-
kan LUSTRE i somras. Nu försöker 
man ändå samlas kring den världsle-
dande forskning om biobränslen och 
biologisk omvandling som bedrivs i 
Lund och som är så viktig för ener-
giomställningen till en hållbar värld 
fri från koldioxidutsläpp. Vapendra-
gare finns dessutom i Danmark med 
bl.a. världens två största tillverkare av 
enzymer.

Vid seminariet illustrerades den 
stora bredden på forskningen. Pål Bör-

jesson talade om hur bioraffinaderier 
kan bli lönsamma och effektiva genom 
att kombinera olika processer och pro-
duktioner, t.ex. etanol och biogas och 
kraftvärme.

Lennart Schön, ekonomisk histo-
ria, belyste hur energikriser med unge-
fär 40 års mellanrum drabbat Sverige 
och världen och lösts av ny teknik. Nu 
är vi mitt i en ny sådan kris.

Övriga talare, behandlade miljöpo-
licy (IIIEE), biogas, vätgas från bio-
massa (kan bli något om 40 år), billig 
etanol från biocellulosa och utveck-
ling av miljövänliga kemikalier från 
de bioraffinaderier man hoppas så 
mycket på.

maTS nYgREn 

så – särskilt mellan rika och fattiga län-
der. I dag står Kina och USA för vardera 
25 procent av koldioxidutsläppen. Men 
Kina har fem gånger fler invånare.

 – Det blir absurt när de som släpper 
ut mest ställer krav på u-länderna. För att 
klara två-gradersmålet är det uppenbart 
att alla måste bidra.

eurOpa bör kuNNa gå före utan att 
knäcka sin ekonomi. Samtidigt uppnår 
man andra fördelar som mindre utsläpp 
även av andra föroreningar. 

Lars J Nilsson ser alltså inte att det 
krävs någon drastisk förändring i vår livs-
föring i framtiden. Men det kommer sä-
kert att vara dyrare att flyga när flyget ska 
ta sina egna miljökostnader. Med dagens 
koldioxidskatt skulle det exempelvis kos-

ta 600 kronor mer att flyga till London.
Att styra mot en koldioxidsnål framtid 

handlar mycket om samhälleliga åtgärder 
och kräver handlingskraftiga regeringar 
och internationellt samarbete. Men givet-
vis är också enskilda individers beteende 
och acceptans av omställning viktig.

– Vem trodde till exempel för tio år se-
dan att vi skulle källsortera våra sopor så 
som vi gör idag. Och att man skulle in-
föra rökstopp i Italien? Samhällsutveck-
lingen är på många sätt mer dynamisk 
än vi tror.

TExT & foTo: maTS nYgREn

fOtNOt: Lars J Nilsson deltar i en workshop 
inför det stora Köpenhamnsmötet där fors
kare möter EUpolitiker, myndigheter, miljö
organisationer och andra aktörer. Arrangör 
är Lunds universitet tillsammans med Atomi

Stor bredd på forskning om biobränslen

um Culture i Bryssel, ett nätverk av universi
tet och dagstidningar som vill sprida kunskap 
om forskning. Temat är ”Governance for a 
lowcarbon society”.

Tekniken för att ersätta fossila bränslen finns 
redan idag, säger Lars J Nilsson.
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i den tekniska Lu-forskning som har 
bäring på klimatet ingår bland an-
nat solceller med nanotrådar. de 
skulle kunna göra sol-el mer kon-
kurrenskraftig och därmed under-
lätta omställningen till ett hållbart 
samhälle.

Idag finns det billiga solceller av kisel 
som kan ge el till t.ex. bostäder och se-
gelbåtar. Men de är ineffektiva – de ut-
nyttjar inte mer än som mest 20 procent 
av solljusets effekt. Det beror inte på att 
de är felaktigt gjorda, utan på att ett enda 
material inte kan ta upp mer än en viss 
del av strålningens spektrum.

Det fiNNs också mer avancerade solceller 
med flera lager halvledare ovanpå varan-
dra. Halvledarna består av olika material 
och kan därför ta upp olika delar av lju-
sets energi, vilket ger en verkningsgrad på 
35-40 procent. Men tekniken är mycket 
komplicerad och kräver perfekt placering 
av halvledarna i förhållande till varandra. 
Dessa solceller blir därför mycket dyra.

– Satelliternas vingar har sådana sol-
celler, och de används också i militära 
sammanhang. Där är ju kostnaden ing-
et problem, säger professor Lars Samu-
elson.

De solceller som nu utvecklas i av-
knoppningsföretaget Sol Voltaics byg-
ger på hans kända ”nanotrådar”, små 
barr- eller trädlika strukturer med en di-
ameter på några tiotal nanometer*. Na-
notrådar kan ta upp alla delar av ljusets 
spektrum, och halvledare med nanotrå-
dar är inte känsliga för små avvikelser i 
lagrens placering. 

sOLceLLer byggDa på denna teknik bör 
alltså kunna bli både billiga och effek-
tiva. En nanotråds-solcell kan ge tusen 
gånger mer effekt per ytenhet än dagens 
enkla kiselceller.

– Dels är själva solcellerna mycket mer 
effektiva, dels kombinerar vi dem med 
plastlinser och speglar som koncentrerar 
ljuset, förklarar Lars Samuelson, som är 
vetenskaplig ledare för Sol Voltaics.

Den nya tekniken är i första hand 

– supereffektiv solteknik från Lund
nano-soLceLLer

tänkt för stora solcellsanläggningar i so-
liga områden som sydvästra USA, södra 
Spanien och Afrika. Först i ett senare ske-
de kan det bli aktuellt med mindre an-
läggningar på enskilda byggnader.

ingELa bjöRCK

* En nanometer = en miljarddels meter. Ett 
hårstrå t.ex. är ca 50 000 nm tjockt.

En nanotrådssolcell kan ge tusen 
gånger mer effekt per yt enhet än 
 dagens enkla kiselceller. 
foto: charlotte carlberg bärg

Lars Samuelsons forskning har lagt grunden 
för de nya effektiva nanosolcellerna. foto: 
kennet ruona
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om klimatförhandlingarna i Köpen-
hamn kollapsar behöver det inte 
innebära ett misslyckande, säger 
statsvetaren och klimatforskaren 
johannes Stripple. det vore värre 
om alla länder enas om ett tandlöst 
avtal som inte ger någon verklig ef-
fekt för jordens klimat.

Johannes Stripple studerar klimatför-
handlingar och är trots unga år något 
av en veteran i de här sammanhangen. 
Men mötet i Köpenhamn är inte bara 
den femte klimatförhandlingen i FN-re-
gi han är med på, utan också den vikti-
gaste. Det är här man ska komma fram 
till ett nytt avtal som ska ersätta Kyoto-
protokollet när det löper ut år 2012. Det 
är hög tid att ett nytt avtal kommer på 
plats – fyra år tog det efter att Kyotopro-
tokollet slutits innan man lyckats ham-
ra ut och förankra ett regelverk som gick 
att följa.

– Företagen behöver i god tid veta vil-
ka spelregler de ska rätta sig efter. Det är 
viktigt att det inte blir ett vakuum mellan 
de två avtalen, säger Johannes Stripple.

DeN stOra kNäckfrågaN i Köpen-
hamn är om det nya avtalet ska bli en 
fortsättning på Kyotoavtalet eller om 
man ska arbeta fram ett helt nytt. Det 
handlar lika mycket om stormaktspolitik 
som klimatpolitik: EU vill ha ett Kyoto 
II medan USA vill börja från scratch; EU 
vill följa FN-systemet som ger varje land 
en röst medan USA vill knyta flera bila-
terala avtal istället för ett stort; EU vill 
ha 1990 som basår i förhandlingar om ut-
släppsminskningar medan USA vill utgå 
från år 2008 etc.

– Det diskuteras mycket vilket basår 
man ska ha i förhandlingarna, säger Jo-
hannes Stripple. 1990 är ett bra år för 
Europa eftersom det sammanfaller med 
DDRs undergång och den brittiska kol-
gruveindustrins kollaps. För USAs del 
är det ofördelaktigt eftersom landet har 
ökat sina utsläpp kraftigt sen den tiden.

Men oenighet och kollapsade för-
handlingar kan ibland vara bra, menar 
han. Som till exempel när USA lämnade 
Kyoto-avtalet och EU tvingades ta på sig 
en mer framträdande roll. 

– Många politiker ser det som ett 
misslyckande att komma hem utan av-
tal, men ett dåligt avtal är faktiskt värre 
än inget alls. Därför att då slår man sig 
till ro, medan klimatsituationen fortsät-
ter att förvärras.  

jOHaNNes strippLe beskriver FNs kli-
matkonferenser som en ambulerande kli-
matcirkus med representanter från mil-
jörörelsen, forskningen och näringslivet. 
Konferenserna består av fyra olika delar: 
förhandlingarna, sidoeventen, mässhal-
len för intresseorganisationer och mäss-
hallen för näringslivet. 

Förhandlingarna sker i mindre, slutna 
grupper med representanter från nyckel-
länder. Här samlas tjänstemän på hög 
nivå för att enas kring formuleringar i 
avtalstexten. 

Sidoeventen har egentligen inget med 
själva förhandlingarna att göra, men den 
som får hålla i ett sådant kan räkna med 
att bli uppmärksammad. Det brukar fin-
nas runt 200 registrerade sidoevent som 
besöks av närmare 5.000 forskare, tjäns-
temän, politiker och miljöaktivister. 
Från Lund kommer antagligen statsveta-

än inget avtal alls

ren Karin Bäckstrand att hålla i ett event 
som handlar om politik och policys kring 
avskiljning och lagring av koldioxid un-
der marken, och Lucsus-föreståndaren 
Lennart Olsson håller i ett som hand-
lar om vad klimatförändringarna får för 
konsekvenser för fattiga i tredje världen. 

I mässhallen för intresseorganisatio-
nerna finns en mängd olika stånd där allt 
från Harvard, Världsbanken och FNs ut-
vecklingsprogram till små okända miljö-
organisationer marknadsför sig.

– Man går runt och samtalar och by-
ter material med varandra. Här kan man 
hitta riktiga guldkorn, säger Johannes 
Stripple.

i mässHaLLeN för näringslivet finns en 
mängd företagare som försöker sälja in 
olika miljövänliga lösningar. Även här 
hålls, enligt Stripple, en hel del intres-
santa föredrag.

Totalt kommer närmare 200 forskare 
och studenter från Lunds universitet att 
besöka klimatkonferensen.

TExT & foTo: uLRiKa oREdSSon

kLiMatavtaL
Värre med ett tandlöst

Johannes Stripple studerar klimatförhand
lingar. 

TEMA kLiMathotet
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fredrik haller på Teaterhögskolan har tre studenter som han sköter som spirande 
plantor; deras kreativitet är allt och målet deras konstnärliga mognad. 

anna Thomasson och hans Knutsson på Ekonomihögskolan har 325 studenter. 
de kan namnet på några få och träffar dem oftare på facebook än i verkligheten.

Lum har träffat lärarna och diskuterat studenters delaktighet i utbildningen – 
något som också togs upp på universitetets pedagogiska utvecklingskonferens 
tidigare i höst. 

UppMUntra 
    LärLUsten!

anna Thomasson har öppet hus i ljus-
gården på Ekonomihögskolan. då är 
hon tillgänglig live för frågor från sina 
325 studenter. foto: gunnar menander
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hur ska tre lärare engagera 325 stu-
denter på ett meningsfullt sätt?

På Ekonomihögskolan delade lä-
rarna in studenterna i grupper och 
lät dem ”leka företag” första da-
gen. nu har leken utvecklats till en 
kurs som löper över hela terminen.

– Kursen är en lyckad innovation. 
men pedagogisk utveckling kan inte 
bara handla om enskilda lärares in-
itiativ. det saknas en tydlig peda-
gogisk vision hos institutionen och 
fakulteten, säger lektorerna hans 
Knutsson och anna Thomasson.

”Reality-Based Learning” heter kursen 
som utvecklats på Företagsekonomis-
ka institutionen av Hans Knutsson och 
Anna Thomasson tillsammans med kol-
legan Carl-Henric Nils-
son. Metoden kallas ock-
så rätt och slätt RBL. De 
har skrivit ett paper om 
sina erfarenheter och pre-
senterade det på universi-
tetets pedagogiska utvecklingskonferens 
i september (se ruta).

– Vi började tänka i nya banor i sam-
band med att civilekonomutbildningen 
blev en yrkesutbildning, berättar Anna 
Thomasson. 

Första terminens lektioner i mark-
nadsföring, organisation, ekonomistyr-
ning och extern redovisning levereras 
i form av storföreläsningar utan större 
koppling sinsemellan.

– Utmaningen blev att hjälpa nybör-
jarna, genom att låta dem tillämpa teo-
rierna praktiskt. Vi ville ge helhetsbilden, 
visa ekonomiämnets relevans och samti-
digt aktivera studenterna, berättar Anna 
Thomasson.

Det börjaDe aLLtså som ett lättsamt mo-
ment under en introduktionsdag för fyra 
år sedan, men utvecklades till en 4-po-
ängs terminskurs som går på tvärs över 
grundämnena. Grupper med 7–8 studen-
ter i varje får kläcka en affärsidé i form av 

– Hälften av ungdomskullarna går vi-
dare till högre studier. Det ökar trycket 
på utbildningen och innebär en risk att 
forskare och lärare delas upp. Men ett 
forskningsuniversitet måste ge forsk-
ningsanknuten utbildning – något annat 
kan det aldrig vara tal om, sa samhälls-
vetardekanen Ann-Katrin Bäcklund när 
Lunds universitet höll sin andra pedago-
giska utvecklingskonferens med Sam-
hällsvetenskapliga fakulteten som värd. 

Konferensen lockade 165 deltagare 
och bjöd på närmare 40 programpunk-
ter. Det handlade bland annat om lärar-

Utmaning att engagera 325 studenter
en produkt eller tjänst. De ska sedan skriva 
affärsplan, identifiera kunder och konkur-
renter. Lärarna är noga med att använda 
ett enkelt språk som knyter an till studen-
ternas erfarenhet; de ska känna igen sig. I 
gengäld får de klara sig i hög grad själva. 

– ”Hur gör jag en affärsplan?” kan de 
fråga. ”Googla”, svarar vi! 

Så fortsätter det. Kontakten mellan 
studenter och lärare är gles. Fyra gånger 
per termin samlar man ett 30-tal studen-
ter åt gången. De har då ett par timmar 
med lärarna och varandra, presenterar 
vad de gjort och får feedback på det och 
kommenterar andra gruppers arbeten. 

– Det här är en slags peer review som 
vi tidigare inte fört in förrän på kandi-
datnivå i ekonomutbildningen, nu har vi 
det redan på A-nivån, säger Hans Knuts-

son.
Ytterligare fyra 

gånger per ter-
min är det öppet 
hu i ljusgården på 
Ekonomihögsko-

lan. Då är lärarna tillgängliga för frågor 
och studenterna brukar komma i mas-
sor.

– Det är ”learning by doing”. Och 
det går tack vare att vi utnyttjar Inter-

nets möjligheter att kommunicera, berät-
tar Anna Thomasson.

Nya arbetsuppgifter läggs ut på You-
Tube och diskussioner mellan studenter-
na förs på Facebook och Twitter. Här kan 
också lärarna gå in och få ett ord med i 
laget, vilket sker i mån av tid.

– 250 av studenterna är inne på vår 
grupp i Facebook. De förväntar sig att vi 
ska använda tekniken. Och det gör vi, på 
nya sätt hela tiden. För varje gång vi ger 
kursen skruvas formerna lite grann.

”farligt att dela upp forskning och utbildning”
professionen, studenters generella fär-
digheter, pedagogiska arbetsformer och 
undervisningens ”ethos”. Workshop 
och rundabordssamtal varvades med 
presentationer av papers om nya grepp 
som prövas inom LUs utbildningar, ex-
empelvis ”Praktisk retorik”, ”Hur kom-
municera med icke-experter?”, ”Berät-
telsens betydelse i yrkesutbildningar” 
och ”Självvärdering till stöd för lärande”.  

Konferensbidragen kommer att kun-
na beställas i sammanfattning genom 
CED, universitetets pedagogiska utveck-
lingsavdelning på www.ced.lu.se 

”Hur gör jag en affärs-
plan?” kan de fråga. 
”googla”, svarar vi!

Hans Knutsson och Anna Thomasson använ
der nya medier för att kommunicera med sina 
325 ekonomstudenter. foto: britta collberg

t
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fredrik haller har huvudansvaret 
för de tre studenterna på Teater-
högskolans dramatikerutbildning. 
allt handlar om studenternas krea-
tivitet och utveckling. här ska de få 
ta ut svängarna och slippa vara säl-
jande. En av dem är kanske nästa 
Lars norén.

Att handleda bara tre personer ställer 
andra krav än en massutbildning. Fredrik 
Haller träffar sina tre dramatikerstuden-
ter ofta, enskilt och i grupp. Han är starkt 
engagerad i dem och har deras skrivpro-
jekt levande inom sig hela tiden.

– Svårast är nästan att göra deras egen 
utveckling synlig för dem, menar han.

Eftersom det är en personlig mognads-
process med oftast långsamma effekter, 
är det lätt att studenterna tappar modet 
och känner att det inte händer något.

Själv halkade han in på Teaterhögsko-
lan på ett bananskal. Han läste littera-

turvetenskap på fristående kurser, då en 
kompis som gick skådespelarutbildning-
en bad honom hjälpa till och analysera en 
pjäs som skulle sättas upp.

Fredrik Haller skrev några sidor, om 
roller, avsikter, handling, vändpunkter.

– Det visade sig att jag – utan att veta 
det – gjort en klassisk handlingsanalys 
med teaterns centrala begrepp. Jag följ-
de med på repetitionerna och det kändes 
fantastiskt: äntligen hade jag mött några 
som hade nytta av det jag kunde. Jag fick 
syssla med det jag ville, tillsammans med 
andra människor!

freDrik HaLLer anmälde sig som oav-
lönad regiassistent till slutproduktionen 
1999–2000 och fick uppdraget. Efter fö-
reställningen kom läraren Barbara Wil-
czek Ekholm fram till honom:

– ”Vad är du bra på?” frågade hon. 
”Tysk expressionism och 10-talspo-
esi” klämde jag fram. ”Vill du jobba 

Han har starkt fokus
på sina tre studenter

Kursen är också en tävling. Fyra fi-
nalister får presentera sin affärsidé för 
en jury bestående av flera näringslivs-
representanter. Den vinnande gruppen 
får ett symboliskt pris – förra året var 
det en frukost på Grand Hotel.

– Studenterna är jätteengagerade; 
att det är deras egen idé bidrar förstås. 
Många satsar väldigt seriöst, kommer 
uppklädda och med fina power point-
presentationer.

Allt sker på engelska, både de munt-
liga och skriftliga inslagen, och studen-
terna ska använda relevant datorstöd. 

– Det blir ett sätt att träna de gene-
rella akademiska färdigheter som vi och 
Ekonomihögskolan tycker att en civil-
ekonom ska ha. 

Färdigheterna fick man anledning 
att diskutera närmare i samband med 
Bologna-processen. Anställningsbarhet 
var det stora Bologna-mantrat och gav 
lärare med pedagogiska ambitioner en 
chans att pröva nya grepp, menar Hans 
Knutsson och Anna Thomasson. 

– De generella akademiska färdig-
heterna är en ledstjärna för utbildning-
en men en ledstjärna är inte samma sak 
som en förankrad pedagogisk vision 
och strategi, menar Hans Knutsson och 
Anna Thomasson.

 Det peDagOgiska utvecklingsarbetet 
är eftersatt och mycket rullar på i gam-
la hjulspår, menar de.

– Vi behöver ruskas om och vakna 
upp. Ekonomihögskolan konkurrerar 
med andra lärosäten och utbildningar. 
Vi har mycket att vinna på att ena oss 
kring en gemensam utbildningsprofil – 
där man utgår från studentens delaktig-
het, nyfikenhet och aktiva lust att lära, 
som ju är en förutsättning för djupin-
lärning. 

Men det behövs incitament för att 
bryta med gamla mönster, tid och peng-
ar att förädla och förnya kurser i utbild-
ningen. 

– I det ligger att ta mer ansvar och ak-
tivt ifrågasätta kurser som kanske inte 
förändrats ett dugg under flera år.

bRiTTa CoLLbERg

t

Fredrik Haller träffar sina tre dramatikerstudenter ofta, enskilt och i grupp. 
foto: britta collberg
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hos oss?” frågade hon.”Klart jag vill!” 
sa jag.

Idag är han anställd på 75 procent som 
universitetsadjunkt i teaterteori och föl-
jer på deltid masterutbildningen i regi 
på Dramatiska institutet i Stockholm. 
Han undervisar främst blivande drama-
tiker, men har också skådespelarstuden-
terna i teaterteori. Teaterhögskolan har 
varit hans egen skola som lärare och re-
gissör. Han har hunnit regissera två slut-
produktioner. 

DeN första mer fOrmeLLa utbildning-
en som adjunkt fick han tillsammans 
med ytterligare sju lärare från teater- 
och musikhögskolorna i våras på CED, 
universitetets pedagogiska utvecklings-
enhet.

– Vi gick den obligatoriska högskole-
pedagogiska kursen. Den var fantastiskt 
bra och det bästa var att det stärkte ens 
identitet som pedagog.

På CED-kursen lärde han sig PBL-
metoden – problembaserat lärande – och 
bestämde sig för att försöka utnyttja den i 
en kurs om hur genus gestaltas på scen.

– Vi har varit efter vår tid inom te-
atern, när det gäller genus. Genom ett 
samarbetsprojekt med landets andra te-
aterhögskolor, tog vi flera kliv framåt och 
diskuterade pjäsval bland annat. Där-
emot gick vi väldigt lite in på hur genus 
påverkar den enskilda skådespelaren i det 
praktiska arbetet. Det ville jag försöka 
förstå och med den nya PBL-kursen tror 
jag faktiskt att vi är något på spåren!

Problembaserat lärande låter studen-
terna utgå från sig själva. 

– Skådespelarens stora dilemma är 
att gestalta något fullständigt upprik-
tigt på scen – där han eller hon också 
hämtar ur sig själv – samtidigt som han 

eller hon kanske inte delar den män-
niskosyn som rollen ger uttryck för. 

– Svårast är det för kvinnor eftersom 
så mycket dramatik bär på förlegade ge-
nusföreställningar, menar Fredrik Hal-
ler. Det viktigaste målet för mig var att 
befria kvinnliga studenter från identifi-
kation med teaterrollen.

– Genom en amerikansk teori om det 
”kreativa glappet” mellan skådespelar-
jaget och rollen, så kunde vi utveckla me-
toder, begrepp och tekniker som hjälpte 
skådespelarna att skapa en distans mel-
lan sig och rollen. Genom att medvetet 
tänka ”jag är inte hon” så klev skådespe-
larna förbi den censur som annars lätt 
trädde in, när de skulle återskapa berät-
telsen om t.ex. en femininitet som de själ-
va inte delade.

ObservatiON är en annan användbar 
teknik, menar Fredrik Haller.

– Det är t.ex. sällan en kvinna sitter 
så här, säger han och sjunker ner djupt i 
stolen och breder ut armar och ben och 
låter dem hänga. 

Brecht gjorde sådana iakttagelser och 
använde dem för att gestalta klass, man 
kan också göra det med genus. Det finns 
gester som berättar något om genus, 
bortom individen. 

– Den högskolepedagogiska kursen 
och dessförinnan Bologna-processen har 
lett till en pedagogisk nytändning på Te-
aterhögskolan, fortsätter Fredrik Haller. 

– Det är en ynnest att vara på ett så li-
tet ställe där alla känner varandra. Vi har 
lärarmöten var fjortonde dag och varan-
nan gång handlar det om pedagogik. Vi 
jobbar mycket med att sätta studentens 
behov i centrum. Jag tror det är bra att 
låta studenten vara motorn i lärandet.

bRiTTa CoLLbERg 

3 svar

Hur gör vi studenter-
na mer delaktiga i sin 
utbildning?

Christoffer ivars-
son, ordförande i 
 humanistkåren:
– Genom fler mötes-
platser och kreativa rum 
på de platser där stu-
denterna finns och ar-
betar. Vi är fruktansvärt 
dåliga på det idag. Det 
är viktigt att studenten känner sig som 
en del av institutionen. Och grundstu-
denten har lika stor rätt att vara där som 
professorn.

Cecilia agrell, 
 personalutvecklare 
i aKKa, luPod och 
academic Trainee-
ship:
– Genom att skaffa 
oss bättre rutiner och 
ta reda vad studenter-
na redan kan när de kommer till oss och 
dra nytta av det i utbildningen. Sedan är 
det fantastiskt vilka synergieffekter som 
uppstår när studenter arbetar i grupp.  
Om man låter studenter först lösa en 
uppgift ensamma och sedan i grupp blir 
det tydligt hur mycket de lär sig bara av 
att berätta för varandra om hur de tänkt.

jenny Pobiega, 
 ordförande Sam-
hällsvetarkåren:
– Genom att ta studen-
tens perspektiv på all-
var och verkligen föra 
en dialog. Jag minns en 
lärare som berättade 
att studenternas frågor hade inspirerat 
till ett nytt forskningsprojekt. Det var 
en viktig bekräftelse. Jag tror också på 
att skapa tvärgrupper för studenter från 
olika ämnen.

”Det är en ynnest att vara på ett så litet ställe där 
alla känner varandra. vi jobbar mycket med att 
sätta studentens behov i centrum. jag tror det är 
bra att låta studenten vara motorn i lärandet.”
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Kolik – när en baby skriker otröst-
ligt i timmar i sträck – är alla nybliv-
na föräldrars mardröm. men små 
nålstick som babyn knappast kän-
ner kan vara nog för att lindra koli-
ken. det visar studier som gjorts av 
akupunktören, sjuksköterskan och 
doktoranden i vårdvetenskap Kajsa 
Landgren.

  
Kolik är inte en sjukdom, eftersom det 
hör till problemet att man inte kunnat 
hitta någon kroppslig förklaring till de 
förtvivlade gallskriken. Tillståndet defi-
nieras i stället i tid: det kallas kolik när ett 
spädbarn gnäller eller skriker mer än tre 
timmar per dag mer än tre dagar i veck-
an. Skriken följer samma mönster som 
alla spädbarns gråt, med en topp när ba-
byn är sex–åtta veckor gammal och en 
nedgång vid tre–fyra månaders ålder. 

kOLikeN går aLLtså förr eller senare 
över, men det är ingen verklig tröst för 
de drabbade föräldrarna. När de sjung-
it, vaggat, burit, kört bil och dragit vagn 
medan babyn illvrålat sig till utmatt-
ning, så är de själva på bristningsgränsen 
av förtvivlan, hjälplöshet och trötthet.

– Barnets skrik överskuggar hela deras 
liv. Därför är det så tacksamt kunna hjälpa 
de här familjerna. Att behandla kolikbe-
bisar är en av de roligaste akupunkturupp-
gifter som finns, säger Kajsa Landgren.

Hon är akutsjuksköterska i botten 
men har utbildat sig till akupunktör i 
Norge och arbetat på området i många 
år. Nu har hon skrivit en lic-avhandling 
om akupunktur mot kolik, som så små-
ningom ska byggas ut till en doktorsav-
handling.

koLikfrid Med 
akUpUnktUr

Lilla Elsa har somnat 
om i mammas famn, 

medan Kajsa Landgren 
hör sig för om hennes 

skrik- och matvanor.
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Upp till en fjärdedel av alla kolikfall 
beror enligt Kajsa Landgren på överkäns-
lighet mot komjölksprotein, som barnen 
kan få i sig antingen via mjölkersättning 
eller via bröstmjölken. Hon råder där-
för alltid sina mammor att på prov byta 
mjölkersättning eller ta bort alla mjölk-
produkter från sin egen mat. Ibland går 
då babyns kolik över ganska snabbt. 

Några andra kolikfall är barn som för-
äldrarna inte kan läsa av på rätt sätt, och 
som skriker bara för att bli sedda och hör-
da. Men de utgör en mindre andel, och 
de flesta kolikfallen är fortfarande oför-
klarade. Forskningen har gett motstri-
diga resultat, och det enda man verkar 

kunna enas om är att rökning ger en hö-
gre risk för kolik, medan risken är lägre i 
länder där mammorna bär sina spädbarn 
mot kroppen.

Kajsa Landgren började sin forskning 
med en studie av 68 kolikbarn, där hela 
67 blev bättre av akupunkturbehand-
lingen. Föräldrarna skrev lyckliga kom-
mentarer som ”En helt annan kille!”, 
”Helt annorlunda, glad, kan vara vaken 
utan att skrika” och ”Bättre! Inga hyste-
riska vrål sen sist.”

DeN större stuDie hon sedan fortsatt 
med är gjord som en s.k. randomiserad 
dubbelblind studie. Barnen är slumpvis 
fördelade till behandlingsgrupp och kon-
trollgrupp, och vare sig föräldrarna eller 
projektledaren har vetat vilka barn som 
ingått i vilken grupp. Det har inneburit 
en del strapatser för föräldrarna, som fått 
ta sina barn till mottagningen i Helsing-
borg sex gånger under en treveckorspe-
riod utan att vara säkra på att få någon 
behandling. 

– Men vi har gett akupunktur till var-

je baby som fortfarande hade kolik ef-
ter försöksperioden, om föräldrarna ville 
det, understryker Kajsa Landgren. 

uNDer försöket fick föräldrarna föra 
noggrann dagbok och notera gnäll, 
skrik, kolikskrik, matning och bajs vid 
olika tider på dygnet. De exakta siffror-
na får forskaren inte nämna eftersom stu-
dien ännu inte är publicerad, men hon 
kan säga så mycket som att problemen 
blev signifikant mindre. Redan den för-
sta akupunkturen gav positiva resultat, 
som sedan blev ännu bättre under be-
handlingstiden.

– Det som påverkades var framförallt 

mängden gnäll och kolikskrik. De van-
liga skriken var oförändrade – men de är 
ju faktiskt spädbarns enda sätt att visa 
sitt missnöje! säger Kajsa Landgren. Det 
finns flera studier som visat att även fullt 
friska barn faktiskt skriker ett par tim-
mar om dagen. Skrikandet kan ha olika 
skäl: för att babyn är blöt eller hungrig, 
för att blöjan skaver eller mössan kliar, 
eller bara för att han eller hon känner sig 
ensam och vill få kroppskontakt.

förutOm akupunkturstudierna har Kaj-
sa Landgren gjort intervjuer med kolik-
barnens föräldrar. De berättar om barn 
som skriker timmar i sträck och förvand-
lar hemmet till ett inferno av ljud. Det 
gosiga familjeliv man drömt om har bli-
vit en mardröm, där livet bara går ut på 
att överleva från en dag till en annan.

– Dagens föräldrar är ofta välplanera-
de. De har skött sin karriär och bestämt 
när det var dags att skaffa barn. Nu ham-
nar de för första gången i en situation där 
de helt saknar kontroll. De letar förgäves 
på Internet efter botemedel och beställer 

hem ljudleksaker eller speciella nappar, 
gungor, schalar och vagnar, men inget 
hjälper, säger Kajsa Landgren.

Hon har träffat mammor som inte 
hunnit äta eller klä på sig på hela dagen, 
inte vågat gå och handla av rädsla för att 
babyn ska få en skrikattack i affären, el-
ler inte vågat röra sig ur fläcken när bar-
net till slut somnat i deras famn. 

– Föräldrarna i intervjustudien tyck-
te inte att BVC tagit deras förtvivlan och 
oro på allvar. De var besvikna när de re-
kommenderats att använda medicin som 
varit ineffektiv eller fått andra råd som 
inte hjälpt, säger Kajsa Landgren. Hon 
skulle gärna hålla ”kolikkurser” för den 
berörda personalen för att berätta om de 
senaste forskningsrönen på området.

att aNväNDa akupuNktur mot kolik 
har hittills inte varit accepterat, efter-
som det saknats vetenskapliga studier på 
området. Men enligt en utredare på So-
cialstyrelsen kan det bli fritt fram i fram-
tiden, om Kajsa Landgrens forskning an-
ses ge ett tillräckligt positivt resultat.

TExT & foTo: ingELa bjöRCK 

”Dagens föräldrar är ofta välplanerade. De har 
skött sin karriär och bestämt när det var dags att 
skaffa barn. Nu hamnar de för första gången i en 
situation där de helt saknar kontroll.” 

Sticket är så litet att det inte gör ont. Elsa, 
hållen av mamma Emma Runemark, är mest 
missnöjd över att ha väckts ur sin sömn.
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Revolutionerande datorgrafik från LTH 
fångade datorjättes intresse.  
Tomas Akenine-Möller arbetar som forskare vid 
LTH. Hans forskningsresultat har legat till grund 
för ett bolag som för snart ett år sedan köptes av 
datorjätten Intel, där han nu också arbetar halv-
tid med fortsatt utveckling av den teknik som han 
och hans doktorander uppfunnit. 

Uppfinningen sparar energi genom att minska antalet 
beräkningar. Det gör datorgrafiken snabbare, men ock-
så mer verklighetstrogen. Man strävar efter ”fotorea-
lism”, dvs. att det ska vara så likt ett foto som möjligt. 

Det listiga i tekniken bakom är att man inte behöver 
rita ut all information i t.ex. dolda och skuggade par-
tier. Grafiken, som Tomas utvecklat tillsammans med tre 
doktorander, kan snart komma att användas i miljontals 
grafikenheter världen över, i produkter som datorspel, 
mobiltelefoner och filmer. Och resan dit var, för ovanlig-
hetens skull, inte så lång. År 2005 startade man forsk-
ningen som ligger till grund för det bolag man startade 
2007, och som man sedan sålde till Intel 2008. 

Hej Tomas, ni har gjort en snabb resa, hur känns det? 
Jättekul! Vi har fått ett bevis på att industrin gillar det vi 
gör. Det är otroligt spännande att våra algoritmer kan 
komma att användas i miljontals grafikenheter världen 
över. 

Vad är din drivkraft i detta?
Att ha kul, och att verka i en kreativ miljö med smarta 
människor. Jag vill utveckla grafik som ser ut som riktiga 
foton, man ska inte kunna se någon skillnad. 

Vad har varit svårast hittills?
Det svåraste, och viktigaste, är att få tag på rätt män-
niskor. Vi har haft mycket tur och rätt tajming. LU Inno-
vation hjälpte oss med våra fyra patent som ligger till 
grund för verksamheten. De berättade vilka pengar vi 
skulle söka och uppmanade oss att tävla med vår idé i  
bl.a. Venture Cup. 

Vad gör du just nu?
Jag fortsätter att arbeta med forskning och utveckling, 
eftersom det är det jag tycker är kul. Jag jobbar halvtid 
på universitetet och halvtid på Intel, vilket är den bästa 
tänkbara lösningen för mig. Jag är inte intresserad av 
att vara entreprenör som söker investerare, så därför var 
det bra att allt gick så fort, utgången var ett drömläge. 

Vad har du för tips till andra?
Testa! Lunds universitet består av oerhörda kompeten-
ser och jag önskar att fler provar på att starta företag, 
man ska bara orka och ha tid, det ger massor tillbaka. 
Omge dig med rätt människor och gör det som du 
tycker är kul. 
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i höst utkommer de första av sammanlagt åtta 
band av Sveriges historia, det största historiever-
ket på femtio år. Redaktören och historieprofes-
sorn Dick Harrison berättade i en intervju i Syd-

svenskan härförleden om det motstånd som planerna 
att ge ut verket först rönte. Sådana böcker riskerar att 
enbart spela högerextrema och chauvinistiska krafter i 
händerna, skall kritikerna ha menat.

Förutom den självklara motfrågan om det vore klo-
kare att överlåta åt dessa mörkerkrafter att skriva den 
svenska historien väcker invändningen även funde-
ringar om inställningen till den så kallade tredje upp-
giften.

förHOppNiNgsvis hör det inte till vanligheterna att 
forskare motarbetar försöken att sprida ny kunskap till 
allmänhet och det omgivande samhället. Men hur be-
redvilliga är dagens akademiker att aktivt och frivilligt 
förmedla sina rön till dem utanför den egna kretsen? 
Håg, intresse och möjlighet skiljer säkert från person 
till person och från disciplin till disciplin. Men gene-
rellt verkar tredje uppgiften att komma i tredje hand.

Helt begripligt – meritvärdet är tämligen lågt och 
forskare har, som de flesta andra, knappt med tid. 
Men inte desto mindre en smula oroande. Av flera 
skäl.

Kunskapsspridning har ett egenvärde. Och inget 
blir sämre om skattebetalarna samtidigt känner att de 
får någon valuta för pengarna. Dessutom är den upp-
märksamhet som ny kunskap kan skapa viktig för så-
väl den enskilde forskaren som dennes institution och 
lärosäte. Att synas och märkas är nödvändigt. Lunds 
universitet måste bli synligare, sätta fler och större av-
tryck i tidningsspalter, tv-kanaler och webbplatser, 
predikade rektor Per Eriksson här i LUM tidigare i år. 

stäLLeN att syNas saknas sannerligen inte. Med in-
ternet har utbudet, uppfinningsrikedomen och möj-
ligheterna blivit i det närmaste outtömliga – här finns 

mer eller mindre specialiserade webbsajter, sociala me-
dier och forum av alla de slag.

Men – vilket kan tyckas paradoxalt – i takt med att 
kanalerna för att nå ut blir allt fler, så blir konkurren-
sen om uppmärksamheten allt hårdare och tillgången 
till ”handledning” allt mindre. Följden kan bli att det 
krävs både större och bättre insatser från den enskilde 
forskaren för att lyckas med den tredje uppgiften.

Några exempel:  För dagspressen har det nya 
medie landskapet inneburit slimmade arbetsorganisa-
tioner, strama-
re budgetar och 
genomsnittligt 
kortare artiklar 
producerade på 
kortare tid. Det 
betyder att den 
som ska förkla-
ra ett svårt och 
komplicerat skeende för en småstressad (och kanske 
inte alltid så påläst) reporter måste vara väl förberedd 
och veta vad som ska sägas och hur för att ”gå hem”.

Den som väljer att skriva själv – en kulturarti-
kel, debattartikel eller liknande – möter inte säl-
lan en pressad redaktör med begränsad tid att disku-
tera form, innehåll och vinkel. Många goda uppslag 
har säkert stupat på att redaktören har haft annat och 
mindre arbetskrävande material till hands.

bLOgga är eNkeLt – men ensamt. Att manus blir 
tvättat och struket, korrekturläst och faktagranskat är 
upp till skribenten själv. Då kan det visa sig att fram-
gång i bloggsfären kanske mer är avhängigt av förmå-
gan att skriva och formulera sig än av skickligheten 
som forskare.

PER TEdin

MEDArBETArE PÅ SyDSVEnSKAnS LEDArrEDAKTIOn

FÖrFATTArE OCH FrI SKrIBEnT

generellt verkar det som om tredje uppgiften faktiskt också kommer 
först i tredje hand, skriver Per Tedin, medarbetare på Sydsvenskans 
ledarredaktion. han är den tredje av Lums omvärldskrönikörer och 
har förståelse för att forskarna inte prioriterar kunskapsspridning. 
men det är ändå oroande, tycker han.

Tredje uppgiften i tredje hand…

”kunskapsspridning har ett 
egenvärde. Och inget blir 
sämre om skattebetalarna 
samtidigt känner att de får 
någon valuta för pengarna.”
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fOrskNiNgsaNsLag. Lingvisterna 
är vinnare i Vetenskapsrådets år-
liga utdelning av anslag till forsk-
ning inom humaniora och samhälls-
vetenskap. fyra enskilda forskare 
inom lingvistik vid Lu fick samman-
lagt 12 miljoner under tre år. och 
mest av dessa fick Åsa Wengelin till 
sitt projekt ”att titta på vad man 
skriver”. 

Det är en fortsättning på ett tidigare VR-
projekt som heter ”att läsa vad man skri-
ver”. Nu går skrivforskarna vidare med 
hjälp av ögonrörelselaboratoriet och un-
dersöker hur man tittar på sin text sam-
tidigt som man skriver den.

– Man kan både se framåt och bakåt 
och uppåt och neråt på sin text. Erfar-
na skribenter gör detta samtidigt som de 
skriver och vi är intresserade av dessa pa-
rallella processer, säger hon. 

Kunskapen kring detta används i ar-
betet med dem som har läs- och skrivsvå-
righeter och det är intressant vid studier 
i hur barn lär sig skriva. Åsa Wengelin 
fick  1,2 miljoner kronor om året i tre år. 
Övriga anslagstagare inom lingvistik är 
docent Arthur Holmer som får drygt en 
miljon kronor i tre år, forskningsassistent 
Johan Frid får en miljon i tre år, och pro-
fessor Merle Horne får 880.000 kronor 
under samma treårsperiod från 2010 till 
och med 2012.

En annan vinnarinstitution är natio-
nalekonomi där professor Björn Hans-
son fick det största enskilda anslaget vid 
LU – 1,4 miljoner kronor om året i tre 
år, tätt följd av sin kollega professor Da-
vid Edgerton som fick knappt 1,3 miljo-
ner kronor för att studera ”hållbar till-
växt i tider av finansiell oro”. 

Se hela listan på www.vr.se 
maRia Lindh

Lingvister fick flest anslag 
från Vetenskapsrådet

Projektanslag (650 000 kr/år) respek- 
tive doktorandtjänster i fyra år har  
tilldelats tio forskare vid den natur- 
vetenskapliga och medicinska 
fakulteten vid Lunds universitet. 

Projektledarna söker nu 
doktorander till projekten.
För mer information se FLÄKs 
hemsida www.flak.lu.se
Ytterligare minst sex anslag är nu utlysta 
med sista ansökningsdag 2010-01-25.  
Se FLÄKs hemsida eller kontakta 
professor Per Kjellbom:  
Per.Kjellbom@biochemistry.lu.se

         FLÄK
               The Research School in Pharmaceutical Sciences

FL ÄK
Forskarskolan i LÄKemedels-

vetenskap vid Lunds universitet.

förändring
MÄRKBAR

Vi har kompletterat Kinnarps sortiment med andra ledande varumärke. 
Nu behöver du inte längre ägna tid åt att kontakta olika leverantörer eller 
besöka olika utställningar för att skapa rätt miljö.
Välkommen till Sveriges största kedja av inredningshus. 
Vi garanterar dig en märkbar förändring och en mångfald av möjligheter.

Kinnarps Interior Malmö
Ö. Hindbyvägen 63, 213 74 Malmö
040 - 14 34 20
www.kinnarpsinterior.se
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jämstäLLDHet. det finns väldigt få 
forskarkvinnor i bolagsstyrelser. 
och det är synd, tycker lundafors-
karna anna hultgårdh-nilsson och 
Louise bringselius som nu i alla fall 
drar sina strån till den glesa stack-
en genom att delta i det nationella 
projektet ”Styrelsekraft” som initie-
rats av regeringen.

Syftet med ”Styrelsekraft” är att identi-
fiera 200 kvinnor från hela landet med 
mycket goda förutsättningar att sitta i 
bolagsstyrelser. Projektet sjösattes av 
Maud Olofsson i våras och när ansök-
ningstiden gått ut hade man över 1.400 
sökande. 

bLaND De 200 utvaLDa fanns Anna 
Hultgårdh-Nilsson, professor vid Med-
icinska fakulteten och Louise Bringseli-
us, organisationsforskare vid Ekonomi-

högskolan. Kvinnorna har nu påbörjat 
en ettårig utbildning som bygger på täta 
kontakter med sina utvalda mentorer 
samt en teoretisk självstudiedel.

– Det är många mycket kvalificera-
de med bland de uttagna som redan nu 
är fullt kapabla att göra ett bra styrelse-
arbete, säger Anna Hultgårdh-Nilsson 
som inte heller är någon duvunge inom 
det området. 

Hon är redan ordförande i Stiftelsen 
för internationalisering av högre utbild-
ning, STINT, och kan tänka sig fler sty-
relseuppdrag.

eN fOrskarbakgruND är en utmärkt 
grund för styrelsearbete, tycker hon och 
identifierar hur en bra styrelseledamot 
bör vara:

– Bra på att lyssna, ärlig och modig – 
våga ställa frågor. Vara påläst och ha god 
kompetens inom sitt ämnesområde. 

forskarkvinnor slipas 
till styrelseproffs

Louise Bringselius lockas också av 
styrelsearbete och har pendlat en del 
mellan universitets- och näringslivs-
världen. Hon tycker sig se en trend mot 
en ökad professionalisering av styrelse-
uppdraget.

– Att det blir mer som ett arbete än ett 
hedersuppdrag. Och att ledamöter väljs 
på basis av kompetens istället för inom 
det närmaste egna nätverket. Sedan är 
det frågan var besluten i styrelsen tas, sä-
ger hon. Det räcker inte med att vi kvin-
nor kommer in i styrelserna – vi måste 
verkligen se till att vi får vara med och 
fatta besluten också.

LOuise briNgseLius är mycket glad över 
att hon fått den mentor hon valde – Bo 
Håkansson, med stor erfarenhet av bo-
lag, såväl egna som andras där han va-
rit aktiv styrelseledamot. Han har också 
mycket erfarenhet från universitetsvärl-
den och kan bedöma hur forskarkompe-
tensen kan tas till vara i styrelser. 

Han tycker att ”Styrelsekraft” är ett 
bra initiativ.

– Allt som för saker framåt är bra, sä-
ger han och berättar att han har mycket 
goda erfarenheter av kvinnliga forskare i 
styrelser. Den bästa jag någonsin upplevt 
är Stina Gestrelius, förre VDn för Med-
icon Valley.

Annars är Bo Håkanssons drömsty-
relseledamot en kombination av en fors-
kare och en ICA-handlare. Både kritiskt 
ifrågasättande och den affärsmässiga 
hands-on-typen.

– Men en styrelses absolut viktigaste 
uppgift är att tillsätta och avsätta VD – 
så personkännedom och förmåga att hit-
ta bra folk är viktiga egenskaper, säger Bo 
Håkansson. 

övriga kviNNOr från universitets- och 
högskolevärlden som finns bland de 200 
utvalda i ”Styrelsekraft” är Francesca 
Chiodi och Märit Johansson Karolinska 
Institutet, Ingela Solvell Handelshög-
skolan, Linda Gerén, Stockholms uni-
versitet, Agneta Holmäng, Göteborgs 
universitet, Maria Frostling Henriks-
son, Stockholm och Lena Adamson från 
Högskoleverket. 

maRia Lindh

Louise Bringselius och Anna HultgårdhNilsson deltar i det nationella projektet ”Styrelse
kraft” som ska identifiera 200 kvinnor från hela landet med goda förutsättningar att sitta i 
bolagsstyrelser. foto: maria lindh
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tidens tand
Om det förgängliga så som det ut-
tryckts i konst, litteratur, film m.m. un-
der 1900-talet handlar antologin för-
gängligheter (Sekel). redaktören 
Mikael Askander och sju andra huma-
nioraforskare vid LU har skrivit essäer-
na, som handlar om TV-serien Six Feet 
Under, Bob Dylans sångtexter, fabriks-
ruiner, modern tysk film med mera.

att hantera 
sjukskrivningar
”Avstämningsmöten” är en metod 
för att hantera långtidssjukskrivning-
ar som infördes 2003. Men mötena 
har inte lett till vare sig större återgång 
till arbete eller kortare sjukskrivning-
ar – tvärtom. Sociologiprofessorn An-
toinette Hetzler skriver om denna och 
andra förändringar i socialförsäkring-
en i boken delaktighet under hot 
(Bokbox).

ät och tänk
Mat som passar hjärnan ska innehål-
la rätt energi och rätt belöning, så att 
man både känner sig nöjd och får nya 
krafter. Fetma- och näringsforskaren 
Charlotte Erlanson-Albertsson skriver 
om sådan mat i Kokbok för hjärnan 
(ICA), som innehåller både en bak-
grund om näringslära och en rad re-
cept med kommentarer. 

Dyrt att samverka
Både kommuner och landsting inves-
terar mycket i olika former av sam-
verkansprojekt. Men det är dyrt med 
samverkan, och resultaten blir ofta 
magra. Anders Anell och Ola Mattis-
son från Ekonomihögskolan diskuterar 
erfarenheterna av samverkan, och de 
slutsatser som kan dras, i boken Sam-
verkan i kommuner och landsting 
(Studentlitteratur) som vänder sig till 
både beslutsfattare och studenter.

ingELa bjöRCK

Boken

fOtOutstäLLNiNg. näckrosor, orki-
déer och fru Thompsons prästträd 
är några av de många motiven som 
Christer Lindberg har fångat på bild 
i botaniska trädgården. nu visar 
han några av bilderna i utställning-
en ”det gröna hjärtat”. fotografi-
erna kommer sedan att bli en bok, 
tillsammans med humanekologen 
Thomas malms texter. 

– Botaniska trädgården är som ett le-
vande museum, säger Christer Lindberg, 
som är professor i socialantropologi. 

Till vardags sysslar han med bland 
annat schamanism och indianforskning, 
vilket kan synas långt ifrån växternas 
värld. Men hans stora passion för fotogra-
fering har nu fått honom att spendera en 
stor del av sin fritid i Botaniska trädgår-
den. Resultatet visas i en fotoutställning 
på bottenvåningen på Sociologiska insti-

botan genom linsen
tutionen. Utställningen pågår året ut. 

Christer Lindbergs fotoutställning är 
en del av ett större projekt, en kommande 
bok med berättelser om de olika växter-
nas kulturhistoria och biologi. Dessa tex-
ter skrivs av Thomas Malm, docent vid 
Humanekologiska avdelningen, biolog i 
grunden. Thomas Malm tycker att sam-
arbetet är spännande eftersom Christer 
Lindgren ser växterna ur ett annat per-
spektiv är biologens.

– Och Thomas ger bilderna liv och 
sammanhang, säger Christer Lindberg 
om kollegans texter.

Boken ska gestalta Botaniska trädgår-
den, men är också tänkt att uppmärk-
samma Lunds universitet, hoppas Chris-
ter Lindberg. Målet är att fotografera 
växterna under olika mognadsfaser och 
årstider. Projektet började i somras och 
pågår under ett år framåt.

Emma bEngTSSon, PrAO-ELEV

termiNstiDer. Nu är beslutet om ge-
mensamma terminstider fattat av rektor. 
Det följer de rekommendationer som ti-
digare presenterats i LUM (nr 8/09). 
Dessutom står det klart att alla undan-
tag från de gemensamma terminstiderna 
ska beviljas av chefen för sektionen Stu-
dent och utbildning. Om LTH:s intro-
duktionsveckor ska ligga inom termins-
tiden eller ej är dock inte fastställt, utan 
bestäms i ett nytt rektorsbeslut i vår, rö-

Enighet om terminstider
rande terminstidens innehåll. Samord-
ningen inom terminerna för kurser som 
läses av studenter från olika områden 
inom universitetet är inte heller klar.

Redan det här läsåret följer Medicin-
ska fakulteten, Ekonomihögskolan och 
Juridiska fakulteten de nya terminstider-
na. LTH har sedan länge påbörjat höst-
terminen den måndag som infaller när-
mast den 1 september, i enlighet med det 
nya beslutet.

Vacker blom
ma ur bo
ken ”Det grö
na hjärtat”. 
foto: christer 
lindberg
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Ny utbildning i 
affärsmannaskap 
för naturvetare 
uppDragsutbiLDNiNg. En ny 
uppdragsutbildning har tagits 
fram vid Lunds universitet med fo-
kus på affärsmannaskap för natur-
vetare. 

Denna satsning är ett komple-
ment till universitetets befintliga ut-
bildningar inom naturvetenskap. 
Saco-förbundet naturvetarna och In-
stitutionen för Service Management 
vid Campus Helsingborg har gått 
samman för att ta fram utbildning-
en, som vänder sig till kvalificerade 
naturvetare med minst tre års erfa-
renhet från näringsliv eller offent-
lig sektor. 

Utbildningen i affärsmanna-
skap har lagts upp i fyra block. Des-
sa handlar om strategiskt tänkande 
och affärsmässiga beslut, organi-
sationens maktstruktur, ekonomisk 
analys och ekonomistyrning samt af-
färsplan och affärsplanering. Utbild-
ningen ges i internatform i Lund res-
pektive Stockholm.

För mer information, kontakta 
Andreas Wennick vid universitetets 
avdelning för uppdragsutbildning 
(www.education.lu.se). 

Emma bEngTSSon

PrAO-ELEV

uppDragsutbiLDNiNg. hittills har 
350 deltagare från afrika, asi-
en och Latinamerika gått utbild-
ningen. nu får ytterligare 300 sam-
ma möjlighet. det står klart sedan 
Sida beslutat att ge Lunds universi-
tet uppdraget att i ytterligare fem 
år ge utbildningen om hur man 
som lärare och skolledare kan stär-
ka barns rättigheter i utvecklings-
länder. Sida satsar cirka 50 miljoner 
kronor.

aLumNföreNiNg. Precis som dip-
lomater med lundaanknytning har 
nu journalister fått sin egen alumn-
förening, ”Lundensarnas journa-
listklubb”, vid Lu. Ett 30-tal jour-
nalister samlades på biskopshuset 
en oktoberkväll och diskuterade 
framtiden för sitt yrke. man ena-
des (nästan) om att papperstidning-
ens eventuella död inte får sällskap 
i graven av den goda journalistiken.  
den kommer alltid att behövas!

Men det finns alldeles för många journa-
lister idag, var många överens om. Och i 
framtiden kommer det inte att finnas nå-
got utrymme för medelmåttor. Bara de 
vassaste pennorna överlever. 

Tanken med Lundensarnas journa-
listklubb är att den ska vara ett nätverk 
för personer som är eller har varit yrkes-
verksamma som journalister och publi-
cister i gamla eller nya medier och de 
som arbetar med forskning och utbild-
ning inom dessa områden.

Samtliga kategorier var representerade 
i Biskopshuset denna första konstitueran-
de träff.  Diskussionslustan var stor och 
många ville säga sitt om hoten mot den 
etablerade pressen. Ett sådant hot är gra-
tistidningarna som exempelvis Metro.

journalistklubb för alumner 
ska stödja dagens studenter

– Kvalitetsmässigt skiljer sig innehål-
let inte sådär väldigt mycket mellan gra-
tistidningarna och de etablerade dagstid-
ningarna, sa Gunilla Jarlbro, professor i 
medie- och kommunikationsvetenskap 
som gjort flera pressvetenskapliga inne-
hållsstudier.

En av journalisterna bad henne åter-
komma när hon kunde visa honom en 
fördjupningsartikel i Metro av den typ 
som Marciei Zaremba skriver på kultur-
sidorna i Dagens Nyheter.  

Initiativet till den nya journalistklub-
ben bygger på erfarenheter från Lunds 
Diplomatiska Klubb, en alumnfören-
ing som består av lundensare verksamma 
inom UD, ambassader och internationel-
la organisationer. Den klubben har fun-
nits i tre år och har ett 100-tal medlem-
mar. Bakom bägge alumnklubbarna står 
Allan Larsson, själv journalist i botten 
och ordförande i Lunds universitets sty-
relse. Ett viktigt syfte med alumnfören-
ingarna är att skapa mentorsprogram som 
kan ge studenter kontakter med personer 
som gjort framgångsrika karriärer inom 
diplomat- respektive mediavärlden. 

Ordförande i interimstyrelsen i den 
nya journalistklubben är Mats Svegfors, 
chef för Sveriges Radio.  

maRia Lindh

Lunds universitets avdelning för upp-
dragsutbildning, LUCE, ger program-
met i samarbete med institutionerna för 
rättssociologi och sociologi samt Soci-
alhögskolan. I vår börjar man utforma 
denna fortsättning på sex års tidigare ar-
bete med Sidas internationella program 
”Child Rights, Classroom and School 
Management”. Utbildningen bygger på 
barnrättskonventionen som antogs av 
FN för tjugo år sedan. I 26 utvecklings-
länder i Afrika, Asien och Latinameri-

ka har alltså hittills 350 gått programmet 
som ges delvis på plats i respektive land, 
delvis i Lund. Målgruppen är verksam-
ma inom utbildningssektorn. 

LUCE fick uppdraget i konkurrens 
med flera andra utbildningsanordnare.

Lagom till beskedet från Sida har man 
kommit ut med boken ”Taking Child 
Rights Seriously”. Den sammanfattar de 
gångna sex årens erfarenheter och kan 
beställas hos Emma Alfredsson, emma.
alfredsson@education.lu.se

Nytt sida-program värnar barns rättigheter
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på GånG

13 NOvember Connect2009 – Konsert 
med musikhögskolans slagverksensem-
ble under ledning av Lennart Gruvstedt. Verk 
av G. Ligeti, S-D. Sandström. E. Varèse och J. 
Cage. Kl 15.00 i rosenbergsalen, ystadvägen 
25, Malmö. Se även www.connectfestival.se/

15 NOvember Konserter vid odeum: 
Slutkonsert för Lund international Cho-
ral academy (LiCa). LiCa:s kör och musica 
Vitae. Händel: Dixit Dominus. Joseph Haydn: 
Missa in angustiis, nelsens Mass. Zemlinsky: 
Frühlingsglaube och Geheimnis. Mattias Sköld: 
requiem. Fri entré. Kl 15. 00 i Universitetsau-
lan, Lund.

17 NOvember gymnasiedagarna på LTh. 
Utbildningsmässa i A-huset och informationer 
i Kårhuset och A-huset. Kl 9.00, A-huset och 
Kårhuset, Lund. Se även www.lth.se/skolana-
ringsliv/skolsamverkan/gymnasiedagar_2009/

17 NOvember understanding rights 
and legal struggles in China. In two back-
to-back lectures Associate Professor Susanne 
Brandstädter, Oslo University, and Professor Li-
anjiang Li, Chinese University, Hong Kong, will 

discuss different aspects of legal issues in Chi-
na. Kl 13.15–17.00, Centre for East and South-
East Asian Studies, Scheelevägen 15, room 
Alfa 1010. Info: www.ace.lu.se

17 NOvember Lunds filosoficirkel: Kan 
vi utrota det onda? Professor Wlodik raino-
wicz: ”av två onda ting...” Kl 19.30 i Palaes-
tra, Lund.

18 NOvember Konsert på Skissernas 
museum. Jazzkonsert: Två basar och en sax 
– öppna improvisationer. Stefan Isaksson 
tenorsax, Olle Karlsson bas, Ivar Lindell bas. Kl 
15.00–16.00 Skissernas museum, Finn gatan 
2, Lund.

18 NOvember Tester vid anställning och 
urval. Arbetslivcenters seminarium ger infor-
mation om vanliga tester och urvalsmetoder 
som komplement till intervjuer, m.m. Kl 15.15–
17.10 Tornrummet, Gamla kirurgen, Sandga-
tan 3, Lund.

18 NOvember Teknik- och naturvetar-
cirkeln 2009 – Darwin – inte bara evolu-
tion, ”darwins resa med beagle och någ-
ra andra världsomseglingar”, Eric Hallberg, 
cell- och organismbiologi. Kl 19.30–21.00, 
Edens hörsal, Statsvetenskapliga institutio-
nen, Lund.

19 NOvember forum 2009 – Etik och 
hållbar utveckling. ”främjar politiken eti-
ken?”. Talare: Susanne Arvidsson, Ekonomi-
högskolan, Maria Wetterstrand, Miljöpartiet. 
Moderator: Suzanne richter, Stiftelsen Part-
nerskap. Kl 14.00–17.00 Crafoordsalen i EC1, 
Holger Crafoords Ekonomicentrum, Lund.

19 NOvember Ecology seminars: ”Sex-
ual revelations of a fungal nature”, Paul 
Dyer, University of nottingham. Kl 14.00, Blue 
hall, Ecology building, Sölvegatan 37, Lund.

19 NOvember biology seminars at Cob. 
”Electron transfer pathways in the gon-
coccus reveal a cytochrome oxidase with a 
role in nitrite reduction”, Jeff Cole, Universi-
ty of Birmingham, UK. Kl 15.15 Biology Lecture 
hall, Biology building, Sölvegatan 35, Lund.

20 NOvember Konsert. Kvartett från Dre-
seden, ”övertonsinstrument”. Kl 20.00 på 
Skissernas museum, Finngatan 2, Lund.

21 NOvember Konsert på Skissernas 
museum. Kammarorkester öresund med 
medlemmar från Skåne och danmark. Kl 
15.00 på Skissernas museum, Lund.

23 NOvember Jubileumsföreläsning, 
”Development and challenges of inter-
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dentekvartetten. Haydn: Stråkkvartett op. 
77 nr 2. Dvorák: stråkkvartett nr 12 op. 96, 
den amerikanska. Fri entré. Kl 19.30 i Palaestra 
et Odeum, Kapellsalen, Lund.

9 December att skriva bra CV och an-
tagningsbrev. Arbetslivscenters seminari-
umger konkreta exempel på säljande CV och 
ansökningsbrev m.m. Kl 15.15 i Tornrummet, 
Gamla kirurgen, Sandgatan 3, Lund.

9 December forskningsseminarium: Ma-
rie Bruvik Heinskou, doktorand i sociologi, Kö-
penhamns universitet ger presentationen ”En 
kompleks affaere – sociologiske betragt-
ninger over anmledte voldaegter i dan-
mark”. Kl 16.15 i sal 3, Centrum för Genusve-
tenskap, Magle stora kyrkogatan 12 A, Lund.

9 December Teknik- och naturvetar-
cirkeln 2009 – Darwin – inte bara evolution. 
”Växternas sexliv – darwin lyfter på täck-
et”, Stefan Andersson, Växtekologi. Kl 19.30 
Edens hörsal, Statsvetenskapliga institutio-
nen, Lund.

10 December haganderseminariet. Per 
Hagander går i pension från sin tjänst som pro-
fessor vid Institutionen för reglerteknik. För att 
hedra och tacka Per anordnar institutionen ett 
seminarium. För mer info, www.control.lth.se/
seminar/hagander/. Kl 10.00 M-huset, Lund.

10 December Ecology seminars. ”Scents 
around the World – olfactory, biological 
and chemical considerations”. roman Kai-
ser, Givaudan Schweiz AB, Dübendorf, Swit-
zerland. Kl 14.00 Blue hall, Ecology Building, 
Sölvegatan 37, Lund.

13 December Vernissage på Skissernas 
museum. Ditte Ejlerskov – obsessive Edu-
cation. Johan Falkman – Skisser till monu-
mentmålningarna i Trelleborgs hamn. Kl 
12.00 Skissernas museum, Lund.

13 December Konserter vid odeum: jo-
hann Sebastian bachs juloratorium. Lunds 
Akademiska Kör och barockorkestern reba-
roque. Dirigient: Cecilia Martin-Löf. Kl 15.00 
Universitetsaulan, Lund.

15 December anställningsintervjun. An-
mäl dig till Arbetslivscenters seminarium som 
ger konkreta tips inför och under intervjun. 
Tag gärna med en för dig intressant platsan-
nons! Kl 15.15 i Tornrummet, Gamla kirurgen, 
Sandgatan 3, Lund.

15 December Lunds filosoficirkel. Biskop 
Antje Jackelén: ”Kan vi utrota det onda?” Kl 
19.30 i Palaestra, Lund.
 

national justice”, Philippe Kirsch, tidiga
re president för internationella brottmåls
domstolen i Haag. Kl 18.00 i Pufendorfsalen, 
Juridicum, Lund.

24 NOvember ”nymfer och myter” – 
lunchkonsert med sångare från Musikhög-
skolan. Kl 12.15, Caroli kyrka, Malmö.

24 NOvember Lunds filosoficirkel: Kan vi 
utrota det onda? Överläkare Pia Dellson: ”Svå-
ra sjukdomar – att bekämpa döden och li-
dande”. Kl 19.30 på Palaestra.

25 NOvember handikappforskningens 
dag. HArECs årligen återkommande arrang-
emang för forskare, brukare och andra intres-
serade av frågor som rör funktionshinder och 
tillgänglighet, habilitering och rehabilitering 
hålls i år vid Högskolan Kristianstad. Anm. 20 
nov till lena.jensen@hkr eller 044-203221.

25 NOvember onsdagsafton på Skis-
sernas museum. Dräkthistorikern och förfat-
taren Tonie Lewenhaupt berättar om boken 
”bilden av modet”, skriven av Lotta och To-
nie Lewenhaupt. Kl 19.00 på Skissernas muse-
um, Finngatan 2, Lund.

25 NOvember Kammarkonsert med Di-
nara Mansurova, violin; Tatiana Chernyshova, 
cello & Joao Andrade, violin. Verk av J. Brahms, 
S. Prokofjev m.fl. Kl 19.00 rosenbergsalen, 
ystadsvägen 25, Malmö.

26 NOvember Ecology seminars. ”glo-
bal change: new knowledge, ongoing un-
certainties” Sybil Seitzinger, IGBP Secreta-
riat, royal Swedish Academy of Sciences. Kl 
14.00 Blue hall, Ecology building, Sölvegatan 
37, Lund.

26 NOvember biology Seminars at 
Cob. ”Starch metabolism in plants: (de)
phosphorylation of glucans and the cyto-
solic down-stream processes”, Martin Ste-
up (University of Potsdam, Golm, Germany).

26 NOvember Lyssnarföredrag inför 
mahler-konserten 27 november. Tobias 
Lund, musikforskare och recensent, berättar 
om Gustav Mahlers sjätte symfoni inför mor-
gondagens konsert i Domkyrkan. Kl 19.00 Pa-
laestra et Odeum, Kapellsalen, Lund.

27 NOvember Konserter vid odeum: 
gustav mahlers sjätte symfoni. Akademis-
ka kapellet (Lund) och Kungliga akademiska 
kapellet (Uppsala) förenas för första gången 
och framför Mahlers sjätte symfoni. Dirigent: 
Director musices Patrik Andersson. Kl 19.00 i 
Lunds Domkyrka.

29 NOvember Söndagsverkstad för barn 
på Skissernas museum. Drop in 13.00–
16.00. Alla åldrar välkomna! Kl 13.00 på Skis-
sernas museum, Finngatan 2, Lund.

30 NOvember ”Youth, sexuality and po-
pular culture in new delhi”. Guest lecture 
with Elizabeth Williams Örberg, Ph.D candi-
date at Aarhus University. Kl 10.00 Centre for 
East and South-East Asian Studies, Scheelevä-
gen 15, room Alfa 1010, Lund.

1 December Lunds filosoficirkel: Kan 
vi utrota det onda? Fil.dr. Christina Schmidt: 
”om Claude Levi-Strauss och hans civilisa-
tionskritik”. Kl 19.30 på Palaestra, Lund.

2 December Teknik- och naturvetar-
cirkel 2009 – Darwin – inte bara evolution. 
”Konsten att röra på sig när man sitter 
fast – om darwins forskning på växter”, 
Henrik Jönsson, teoretisk fysik. Kl 19.30 Edens 
hörsal, Statsvetenskapliga institutionen, Lund.

3 December Ecology seminars. ”The fun-
ctional signigicance of microbial biogeo-
graphy in salt marshes” Jennifer Martiny, 
University of California, Irvine. Kl 14.00 i Blue 
hall, Ecology building, Sölvegatan 37, Lund.

3 December biology seminars at Cob. 
”Ectomycorrhizal associations between 
fungi and roots of plats: functional ge-
nomics of a common symbiotic interac-
tion”, Tomas Johansson, Lunds universitet. Kl 
15.00 Biology Lecture Hall, Biology Building, 
Sölvegatan 35, Lund.

6 December Konserter vid odeum: fö-
redrag och konsert kring Carl michael 
bellman. Med litteraturvetaren Johan Sten-
ström, sångaren Daniel Åberg och lutenisten 
Fredrik Bock. Kl 15.00 Palaestra et Odeum, Ka-
pellsalen, Lund.

7 December Seminariet för tidigmo-
derna studier: antiken. Medverkande: Isak 
Hammar, Historia, Lund, Lovisa Brännstedt, 
Antikens kultur och samhällsliv, Lund. Kl 15.15 
Kulturanatomen, Biskopsgatan 7, Lund.

8 December arkeologi för alla. Ola Mag-
nell: ”fest och urbanisering. djurben be-
rättar om livet i uppåkra!” Kl 15.30 stora 
salen, Archaeologicum, Sandgatan 1, Lund.

8 December Lunds filosoficirkel: Kan vi 
utrota det onda? Författaren och docenten Bir-
gitta Forsman: ”bör vi förneka den mänskli-
ga naturen?” Kl 19.30 i Palaestra, Lund.

8 December Konserter vid odeum: ar-
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dispUtationer

13 noveMBer
jennie nilsson i ekologi: ”On the origin of 
polymorphism – consequences of competi-
tion and predation in heterogeneous environ-
ments”. Kl 10.00 i Ekologihuset, Blå hallen, 
Sölvegatan 37, Lund. 

maria nilsson i sjukgymnastik: ”Balan-
ce perforormance in people with Parkingson´s 
disease. Effects of subthalamic deep brain sti-
mulation”. Kl 9.00 Lundmarksalen, Astro-
nomihuset, Lund. 

niklas Källrot i kemi: ”Dynamics of po-
lymer adsorption onto solid surfaces in good 
solvent”. Kl 10.30 på Kemicentrum, sal B, 
Lund. 

Tareq Emtairah i industriell miljöeko-
nomi: ”Lost in transitions – sustainability 
strategies and social contexts”. Kl 13.15 i au-
lan, Internationella Miljöinstitutet, Lund. 

Åke Thidell i industriell miljöekonomi: 
”Influences, effects and changes from inter-
ventions by Eco-labelling schemes – what a 
swan can do?”. Kl 9.15 i aulan, internationel-
la Miljöinstitutet, Lund. 

hanna Wennberg i trafik och väg: 
”Walking in old age: a year-round perspec-
tive on accessibility in outdoor environme-
nt and effects of measures taken”. Kl 10.15 i 
hörsal V:A, V-huset, Lund.

14 noveMBer
Lina Wedin i rättssociologi: ”Going green 
– A study of public procurement regulation”. 
Kl 10.15, Pufendorfsalen, Lilla Gråbrödersga-
tan 3 C, Lund.

19 noveMBer
Christian nilsson i tillämpad biokemi: 
”nanoparticle-based Capillary Electrochro-
matography – Separation of Small Molecules 
and Proteins”. Kl 10.30, hörsal B, Kemicen-
trum, Getingevägen 60, Lund.

20 noveMBer
Peter Linton i kemi: ”Formation of meso-
porous SBA-15-from a colloidal perspective”. 
Kl 13.15, Kemicentrum, Lund. 

martin ansbjerg Kjaer i reglerteknik: 
”Disturbance rejection and control in web ser-
vers”. Kl 13.15 i E:1406, Ole römers väg 1, Lund.
 

20 deceMBer
maria Larsson i kognitionsvetenskap: 
”Learning to think in terms of systems. The 
role of semiotic and cognitive resources”. Kl 
13.15 i Kungshuset, sal 104, Lund.

följande disputationer har ägt rum:
Tina ibertsson i klinisk medicin med in-
riktning audiologi: ”Cognition and commu-
nication in children/adoleschents with cochle-
ar implant”. 

anders Wittrup i klinisk kemi med in-
riktning onkologi: ”Endocytosis of thera-
peutic macromolecules in tumor cells – me-
chanistic aspects of the proteoglycan receptor 
function”. 

Rose-marie Söderström i konstveten-
skap: ”Bostadskultur, informationsflöden och 
handverkare 1740-1820 med utgångspunkt i 
Bålby (närke) och Skottsbergska gården (Ble-
kinge)”. 

Carl johan Wallentin i kemi, inrikt-
ning organisk kemi: ”Bicyclo (3.3.1)nonane-
2,6-dione and its utilization as a core building 
block in supramolecular architectures”. 

jenny nilsson-öhman i molekylär och 
cellulär fysiologi: ”Diabetic vascular como-
plications and inflammation: role of nFAT & 
TnF-alpha”. 

Elisabeth Zia i epidemiologi: ”The epi-
demiology of intracerebral haemorrahge. risk 
factors and prognosis”. 

markus Roupé i klinisk medicin med 
inriktning infektionsmedicin: ”Epidermal 
reactions to injury with implications for innate 
immunity”. 

mikael Åkerlund i utvecklingsbiologi: 
”Gene expression studies of pregastrulation 

development: the basement membrane is es-
sential for cell differentiation”. 

janaka Lenora i klinisk medicin med 
inriktning ortopedi: ”Bone turnovemberer 
markers and prediction of bone loss in elder-
ly women”. 

Kontie m moussa i folkhälsoveten-
skap: ”Smoking and smoking cessation in a 
health equity perspective in Sweden: An epi-
demiological study in the adult population”. 

Sara naurin i ekologi, inriktning zoolo-
gisk ekologi: ”Avian genome evolution: gene 
expression, gene divergence and sexual di-
morphism”. 

johan Rebetz i biologi, inriktning gene-
tik: ”Challenges in the treatment of malignant 
gliomas with oncolytic adenovemberirus”. 

ulrika Törnvall i bioteknik: ”Chemo-en-
zymatic expoxidation: activity and stability of 
candida antarctica lipase B”. 

Kerstin isaksson i ekologi, inriktning 
växtekologi: ”Investigating genetic factors 
behind the decemberline of a threatened plant 
species –Tephroseris integrifolia (Asteraceae). 

ingrid fioretos i etnologi: ”Möten med 
motstånd. Kultur, klass, kropp på vårdcentralen”. 

Victoria johansson i allmän språkve-
tenskap: ”Developmental aspects of text pro-
duction in writing and speech”. 

mikael Åkerlund i utvecklingsbiologi: 
”Gene expression studies of pregastrulation 
development: the basement membrane is es-
sential for cell diffrentiation”. 

Kontie m moussa i folkhälsoveten-
skap: ”Smoking and smoking cessation in a 
health equity perspective in Sweden: An epi-
demiological study in the adult population”. 

mats bogren i psykiatri: ”Psychotic dis-
orders in the Lundby population 1947–1997: 
Incidence, life-time prevalence and predictors 
related to personality and behaviour”. 

hanne Kristine hegaards i vårdveten-
skap med inriktning reproduktiv perina-
tal och sexuell hälsa: ”Pregnancy and leisure 
time physical activity”. 

björn hofvander i klinisk medicin med 
inriktning psykiatri: ”AD/HD and autism 
spectrum disorders in adults”. 

marie fridberg i medicinsk mikrobiolo-
gi: ”Protein kinases and phosphatases in B-cell 
lymphoma”. 

marie jönsson i biomedicin med inrikt-
ning neurobiologi: ”Identification of dop-
amine neuron progenitors in the embryonic 
midbrain and stem cell cultures – Studies on 
the role of neuronal subtype and differentia-
tion state for replacemen in a rodent model of 
Parkinson´s disease”. 

johan jarl i folkhälsovetenskap med 
inriktning hälsoekonomi: ”Essays on socie-
tal cost of alcohol and related issues – a health 
economic analysis”. 

Upptäck Backagården! 
Ett modernt Konferenscenter 

i en fantastisk skogsmiljö!
Även Fester, Evenemang och Vandrarhem

Ring oss idag! 0413-746 00
B a c k a g å r d e n  K u r s  &  K o n f e r e n s  C e n t e r  A B   -  Te l e f o n :  0 4 1 3 - 7 4 6 0 0  -  Te l e f a x :  0 4 1 3 - 7 4 6 9 5
S t e n s k o g e n  7 3 5  -  2 4 3 9 1  H Ö Ö R  -  H e m s i d a :  w w w. b a c k a g a r d e n . s e  -  E p o s t :  i n f o @ b a c k a g a r d e n . s e
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farokh Collander farzaneh i kirurgi: 
”Cleft lip and palate. Clinical studies regarding 
speech and facial growth”. 

Shahab nozohoor i klinisk medicin 
med inriktning thoraxkirurgi: ” Aoritc valve 
replacement: The influence of prosthesis-pa-
tient mismatch for left ventricular remodling, 
cardiac function and survival”. 

bryndis Ragnarsdóttir i laboratorieme-
dicin med inriktning immunologi: ”Infllu-
ence of host genetics on innate immunity and 
susceptibility to urinary tract infection”. 

Hengameh Allaf navirian i fysik: ”Structu-
ral studies of materials using time-resolved X-
ray diffraction”. 

andrés Calizaya i teknisk vattenresurs-
lära: ”Water resources management efforts 
for best water allocation in the lake Poopo Ba-
sin, Boliva”. 

urban Persson i byggnadsekonomi: 
”Management of sustainability in construc-
tion works”.  

ulrika andréasson i immunteknologi: 
”Transcriptional analysis of cell-sorted b-cell 
lymphomas – from high- throghput to focused 
identification of molecular targets”. 

henrik Pålsson i förpackningslogistik: 
”Logistics value of using tracking data from 
uniquely labelled goods”. 

malin nilsson i medie- och kommuni-
kationsvetenskap: ”Att förklara människan – 
diskurser i populärvetenskapliga TV-proram”. 

anders olsson i pedagogik: ”Konstruk-
tionen av gymnasieskolans turismämne”. 

daniel Waldenström i ekonomisk his-
toria: ”Lifting all boats? The evolution of in-
come and wealth inequality over path of deve-
lopment”. 

hänt!

tjänster
utbildningsbidrag i teorietisk fysik. ref nr 
PA 2009/3743, ans 13 nov. Info 046-2229081.

universitetslektor i naturgeografi med 
inriktning mot teknisk giS. ref nr 1860, ans 
16 nov. Info 046-2220474.

universitetsadjunkt i naturgeografi. 
ref nr 1861, ans 16 nov. Info 046-2220474.

universitetslektor i naturgeografi med 
inriktning mot giS. ref nr 1862, ans 16 nov. 
Info 046-2220474.

Personalchef vid naturvetenskapli-
ga fakulteten. ref nr 3694, ans 17 nov. Info 
046-2227183.

Ekonom vid avdelningen för matema-
tisk fysik. ref nr PA 2009/4050, ans 20 nov. 
Info 046-2229633.

four porject assistants. ref nr 3889-
3892, ans 10 dec. Info Torsten.Akesson@hep.
lu.se

DubbaD. Lars Samuelsson, profes-
sor i fasta tillståndets fysik, har dub-
bats  till ”Fellow of the American Physical 
Society”. 

fOrskNiNgspris. jonas manjer från 
Institutionen för kliniska vetenskaper i 
Malmö har fått årets pris som ”yngre 
framgångsrik forskare” vid UMAS. Priset 
på 60.000 kronor delades ut vid Forsk-
ningens dag. 

Diabetespris. Två LU-forskare har fått 
Barndiabetesfondens första utdelning 
av ”Johnny Ludvigssons pris”, uppkal-
lat efter en känd diabetesforskare i Linkö-
ping. Det stora priset på 250.000 kronor 
gick till professorn i experimentell dia-
betesforskning Åke Lernmark medan 
forskargrupps ledaren Corrado Cilio fick 
de yngre barndiabetesforskarnas pris på 
50.000 kronor.

DubbeLLeDamOt. nyblivne profes-
sor mats benner, föreståndare för Forsk-
ningspolitiska institutet har valts in som ny 
ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskaps-
akademien, IVA. Han har även utsetts av 

regeringen som ledamot i Forskningsbe-
redningen. 

geNusaNsLag. Kerstin Sandell vid 
Centrum för genusvetenskap, fick det 
största enskilda anslaget när riksbankens 
Jubileums fond gjorde sin årliga utdelning. 
närmare 7,5 miljoner kronor för projektet 
”Efter succén med den nya generationens 
läkemedel”. 

Druvpris. Lena ohlsson vid Institutio-
nen för kliniska vetenskaper är en av tre 
forskare som delar på Druvans stora fors-
karpris på 700.000 kronor. Lena Ohlsson 
studerar kostfetter och deras inverkan på 
vår hälsa. 

LatiNpris. Priset 
”Premium res Politi-
ca & Christopher Jarn-
vall” tilldelades mar-
tina finnskog för 
årets bästa magister-
uppsats ”Att vinna kär-
lek genom övertalning 
– övertalningsstrategi i 
Ovidius Heroides”. Martina Finnskog.

musikstipeNDium. 
Lunds universitet fick sitt 
första stipendium för stu-
derande i musik och mu-
sikvetenskap när birgit 
Ekelund överlämnade en 
donation på 700.000 kro-
nor. Gåvan, som görs till 
minne av donatorns avlid-
ne bror, lektorn och kör-
dirigenten Torsten Tegs-
tam, ska utgöra Torsten 
Teg stams fond för studier 
i musik och musikveten-
skap. Stipendiet kommer 
att kunna sökas av och 
fördelas till en eller flera 
studenter vid Avdelning-
en för musikvetenskap vid 
Lunds universitet och vid 
Musikhögskolan i Malmö.  

Birgit Ekelund 
får blommor 
vid överläm
nandet av gå
vobrevet till 
Greger An
dersson, pro
fessor i musik
vetenskap. 
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haLLå LEnA nEIJ...

Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

...nyutnämnd chef för internationella miljöinstitutet iiiEE, 
och sedan 2006 professor vid Lu i Policy and systems for 
sustainable buildings.

Hur vill du utveckla 
miljöinstitutet? 
– Jag vill behålla den inriktning Miljöinstitutet har idag, 
med en bredd inom miljö och klimatfrågor. Men sen vill jag 
också lyfta fram vårt fokusområde som är policy och strate-
gier för en hållbar utveckling, dvs. ”verktyg” för hur vi kan 
få till en förändring i samhället.
 
iiiEE har mer än 50 anställda så detta är ett stort led-
ningsuppdrag – vad har du för tankar om hur det ska or-
ganiseras?

– Att få till en bra kommunikation och transparens i or-
ganisationen är viktigt. Jag vill också driva på i frågor där 
det finns en del kvar att göra, som när det gäller att samverka 
inom universitetet, söka externa forskningsmedel och göra 
Miljöinstitutet mer synligt utåt. De frågor vi arbetar med är 
ju högaktuella, så institutet borde kunna synas mer.

Vad ser du som dina styrkor i din nya uppgift?
 – Jag har bl.a. drivit stora samverkansprojekt inom och 

utom universitetet. Dessa erfarenheter och nätverk kan 
nog komma till nytta. Jag hoppas också att mitt enga-
gemang för miljöfrågor och ledarskap ska entusiasmera. 

Vad lockade dig att söka det här jobbet? 
– Jag tycker tvärvetenskaplig forskning inom miljöom-

rådet är otroligt spännande och viktig. Eftersom Institutet 
ligger direkt under universitetet och inte tillhör någon fa-

kultet, så är tvärvetenskapen så att säga inbyggd redan från 
början. IIIEE har också potentialen att bli en mycket vik-
tig aktör nationellt och internationellt. 

hur har läget varit för iiiEE de senaste åren?
– Den interna finansieringen har minskat, och det har 

därför gjorts en hel del förändringar och nedskärningar. Vi 
har varit framgångsrika i att få externa medel, men det har 
ändå varit en tuff tid.
 
din företrädare har rest mycket i arbetet och fått kritik 
för att han sällan varit på plats. Kommer du att fortsätta 
på samma sätt eller vara mera i Lund?

–  Jag kommer att vara mer i Lund, men det är samti-
digt viktigt att verka och nätverka både i Sverige och inter-
nationellt. Institutet ska ju vara en aktiv part i miljö- och 
klimatdebatten.

En del av personalen hade en annan chefskandidat och 
var kritisk till rekryteringsprocessen. hur påverkar det 
dina känslor inför det nya jobbet?

– Det är klart att turbulensen påverkat mig. Men sam-
tidigt har jag fått mycket stöd, både härifrån Miljöinstitu-
tet och från andra delar av universitetet. Nu gäller det gäl-
ler att ta sikte på framtiden. 

ingELa bjöRCK

foto: 
kennet 

ruona
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