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287 nya doktorer
promoverades i
Domkyrkan
Det doftar krut. En morfar håller för öronen på sitt treåriga barnbarn som inte vill
riskera att skrämmas av ännu ett kanonskott från Wendes regemente. Så smäller
det för 73:e och sista gången. Treåringen
brister ut i högljudd gråt och strax därpå slås dörrarna till Domkyrkan upp på
vid gavel. Ut kommer marskalkar, studenternas fanborg, hedersdoktorer, jubeldoktorer, specialinbjudna gäster och
framför allt universitetets 287 nya doktorer. De är lite trötta efter tre timmar på
domkyrkans träbänkar, men också glada och stolta. Det är doktorspromotion
idag, årets stora akademiska högtid.
För andra året i rad promoverades fler
kvinnor än män; 150 kontra 137. För femtio år sedan såg det sämre ut med jämställdheten; av 11 jubeldoktorer fanns inte
en enda kvinna. Däremot fanns det två
före detta rektorer i jubeldoktorernas skara: Håkan Westling och Carl-Gustaf Andrén. Även bland de utsedda hedersdoktorerna såg det mindre jämställt ut; av 14
stycken var endast två kvinnor, båda utsedda av den humanistiska fakulteten.
Lunds satsning på ett centrum för
Mellanösternstudier märktes också
vid årets promotion. Förutom Jordaniens prins El Hassan bin Talal, som
var en av den humanistiska fakultetens tre hedersdoktorer, så fanns
rektor och en dekan från University of Jordan bland de specialinbjudna gästerna.
text: ulrik a oredsson

Kransflicka i väntan på
inträdet i Domkyrkan.
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En universitetskanslerkram – universitetskansler
Sigbrit Franke kramar jubeldoktor och före detta
universitetskansler och rektor Carl Gustaf Andrén.

För andra året i rad promoverades fler kvinnor än män; 150 kontra 137.

Ovan: Näpna kransflickor.
T.v.: Lassana Outtara, glad nybakad
doktor i nanoteknologi.

Ovan t.v.: Två humanistiska hedersdoktorer: författaren Sigrid Combüchen och prins
El Hassan bin Talal. Ovan t.h.: Bobby Tingstedt cyklar hem med dottern Maia.

Hedersgästande rektor och dekan från University of Jordan samtalar med den jordanske lundadoktorn, Ahmed Al- Sa´d.

Förre universitetsdirektören Peter Honeth tar
emot universitetets guldmedalj för ”utmärkta
tjänster åren 1990–2006” av rektor Göran Bexell.
Tre jubeldoktorer – Carl Gustaf Andrén, Carl-



Axel Ekman och Håkan Westling knäar till												
sammans med övermarskalk Karin Dahlgren.
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Efter tio år av konstant byggande börjar det bli glesare mellan grävskoporna och lyftkranarna vid universitetet. Fint har
det blivit– men har inte universitetet förbyggt sig? Nu minskar
studentantalet och verksamheten slimmas på flera håll. Men
byggnadschef Lars Lavesson håller inte med. Möjligen behöver
universitetet göra sig av med en del äldre lokaler. LUM tog en
promenad med byggnadschefen och inspekterade det senaste
decenniets nybyggen.
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Hypnotiserade människor är inte alls så borta som det kan tyckas. I själva verket går hjärnan på högvarv, fast på ett annat sätt än
när man är vaken. Det visar en ny studie av Etzel Cardeña, som
innehar den omstridda professuren i parapsykologi och hypnos.
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I augusti får Lunds universitet en ny förvaltningschef – Marianne
Granfelt. Hon kommer närmast från en liknande tjänst vid Lin
köpings universitet, men hon har ett förflutet i Lund där hon
startade sin akademiska bana. Nu ser hon fram emot att flytta
tillbaka och ta sig an universitetsförvaltningen.
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Lunds universitets magasin LUM utkom första
gången 1968. Det når i dag samtliga anställda och nästan lika många utanför universitetet.
LUM har en upplaga på 14.000 exemplar och
utkommer med 10 nummer per år.

31 Tvärforskning om äldremiljöer

ISSN: 1653-2295

Den ena kommer från Medicinska fakulteten, den andra från
LTH. Tillsammans har de ett intresse för hur äldre klarar sig i olika miljöer ute och inne. Agneta Ståhl och Susanne Iwarsson har
samarbetat kring de här frågorna länge och blivit synnerligen Marek Kostrzewski leder
Pierre Björkman och Klas
samkörda. Det har resulterat i att de nu har fått anslag till ett naMalmberg i en samspelsövtionellt centrum för åldrande och stödjande miljöer.

Omslag: Förevigande av årets doktorer.
Foto: Gunnar Menander.
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B 40-talistgenerationen vid universitetet börjar
När nu den stora
IS
KO
PS
gå i pension har många
G 60-talister äntligen börjat hoppas på att
AT
A
få fast tjänst. Jätteproppen
Orvar blir slutligen upplöst! Men nu
N
bantar universitetet verksamheten, så fullt så många yngre kommer trots allt inte att släppas in. LUM har träffat Pernilla Ouis –
en av dem som stängs ute.
Men det görs ansträngningar för att förbättra karriärvägarna. Universitetet gör nu t.ex. en särskild yngresatsning med 35
nya tjänster.

ning.
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– Om man lär sig att ständigt ha det
synsättet, så blir ju enskilda förändringar inte så dramatiska!
tidigare universitets
direktör Peter Honeth hade en lång rad
uppgifter vid sidan av sitt arbete som förvaltningschef. Han sa själv i en tidigare intervju i LUM att han inte ägnade
sig tillräckligt åt den centrala administrationen. Det tänker däremot Marianne Granfelt göra.
– Det är väldigt viktigt för kärnverksamheten – utbildning och forskning –
att ha en välfungerande förvaltning som
får allt att fungera smidigt. Det vill jag
gärna arbeta för. Jag har också uppfattat att detta är ett starkt önskemål från
rektor och universitetsledningen, förklarar hon.
Universitetets

Nya förvaltningschefen Marianne Granfelt:

”Det är bra att
röra om då och då”
på ny post. Positiv och engagerad –

ibland så engagerad att det kan gå
lite för fort. Så beskriver universitetets nya förvaltningschef Marianne
Granfelt sina bästa respektive sämsta egenskaper, två sidor av samma mynt.

När LUM träffar Lunds universitets blivande förvaltningschef sitter hon fortfarande i sitt kontorsrum i Origo, universitetsledningens hus vid Linköpings
universitet. Men samtidigt som hon på
dagtid fortfarande fungerar som administrativ chef i Linköping, plöjer hon på
kvällstid igenom en mängd dokument
som ska ge henne en bild av Lunds universitet.
I början av juli ska Marianne Granfelt också sitta en vecka med universitetets t.f. förvaltningschef Hans Modig i
ett slags superkoncentrerat lärlingsskap.


I augusti går sedan Hans Modig i pension och hon själv tillträder som ny förvaltningschef och universitetsdirektör.
Det är några ord som ofta återkommer under LUMs intervju med Marianne Granfelt: ”idéer” och ”tillsammans”.
Hon gillar idérikedom och att genom
föra nya idéer tillsammans med andra.
– Jag går ofta och funderar på bättre
sätt att göra saker. Här i Linköping finns
många goda idéer, och det uppskattar jag.
Man måste ju kunna hitta nya arbetssätt
när omvärlden förändras, säger hon.
för förändringens egen skull, men närapå.
– Jag är medveten om risken för att
göra så mycket att verksamheten inte hinner med. Men i grund och botten tror jag
det är bra att röra om då och då – att ifrågasätta hur saker och ting görs och fundera på om de borde göras annorlunda.
Det innebär inte förändring

Hon är väl bekant med de muttranden

som ibland hörs från ”kärnverksamheten” om att administrationen är för stor
och kostar för mycket pengar. I Linköping tycker hon inte att sådana anklagelser stämmer. Hur det är i Lund vill hon
inte uttala sig om, men menar att det förstås är viktigt att arbeta så effektivt som
möjligt. Ofta innebär det standardisering, som hon tror mycket på.
– Det finns ingen anledning för olika
enheter att ta fram egna mallar för administrativa processer. Det är inte där kreativiteten inom ett universitet ska komma
till uttryck, framhåller hon.
En bra ledare, enligt Marianne Granfelt, är en person som kan få sina medarbetare att arbeta på ett bra sätt; en person

t

Marianne Granfelt tillträder som ny förvaltningschef i augusti. foto : gunnar menander

Marianne Granfelt

Familj: Tre söner – en som läser till civilingenjör i Linköping och två som till
hösten ska börja skolan i Lund.
Bor: Ska flytta in i en bostadsrätt nära
Sofiaparken.
Fritidsintressen: Sportar mycket, har
gjort Tjejklassikern, hoppas bli en flitig
besökare på Gerdahallen. Tycker om att
laga mat, särskilt italienskt.
Läser: Gärna deckare, senast ”Män
som hatar kvinnor” av Stieg Larsson.
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som kan uppmuntra, lyssna, ta emot
och analysera idéer och ge människor
möjlighet att genomföra goda idéer.
Att hon själv skulle bli en administrativ ledare var inte alls tänkt från början. Efter uppväxten i Eskilstuna läste
hon till civilingenjör i Lund och tog sedan doktorsexamen i fysikalisk kemi.
Ett påbyggnadsår på Lärarhögskolan
gjorde henne intresserad av lärarrollen,
och var en god erfarenhet när hon sedan blev lektor vid Linköpings universitet. Där blev hon så småningom ordförande i en utbildningsnämnd, vilket
innebar det första steget i riktning mot
ledning, planering och administration.
Ett mer slutgiltigt steg tog hon år 2000,
när hon blev kanslichef för Tekniska fakulteten.
– Vid den fakulteten har man alltid
velat att kanslicheferna ska vara forskare eller lärare i botten, säger hon. Vad
gäller det administrativa, så har det ju
alltid funnits många duktiga specialister inom kansliet.
vid Linköpings
universitet blev hon i slutet av förra
året. Tidpunkten kunde förstås ha varit bättre, i varje fall vad gäller boendet. Så sent som i januari flyttade hon
från Norrköping till Linköping för att
slippa pendla, med tanke på att det nya
chefsjobbet kanske skulle kräva längre
arbetsdagar. Och nu blir det alltså en
flyttning till, bara ett halvår senare.
Lundaflytten innebär dock något
av ”tillbaka till rötterna” för Marianne
Granfelt. Den lägenhet nära Sofiaparken där hon ska bo med de två tonårssönerna ligger alldeles nära Filippavägen, där hon bodde en period under sitt
tidigare liv i Lund. Hon trivdes mycket bra i Lund under sina 15–16 år i staden, och har både vänner och nära släktingar där.
– Och så är ju Lunds universitet på
många sätt ett imponerande universitet
med en helt annan bredd än Linköpings
universitet. Det gör ju inte mitt kommande arbete lättare precis – men det
känns ändå mycket roligt, säger hon.
Administrativ chef

INGELA BJÖRCK
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Sent erkännande
av lundafysiker
retrospektiv hyllning. Tore Berg-

gren, 1931–1996, var docent i matematisk fysik vid LTH utan att uppnå någon större ryktbarhet. Men
de senaste åren har han uppmärksammats allt mer av internationella
kärnfysiker. Och i maj hölls en europeisk workshop där en dag ägnades
särskilt åt 40-årsminnet av Berggrens viktigaste skrifter!

– Tore Berggren var en glad profil i vårt
lunchrum. Man kunde se honom ivrigt
diskuterande filosofi och fysik. Han ägnade sig åt ett fysikområde som inte sysselsatte oss andra i någon högre grad,
minns Sven Åberg, professor i matematisk fysik.
Berggren drabbades av en reumatisk sjukdom, Bechterews syndrom, som
gradvis handikappade honom med en
stel rygg som följd och det var för övrigt den stela ryggen som blev hans död
vid en fallolycka i sommarstugan sommaren 1996, samma år som han skulle
gå i pension.
– Man kan säga att Tore Berggrens
arbete handlade om resonanstillstånd i
öppna kvanttillstånd där partiklarna nästan är obundna och kan försvinna ur systemet. Han visade hur man matematiskt
kan hantera sådana obundna tillstånd.
Det fick inte mycket uppmärksamhet då
men har senare visat sig användbart både
inom kärnfysiken (mångpartikelsystem)
och vid beräkningar för experiment med
kvantprickar i nanoskala, förklarar Sven
Åberg.
Han och Ingemar Ragnarsson var
Lunds representanter vid workshopen i
Trento, Italien.
ägnades
en förmiddag av workshopen kan man
säga att hela veckan ägnades åt hans omFörutom att Tore berggren

Tore Berggren. foto :
sven åberg

råde. ”Many-body open quantum systems: From atomic nuclei to quantum
dots”, löd rubriken. Bakom arrangemanget stod ECT, European Centre for
Theoretical Studies in Nuclear Physics
and Related Areas. Här i ett praktfullt
restaurerat palats i bergen i norra Italien
huserar organisationen och håller sina
möten för kärnfysiker.
i Vikmanshyttan i Bergslagen, tog studenten i Hedemora, blev fil. lic. i Uppsala 1960, fil.
dr. i Lund 1966. Han fungerade sedan
som docent och forskare vid Avdelningen för matematisk fysik från 1966. Han
utvecklade teorier om resonans och representationer av komplexa energinivåer
som idag kallas Berggren-rymder. Hans
grupp i Lund samarbetade med andra i
bl.a, Stockholm och Debrecen, Ungern.
I inbjudan till mötet i Trento skriver
Marek Ploscajczak från Ganil i Frankrike att ”Berggrens arbete öppnade ett
fönster mot formuleringen av en omfattande mångpartikelteori för öppna
kvantsystem”.
– Det här visar både vikten av att se till
historien på ett universitet och att duktiga människor får ha en bas där kan göra
vad katten de vill. Visst ska vi göra strategiska satsningar men samtidigt komma
ihåg att ingen kan förutsäga morgondagens succéer, säger Sven Åberg.
Tore Berggren föddes

MATS NYGREN



Spännande resultat av hypnostest

Hög hjärnaktivitet
hos lätthypnotiserade
Hypnos. – Det finns ett tydligt sam-

band mellan hjärnans elektriska aktivitet och hypnotiserbarhet.
Det hävdar Etzel Cardeña i en nyligen avslutad forskningsrapport.

t

Etzel Cardeña, vars professurinriktning
är mot parapsykologi och hypnos, väckte uppmärksamhet för drygt ett år sedan
när han masshypnotiserade närmare tvåhundra personer. Studien fortsatte med
ett fyrtiotal personer som efter individuella hypnoser delades in i tre kategorier;
de som är svåra, medelsvåra och lätta att
hypnotisera. Dessa grupper hade extremt
olika upplevelser av hypnosen. Medan de

Omstridd professur

Etzel Cardeña kom till Lunds universitet år
2005 och därmed tillsattes en professur
som varit föremål för diskussion från och
till under de senaste 30 åren. Pengarna till
professuren kom från den danske margarinfabrikören Poul Thorsson som på så sätt
ville bidra till forskning kring hypnos och
parapsykologiska fenomen.

svårhypnotiserade satt och hade långtråkigt och tänkte på annat så beskrev en
del av lätthypnotiserade hypnosen som
en stark känslomässig upplevelse. De
uppgav att de upplevde ett ändrat medvetandetillstånd.
Det finns könsskillnader när det gäller hypnotiserbarhet; kvinnor är lättare
att hypnotisera än män: I gruppen lätthypnotiserade fanns elva kvinnor och två
män.
– Det kan bero på att kvinnor ofta
står närmare sina inre upplevelser än vad
män gör. De gör inte så mycket motstånd
mot hypnosen, spekulerar Etzel Cardeña. Det är en stereotyp beskrivning av
könsmönster, men den verkar stämma i
det här fallet.
Försökspersonerna i den lätthypnotiserade gruppen uppgav, till skillnad
från de i den svårhypnotiserade gruppen, att de hade lätt för att känna empati och ”smittades” ofta av andras känslotillstånd.
Etzel Cardeña har med hjälp av EEG
mätt hjärnans elektriska aktivitet under hypnos. Tvärtemot vad man hade

kunnat tro så
har en hypnotiserad människa
mycket hjärnaktivitet. Bilden av
en hypnotiserad
zombielik människa stämmer
alltså inte alls
med verkligheten. Hjärnaktiviteten såg dock
annorlunda ut
än vid vaket tillEtzel Cardeña.
stånd; neuron- foto : ulrika oredsson
aktiviteten blev
mer komplex i
takt med att försökspersonen sjönk djupare ner i hypnosen.
mellan de båda
grupperna är att de svårhypnotiserbara
visade en elektrisk aktivitet som rörde
sig mot pannloben, det ställe i hjärnan
som vi använder oss av när vi planerar. I
gruppen lätthypnotiserad rörde sig aktiviteten mot den bakre delen av hjärnan
En annan skillnad

”Jag kunde färdas i tid och rum”

Eva Johannesson under hypnostestet.



Eva Johannesson, informationschef vid Lunds universitetssjukhus, klassificerades som lätthypnotiserad i Etzel Cardeñas
hypnostest.
– Hypnosen gav en otroligt positiv känsla, som att bli omsluten av någon slags kärlek. Jag upplevde också det som om
jag kunde färdas i tid och rum, säger Eva Johannesson.
Hon tycker att känslan är svår att förmedla.
– Tillståndet liknade närmast ett slags lyckorus, fast hjärnan kändes superklar och kroppen var totalt avslappnad. Jag
har senare förstått att hypnosen väcker ungefär samma känslor som en guidad djup meditation.
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där våra förnimmelseförmågor, som syn
och hörsel, bor.
– Det är första gången som någon har
bevisat att det finns ett samband mellan
hjärnans elektriska aktivitet och hypnotiserbarhet under så kallad neutral hypnos, det vill säga utan direktiv från hypnotisören, säger Etzel Cardeña.
LUM träffar Etzel Cardeña på hans
arbetsrum på Psykologiska institutionen. På skrivbordet ligger långa handskrivna brev från människor som berättar om mystiska eller ”övernaturliga
händelser” som de har varit med om.
– Jag får många brev från människor
som har varit med om saker som de inte
kan förklara, berättar han. De vänder sig
till mig i hopp om att jag ska intressera
mig för deras upplevelser och på så sätt
få dem förklarade.
sig att svara på
breven när han får tid, så är det inte den
typ av mystiska upplevelser som en av
Lunds mest bevakade professorer kommer att forska kring. För nu, när sambanden mellan hypnotiserbarhet och hjärnaktivitet står klara, tänker Etzel Cardeña
närma sig parapsykologin. Hans nästa
steg är att se om det finns något samband mellan hypnotiserbarhet och parapsykologiska förmågor, som telepati,
klärvoajans och prekognition. Försöken
kommer mestadels att göras i laboratoriemiljö, där försökspersoner på olika sätt
ska gissa eller förutsäga bilder som visas
på en dator.
Även om han tänker

Men vad tror Etzel

Cardeña själv? Har
han någon gång upplevt något övernaturligt? När LUM frågar berättar han
om händelser som har gjort honom konfunderad. Som att när hans gamla professor dog, så drömde han om dödsfallet
trots att han inte talat med professorn på
över 20 år.
– Sådana händelser kan givetvis ha
många förklaringar, medger Etzel Cardeña, som ändå vågar sträcka sig så långt
som till att säga att han tror att det finns
människor med ”exceptionella förmågor”, därmed inte sagt att han själv är
en av dem.
ulrik a oredsson
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Dåliga utsikter för
tsova-tush-språket
lingvistik. Hur ska det gå för det
lilla språket tsova-tush i Georgien
– är det någon som bryr sig om det
och världens andra många utrotningshotade språk?
Ja, i alla fall lingvisterna i Lund,
som nyligen hade ett seminarium
om tsova-tush.

Seminariet behandlade ett specialarbete
av John Pared, som sammanställt en enkät med 50 tsova-tush-talare. Resultatet
var inte så uppmuntrande. Det var t.ex.
bara fyra av tio som sa sig använda tsovatush när de råkade ut för något skrämmande eller smärtsamt – resten använde georgiska.
– Om språket inte är det naturliga
ens när man slår sig på tummen, så har
det knappast en stark ställning längre.
Och om det väl försvinner så kan det inte
återupplivas, eftersom det saknar skriftspråk, sa John Pared.
Trots talet om att Lunds universitet
håller på att förlora sin bredd och sina
bildningstraditioner till förmån för ett
snävt nyttotänkande, så tycks det fortfarande finnas plats för forskning som inte
ger någon omedelbar samhällsnytta.
– Analys av okända språk i Asien bidrar kanske inte så mycket till Sveriges
ekonomiska tillväxt… Men det finns
faktiskt ett visst utrymme även för sådant. Våra anslagsgivare kräver inte att
alla projekt ställer tillämpningar i utsikt, säger professorn i lingvistik JanOlof Svantesson.
Studier av ovanliga språk har varit en
tradition hos lundalingvisterna sedan
1930-talet. De språk lundaforskarna idag
ägnar sig åt är mongoliska, kammuspråket från Laos och seediqspråket från Taiwan. De är tre av världens kanske 6.000
språk. Många andra har aldrig kartlagts,
och håller nu i snabb takt på att försvinna. Enligt en beräkning kommer det att
dö ut ett språk varannan vecka under de
närmaste hundra åren.

– Det känns ju sorgligt, på samma sätt
som när växt- och djurarter dör ut, tycker
Jan-Olof Svantesson.
För gemene man innebär förlusten av
ett udda litet språk mest en allmän förlust
av mångfald, men för lingvister är det en
utarmning av ämnets möjligheter.
– Det är ju först genom jämförelser
av en mängd olika språk som man får
en bild av vad som är gemensamt för
alla språk och hur långt det mänskliga
språket kan variera, framhåller Jan-Olof
Svantesson.
Tsova-tush t.ex. skiljer sig från de västeuropeiska språken genom att vara ett
”ergativt” språk där subjektet böjs olika
beroende på om det har ett objekt eller
inte. I meningarna ”pojken klappar hunden” och ”pojken springer” uttrycks huvudordet ”pojken” på olika sätt i tsovatush, vilket ju känns främmande för en
svensktalande.
För oss är det å andra sidan självklart
att göra språkliga markeringar av ental
och flertal, men det gör inte kinesiskan
som har samma ord för t.ex. ”häst” och
”hästar”. Vissa indianspråk skiljer inte på
dåtid, nutid och framtid utan har en gemensam form för alla verb, o.s.v.
INGELA BJÖRCK

Hotade språk i Europa:
samiska
liviska (i Lettland)
karelska
väst-, ost- och nordfrisiska
gaeliska
korniska
bretonska
asturiska
aragonesiska
vallonska
rätoromanska (i Schweiz)
baskiska
jiddisch
ladino (”judespanska”)
Källa: Unesco


Sikhiska aktivister protesterar mot
en annan religiös sekt.
foto : narin der nanu /
scanpix

Indiens modernisering har en baksida

Otrygghet utnyttjas
av religiösa nationalister
indienstudier. Indien är en av värl-

dens snabbast växande ekonomier.
Fattigdomen minskar och gamla
hierarkier utmanas, som exempelvis
kastsystemet. Samtidigt ökar klyftorna mellan olika grupper och samhället upplevs av vissa som mindre
stabilt.
– Detta utnyttjas i politiken, säger statsvetaren Catarina Kinnvall,
som studerat den religiösa nationalismen i Indien utifrån ett psykologiskt perspektiv.

Catarina Kinnvall är universitetslektor i
statsvetenskap, med inriktning på asienforskning och politisk psykologi (se separat ruta). Hennes senaste bok handlar
om hur den religiösa nationalismen vuxit
i Indien, som en sidoeffekt av globaliseringsprocesserna.
– Globaliseringen är bra på många sätt.
I Indien har den betytt ökat välstånd och
att gamla hierarkier fallit. Det gynnar inte
minst kastlösa och kvinnor, säger hon.
10

Men välståndet är alltså ojämnt fördelat och klyftorna förstärker ofta motsättningarna mellan olika grupper. De
ojämlika beroendemönster som trots allt
kanske var tryggheten i det gamla samhället bryts upp. Framtiden blir mindre
förutsägbar och en känsla av främlingskap, till och med inför sig själv, kan uppstå hos individen i skarven mellan det
traditionella och det moderna.
– Denna otrygghet har utnyttjats,
med varierande framgång, av religiösa
nationalistiska grupper i Indien: sikherna under 1980-talet och hindunationalisterna under 1990-talet och framåt.
i norra Indien, där
sikherna är i majoritet, gav den ”gröna
revolutionen” på 1970-talet kraftigt ökade jordbruksskördar. Oenighet om hur
mycket av överskottet som skulle skickas till centralregeringen i New Delhi och
en rad andra händelser ledde till motsättningar, som i sin tur resulterade i en
sikhisk fundamentalistisk nationalism.
I delstaten Punjab

Catarina Kinnvall. foto : britta collberg

Vissa sikher började betona skillnaderna mellan sig och hinduerna och drömde till och med om ett eget land, ”Khalistan”. Konflikten utmynnade i terrorism
och väpnad kamp. Mest känd är sikhernas ockupation av det gyllene templet i
Amritsar som 1984 stormades av regeringstrupper.
Under 1990-talet blev den religiösa
nationalismen allt starkare bland hinduer, som utgör cirka 80 procent av befolkningen. Måltavla för propagandan är
muslimerna som utgör cirka 14 procent
av indierna. 1992 förstörde hindunationalister Babri-moskén med hänvisning
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i det nya
globaliserade samhället, upplever sig få
fast mark under fötterna igen, när de religiösa nationalisterna levererar ”absoluta
sanningar” om rätt och fel.
– Det finns alltid ett vi och dom-tänkande i de fundamentalistiska rörelserna. Vissa sikher försökte understryka
skillnader mellan sig själva och hinduerna, men lyckades inte så bra, kanske
för att de inte hade någon klar gammal
historisk motsättning att ”återuppfinna”.
Tvärtom har relationerna varit tämligen
goda och det finns uttryck som beskriver
sikhen som ”hinduens högra arm”.
Mellan hinduer och muslimer finns
emellertid en rad föreställda motsättningar ända sedan mogulernas tid. Därför har det varit lättare för hindunationalisterna att piska upp och utnyttja
antimuslimska stämningar.
Den som känner sig hemlös

Religion och nationalism i förening är
en starkt lockande medicin för samhällsmedborgare i existentiell gungning. Religioner och nationalism liknar också varandra sinsemellan, med tydliga gränser
som visar om man är innanför eller utanför, medlem eller icke medlem, och med
sina totala sanningsanspråk.
Till slut räcker det dock inte med propaganda:
– Hindunationalisterna kom i regeringsställning med sin slogan ”India Shining” – ”Indien strålar” – men förlorade
2004 för att de inte lyckats leverera det
som folk behövde: vatten, el och vägar.
Nu återstår att se om den alliansregering
som tog över klarar det bättre, säger Catarina Kinnvall.
och som styrelseledamot i SASNET, nätverket för Sydasienstudier, fortsätter hon att följa Indien. Just nu riktar hon dock blickarna
mot situationen för muslimer i Västvärlden.
– En fråga som jag studerar är hur
globalisering, ”kriget mot terrorismen”
och olika länders integrationspolitik påverkar islams utveckling i väst.
Både som forskare

BRITTA COLLBERG
Fotnot: Catarina Kinnvalls bok ”Globaliza-

tion and Religious Nationalism in India. The
search for ontological security” ges ut på det
brittiska förlaget Routledge, Taylor & Francis Group.

Ny forskningsmiljö för politisk psykologi
Catarina Kinnvall och forskarkolleger
inom statsvetenskap och psykologi har
fått 200.000 kronor av Crafoordska stiftelsen för att bygga upp en svensk forskningsmiljö inom ämnet politisk psykologi.
– Ämnet växte fram i USA på 30-talet
och finns som egen disciplin i flera stora europeiska länder. Trots att man forskar inom politisk psykologi i Sverige, så
kan man inte doktorera inom det. Vår
uppgift är att skapa en gemensam plattform för ämnets utveckling i Sverige och
Skandinavien, säger Catarina Kinnvall.
LUM nr 6 | 2006

Redan finns ett samarbete mellan
statsvetare och psykologer i Lund. Sju
från varje ämne har det senaste året haft
en gemensam seminarieserie, där de presenterat sin forskning för varandra.
– Vi har upptäckt många gemensamma intressen och beröringspunkter, säger
Catarina Kinnvall.
Själv började hon forska inom politisk
psykologi i USA på 1990-talet. Hon är
vice president i den internationella organisationen för politisk psykologi (ISPP).
2004 hölls kongressen i Lund med 450
deltagare från olika länder.

Indien
kommer
starkt
indienstudier. – Kina upplevs

väl som mer spektakulärt, men
Indien kommer starkt, menar
Indienexperten professor Staffan Lindberg vid SASNET.
Han var en av huvudtalarna vid ett seminarium om ”Det
nya Indien” på Ideon.

Ett 70-tal
personer –
flertalet från
näringslivet
– sammanstrålade där
för att diskutera vilka
affärsmöjligheter Indien
erbjuder och Staffan Lindberg.
vilka erfarenheter de företag har som etablerat sig där har gjort.
– I själva verket är allt så mycket
lättare för den som vill etablera sig
i Indien än i Kina, sa Staffan Lindberg vidare. Språket, lagstiftningen, kulturen, institutionerna, allt
detta är mer begripligt för oss.
sina första
telefonväxlar till Indien och sedan
dess har affärsförbindelserna mellan Sverige och Indien fortsatt att
utvecklas. Men trots att Indien representerar en jättemarknad och
har en köpstark medelklass på cirka 250 miljoner människor är medierna i dag fokuserade på Kina och
dess expansiva exportindustri.
Staffan Lindberg ser t.o.m. ett
samband mellan att Indien är så
starkt i IT-sammanhang och det
uråldriga kastsystemet.
1903 sålde Ericsson

t

till att den byggts på en för hinduerna
helig plats.
Både sikher och hindunationalister har
försökt förankra och rättfärdiga sitt handlande med hänvisning till historien.
– Det finns något som kallas ”valda
trauman” och ”valda ärofyllda minnen”,
berättar Catarina Kinnvall. Det innebär att de politiska grupperna väljer ut
exempel som främjar deras sak. Genom
att ”återuppfinna” historiska oförrätter
och segrar, knyts det förflutna ihop med
framtiden i den politiska propagandan.
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– Brahminerna har varit förbjudna att arbeta med händerna, säger han. De har ägnat sig åt
konst, musik, filosofi, tedrickning
och fritidsnöjen. De har utvecklat det abstrakta tänkandet. Därför finns det så många indier som
är duktiga i språk och matematik,
och det är från dessa människor
många av de nya IT-ingenjörerna
kommer.
Mjukvaruföretaget Telelogic

är ett exempel på svensk etablering
i Indien. Först byggde man upp ett
säljföretag och 2002 en verksamhet
inriktad på global kundsupport –
båda förlagda till Bangalore. Totalt
finns i dag 230 anställda. All personal är indisk och man har från en
ryckig start nu nått en stabil och
god tillväxt. 2005 etablerade man
också i Bangalore ett testlab med
utveckling av tre produktområden.
från Telelogic AB kunde berätta att erfarenheterna av de indiska IT-ingenjörerna var mycket goda. Andra
deltagare i seminariet ville gärna
veta något om lönsamheten; nog
måste man räkna med snabba löneökningar i ett land som befinner
sig i stark ekonomisk expansion?
På detta svarade Ingemar Ljungdahl:
– Löneökningarna ligger på 15–
20 procent. Men jämfört med motsvarande löner i Europa och USA
är förhållandet fortfarande ett till
fem eller ett till sex.
Ingemar Ljungdahl

av Indiens fattiga klassresan upp i medelklasskiktet. År 2025 beräknas
medelklassen bestå av 400 miljoner välutbildade indier.
Arrangörer av seminariet var
SASNET, nätverket för Sydasienstudier, Lunds universitet, och
Sweden-India Business Council.
Varje år gör en procent

Ny forskarakademi studerar köpbeteende
Forskning. En ny forskningsakademi

ska stärka kunskapen om hur butiksmedia påverkar kunderna. Avsikten är
att med hjälp av spetskompetens inom
teknik, psykologi och marknad bygga
kunskap som är både forskningsmässigt och kommersiellt intressant. Forskningsgruppen leds av professor Ulf Johansson vid Ekonomihögskolan.
– Allt mer reklam och information
förmedlas via digitala displayer i butiker. Handeln och dess leverantörer lägger stora resurser på sina budskap och

kampanjer för att få effekt i butikerna där konsumenterna fattar de flesta
köpbesluten. Men samtidigt vet man
väldigt lite om hur olika media och
budskap påverkar konsumenternas beteende, säger Ulf Johansson.
Det första projektet med anknytning
till forskningsakademin är redan igång
med två mastersuppsatser vid Ekonomihögskolan. Forskningsakademin är ett
samarbete med ZetaDisplay AB som är
ett leverantörsföretag inom plattformar
för rörlig butiksinformation.

Svensk-tyskt samarbete om ögonforskning
Ögonforskare vid Lunds
universitet tecknar i dagarna ett samarbetsavtal med universitetet i tyska Tübingen.
– Det här betyder mycket för oss.
Ögonforskningen i Tübingen har gott
anseende och stora resurser. Tyskarna
har dessutom goda kontakter med Bryssel, säger Theo van Veen, professor i experimentell oftalmologi, som just haft
en tysk delegation på tio personer på
besök.
– Vi är överens om ett bredare samarForskning.

bete och skickar redan nu dit forskare.
Ögonforskarna i Lund och i Tübingen har tidigare samarbetat i flera EUprojekt, men nu utökas samarbetet på
området genetiska ögonsjukdomar som
i de flesta fall leder till blindhet i yngre
medelåldern.
Det bredare samarbetet mellan
ögonforskarna i Lund och Tyskland är
så småningom tänkt att utvidgas ytterligare. Därför planeras även samarbete
med forskare, i Frankrike, Schweiz och
de övriga nordiska länderna.

Boksamling ställs ut
utställning. Johan Jacob Döbelius ansikte har vi
alla mött på flaskorna med vatten från Ramlösa, den
hälsokälla han upptäckte, undersökte och öppnade för
allmänt bruk den 17 juni 1707.
På Universitetsbiblioteket visar man 16 juni–25 oktober en utställning med tonvikt på den betydande
boksamling han överlämnade 1718, omkring 1.400
verk i ett tusental volymer. De flesta böckerna är bundna i pergamentband från tiden. Många är sällsynta verk, en del högst anmärkningsvärda rariteter som
bara är kända i ett fåtal exemplar – en femtedel av
samlingen är medicinsk litteratur.
Samlingen införlivades en gång med huvudsamlingen, men är nu under rekonstruktion med hjälp av prof.
dr. Karl-Heinz Jügelt från Rostock, Döbelius födelseort.

Göran Frankel
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Nyckeln till lyckad humaniorasatsning i Warwick:

Social samhörighet och
smarta omvärldsrelationer
humaniora. – Humanister kan bli
duktiga entreprenörer! Men vi måste begripa hur vårt eget system
fungerar. Hos oss gick ekonomikontoret runt och berättade hur allt
hänger ihop och var pengarna kommer ifrån, sa professor Susan Bassnett från brittiska Warwick-universitetet under ett forskarseminarium
på SOL-centrum i maj.

Tre forskarseminarier på Språk- och litteraturcentrum har under våren haft temat ”Hur skapar vi starka forskningsmiljöer?”.
– Det är viktigt att vi drar nytta av de
synergieffekter som uppstår på SOL, att
vi hittar former för samarbete och att vår
forskning blir mer synlig. Vi måste också
bli bättre på kontakterna med arbetslivet
och att hjälpa våra studenter ut på arbetsmarknaden, menade Marianne Thormählen, professor i engelska som tillsammans med filmprofessorn Erik Hedling
stått som värdar för seminarierna.
Susan Bassnett, chef för Warwick-uni-

versitetets tvärvetenskapliga centrum för
översättning och jämförande kulturstudier, hade uppviglande och inspirerande
exempel på hur humanister kan stärka
sin ställning.
1985 bestod centret av henne själv, en
polsk gästforskare, fyra doktorander och
en sekreterare på deltid.
– I dag är vi två professorer. Vi har 49
doktorander och 75 mastersstudenter –
varav många internationella, vilket ger
pengar i kassan.
Och om pengar handlar det i hög grad
i dag. Humanister måste skaffa nya och
fler inkomstkällor, menade Bassnett.
– Vi humanister är så duktiga på att
vara självkritiska. Vi behöver tänka mer
positivt och ”prata upp oss själva”.
LUM nr 6 | 2006

lationerna med omvärlden. Humanister
kan inte bara publicera sig i vetenskapliga sammanhang utan måste nå en bredare publik. Varför inte skriva en artikel
i ett flygbolagsmagasin?
Det gäller också att ta ett allvarligt
samtal med universitetsledningen vilket man gjorde i Warwick. Resultatet
blev att universitetet anställde en humaniora-grantmanager, som förenar språkoch ämneskunskaper med kunskap om
bidragssystemets irrgångar inte minst
inom EU.
vara ekonomidirektörer men gnäll och tystnad har
inte gagnat oss, fortsatte professor Bassnett. Den klassiska bilden av humanisten
är den ensamme forskaren i biblioteket,
medan mycket forskning i dag handlar
om pengar, politisk förändring och att
arbeta i team. Det fordrar att man är mer
utåtriktad.
Susan Bassnett rekommenderade
inte humanistiska team, men väl kluster
kring olika, inte alltför snäva teman. Vid
Warwick har tvärvetenskapliga samarbeten kring medicinhistoria och ett ämne
som ”Fritid” gett fina och oväntade resultat. Inom ramen för ”Karibiska studier” blev spridningen av latinsk 1700talspoesi författad av en frigiven slav, lite
av en litterär sensation.
– Mycket handlar om hur forskning
packeteras, hur man berättar sin historia,
menade Susan Bassnett.
Inte heller när man marknadsför humanisters kompetens ska man vara för
snäv:
– Det finns Cambridge-humanister
som får jobb som banktjänstemän, för
att de har lärt sig det viktigaste, hur man
skriver och hur man tänker.
Humanister vill ju inte
Susan Bassnett under sitt lundabesök.

Warwickscentret satsar mycket på
social samhörighet – ”communitybuilding”. Det är viktigt att uppmuntra medarbetarna och sätta den egna forskningsgruppen på kartan.
– Vi väljer ut de strategiskt viktigaste konferenserna och låter de bästa doktoranderna representera oss där. Det blir
marknadsföring för oss och samtidigt
träning för doktoranden.
En liten del av terminsavgiften från
utländska studenter går alltså till institutionen. Pengarna finansierar gästföreläsare och gästmentorer.
och hennes kolleger
missar inga tillfällen att fira och umgås.
Själv ordnar hon ”graduate-days” där
studenterna tar med sig mat. Man har
picknick och diskuterar hur man skriver en avhandling. Även personliga glädjeämnen som bröllop och barnafödande
uppmärksammas på den gemensamma
anslagstavlan.
Men om man internt ömt coachar sina
unga förmågor gäller att vara smart i reSusan Bassnett

text & foto : BRITTA COLLBERG
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Intern utbildningssatsning
på kommunikation
internutbildning. Informationsen-

heten har tillsammans Enheten för
medie- och kommunikationsvetenskap inlett en utbildningssatsning
riktad till chefer och forskare. Två
heldagsutbildningar på temat ledarkommunikation och mediehantering med teori och praktik ska förbättra kommunikationen såväl inåt
som utåt.

Ett antal undersökningar som genomförts de senaste åren har pekat på brister i den interna kommunikationen inom
universitetet.
Lars Uhlin, kommunikationsstrateg,
menar att universitetet står nu inför särskilda utmaningar på kommunikationsområdet.
– De analyser som vi har gjort visar att
chefskommunikationen behöver förbättras och att det i många fall saknas en hel-

hetsförståelse för universitetets verksamhet. De informationskanaler som finns i
dag kan också utvecklas vidare och synkroniseras, säger Lars Uhlin.
som en
del i Personalenhetens ledarskapsprogram som startade 2006. Ledarkommunikationsutbildningen den 22 maj leddes
av Informationsenhetens Lars Uhlin och
Sofia Hanson tillsammans med medieoch kommunikationsprofessorn Gunilla Jarlbro som denna dag pratade kriskommunikation.
– I krissituationer och i samband med
nedskärningar och omorganisationer
ställs chefens förmåga att kommunicera på sin spets. Mitt viktigaste råd är att
man som ledare ska vara ödmjuk inför
personalens behov.
– I en pressad situation är det lätt att
man som chef för vidare information
Utbildningarna finns med

Har du en nyhet
som du vill nå
pressen med?

Gunilla Jarlbro på
Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap
är en av lärarna
på kurserna. foto :
kennet ruona
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Kontakta då någon av
pressinformatörerna på
din fakultet eller på Informationsenheten, se www.
lu.se/o.o.i.s/3374
På samma hemsida hittar du också råd och tips
för kontakter med media,
t.ex. hur man skriver ett
fängslande pressmeddelande, när det är läge att
ordna en presskonferens,
med mera.
Mer om universitetets kommunikations
arbete kan du också läsa
på www.lu.se/kommunikation

kommen direkt från högre ort. Chefen
talar ofta ur ett makroperspektiv som
kanske inte alls ger den enskilde den information han eller hon behöver för att
orientera sig. Tänk efter och försök istället målgruppsanpassa informationen efter mottagaren, säger Gunilla Jarlbro.
För medieträningen stod Anna Johansson, nyhetsredaktör vid Informationsenheten, med ett förflutet som journalist, och Gunilla Jarlbro.
Anna Johansson gick

bland annat igenom journalistiska arbetsmetoder, intervjusituationen och hur man ska bemöta
en vinklad fråga. Ett av hennes viktigaste tips var att aldrig lockas att spekulera – vet du inte svaret på journalistens
fråga, hänvisa vidare eller be att få återkomma.
– Tänk också på att det inte finns något som heter off-the-record. Vill du inte
att uppgifterna ska hamna i tidningen,
håll tyst. Hantera alltid journalister professionellt och be gärna att få veta i vilket sammanhang intervjun ska användas. Ha ditt fokus på det budskap du vill
förmedla och var inte för invecklad i dina
svar, håll det kort och enkelt.
kompletterades också med praktiska övningar, något som
uppskattades av Susanne Erland, forskare från Ekologiska institutionen.
– Jag har haft ganska mycket presskontakter genom mitt arbete och har
överlag haft goda erfarenheter. Nu ska
jag byta jobb och behöver lära mig hur
jag kan knyta kontakter med pressen och
sälja in ett budskap. Jag tycker att jag har
haft nytta av utbildningen, säger Susanne Erland.
Medieträningen

Anna Gianuzzi
fotnot. Kommunikations- och medieutbild-

ningarna kommer att ges igen hösten 2007.
Läs mer på www5.lu.se/o.o.i.s/1391

												

LUM nr 6 | 2006

Personalrekrytering
anpassas till it-åldern
personalrekrytering. Arbe-

tet med att rekrytera personal till
Lunds universitet bör anpassas till
it-åldern. Elektronisk rekrytering till
lediga tjänster kan ske med högre
kvalitet och kanske även snabbare i
många fall.
– Ett universitet som hanterar
7.800 anställningsbeslut per år och
över 20.000 ansökningshandlingar
kan behöva ett stödsystem, säger
Jeff Armstrong.

Han är personalsamordnare på LTH och
leder ett projekt som han hoppas senast
mot slutet av nästa år ska genomföras på
hela LU. Det sker i samordning med ett
annat adminstrativt projekt, dokumentflödessystem eller DFS för bl.a. diarieföring, som börjat testköras på LTHs
kansli.
– Vi var några stycken som såg över
äldre formulär. Idén dök upp att ersätta
dem med webbformulär. Vi började redan i fjor att testa ett sådant system för
ledigkungörelser. Vi såg att det samlar
all information på ett ställe och att rätt
formulär styr upp och ger stöd, berättar
Jeff Armstrong.
av en prototyp för
nyckelgrupper på Personalenheten samt
Naturvetenskapliga och Medicinska fakulteten enades man om att det här bör
utvecklas till ett universitetsgemensamt
system.
– Dagens system bygger på äldre blanketter som inte alltid är uppdaterade för
dagens krav. De utgör en enskild aktivitet utan automatisk koordinering. I dag
kan vi visserligen ta emot ansökningar
via e-post, men bara hantera dessa utskrivna på papper utan effektiv vidare
förmedling.
Många företag och organisationer kan
idag ta emot ansökningar via Internet,
men i högskolevärlden tycks det bara – i
Efter en visning
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begränsad omfattning – ske på Karolinska Institutet.
På LTH har man ersatt fyra gamla
blanketter för ledigkungörelse av tjänster
med ett s.k. L-system, som också underlättar formuleringen av annonser. Dessutom beskrivs finansieringen av tjänsten
och kravprofil (mallar finns för de flesta
kategorier).
nu på en server så att både institution och personal
avdelning kan se vad som har gjorts. Ledigkungörelser på engelska stöds också
och till annonser och ledigkungörelse
utgår enligt jämställdhetsplanen information om könsfördelning på institutionen.
L-systemet utgör det första steget i
e-rekryteringen. Verktyg för det vidare
arbetet med urval och registrering återstår att utforma. Det handlar om att bedöma meriter och få in yttranden. Man
kan slutligen placera in de sökande löne
mässigt inför förhandlingar och få beslutsstöd utifrån färdiga mallar.
Projektets planerade senare faser är
upphandling och pilotinstallation av ett
system för hela processen, införande av
detta i hela LU med organisatorisk uppdatering och vidareutveckling.
Informationen samlas

som även står för
programvaran till dokumentflödessystemet (DFS), har lämnat en offert till program för e-rekryteringen. Tanken är att
systemen ska integreras. För att gå vidare krävs dock ett beslut av LUs förvaltningschef.
– Systemet ska vara användarvänligt och hjälpa anställaren. I dag styr
regelverket men med samma formulär
kommer alla att arbeta mer enhetligt
med bättre möjlighet till helhetssyn och
kontroll. Kvaliteten ökar på hanteringen, som i vissa fall bör kunna bli snabbare. Allt detta ger ett bättre stöd till
Företaget Formpipe,

Jeff Armstrong demonstrerar den prototyp
till ett e-rekryteringssystem som utvecklats på LTH.

kärnverksamheten, menar Jeff Armstrong.
I styrgruppen för E-projektet sitter
även Johan Ekman från LDC, LUs personalchef Staffan Svensson, LTHs personalchef Sonja Meiby, akademisekreterare Maria Wennerström och LTHs
webbmaster Tomas Havner som ger tekniskt stöd.
Projektet följs också av en referensgrupp med Tanja Persdotter, LTH, Sofia
Cederström, Medfak, Anders Lindahl,
Natfak, och Maria Hansson, personalenheten.
text & foto :
MATS NYGREN
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De senaste tio åren har ”värsta byggboomen” rått vid Lunds universitet. Nästan alla lokaler har rustats upp, nya hus har byggts
och hyrorna har stigit. Detta i en tid då verksamheten varit ganska
skakig. Inte minst de senaste åren med minskande studentkullar.
– Men vi har inte förbyggt oss, säger Lars Lavesson, universitetets byggnadschef. Däremot har vi, som en följd av
utbyggnader, nu en del äldre lokaler som vi behöver
göra oss av med.
LUM tog med byggnadschefen på en
promenad som startade vid Universitetsplatsen och slutade vid Kemi
centrum.

➍

ill: petter lönegård
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➊ Universitetsplatsen
➋ Skissernas museum
➌ SOL-centrum
➍ Geocentrum
➎ BMC
➏ Fysicum
➐ Astronomiska institutionen
➑ Kårhuset
➒ Ingvar Kamprad Designcentrum
➓ Kemicentrum

												

LUM nr 6 | 2006

➏

➓

S

R
TO

Ö

L
V

E

G

A
T
A

N

➒

NA

➑

N
GE
VÄ

O

mgiven av det nya virtuella kongresscentrumet på Universitetsplatsen berättar Lars Lavesson
hur man rustat upp lokalerna med målet att alla ska ha moderna lokaler anpassade till sin verksamhet med bra arbetsmiljö utan att lokalhyrans andel av de
totala kostnaderna skulle skjuta i höjden.
– Vi har faktiskt uppnått det målet,
bland annat genom att antalet personer
i lokalerna har ökat rejält. Ett annat mål
har varit att flytta samman verksamheter som hör ihop och tidigare varit spridda. Genom det kan man också göra en
del rationaliseringsvinster.
När Lars Lavesson började som byggnadschef för knappt tio år sedan stod
LUM nr 6 | 2006

universitetshuset till stor del outnyttjat.
Frågan var då vad man skulle göra med
denna ”kostsamma och föga praktiska
gipstårta”.
– Det historiska symbolvärdet var för
starkt för att vi skulle kunna lämna det.
Och nu är det ett bra exempel på hur
verksamhet som passar ihop med varandra och med huset verkar där – dvs rektorerna, Informations- och Planeringsenheten, säger han.
förbi Byrålogen upp mot Eden. Till höger ligger Sociologen som rätt nyligen har genomgått en stor invändig renovering. På
”torget” mellan Psykologiska institutioVi går över Paradisgatan

nen och Eden stannar Lars Lavesson.
– Här måste det väl ändå vara härligt
att vara student. En sån tät miljö – alltid
mycket folk, läsplatser, bibliotek och flera
restauranger och fik inom räckhåll.
En bit längre upp till vänster ligger
Theologicum – och möglar?
– Fastighetsägaren har dock gjort ett
seriöst jobb med saneringen – men fortfarande återstår en del arbete.
Vi kommer upp till Valvet och tittar in
i Skulpturparken, mot Skissernas museum och Gamla Biskopshuset. Byggnadschefen ser nöjd ut.
– Detta blev verkligen fint med den
öppna entrén till museet mot stan. Och
hur vi klarade oss utan Biskopshuset kan
17
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– Här måste det väl ändå
vara härligt att vara student, säger Lars Lavesson om södra universitetsområdet.

t

efter byggboomen

man undra så här i efterhand. Annexet
– gästforskarbostäderna – är aldrig tomt.
Det är fantastiskt att kunna erbjuda bostad mitt i stan.
Men Skissernas var ingen enkel renovering och är ännu inte tekniskt fullgånget – trots att det tog tid. Museet var
stängt i över två år och 23.000 konstverk
skulle tas om hand och arkiveras. Det
blev inte heller större utrymmen för själva utställningsdelen.
– Men logistiken förbättrades – nu
kan man gå runt inne på museet – tidigare fick man gå tillbaka samma väg, säger Lars Lavesson. Och framför allt har
man fått lagringsutrymmen och konserveringsverkstäder för att ta hand om all
den konst som tidigare varit nedpackad.
I UB-parken tornar Språk- och litteratur-

centrum, SOL, upp sig – ett genomplanerat projekt enligt byggnadschefen.
– Vi klarade alla ny- och ombyggnader nästan utan evakueringar. Och här
har vi uppfunnit en tomt som egentligen
inte fanns, berättar han.
Genom att ta bort en liten trädgård
lösgjorde man tomt för en byggnad på
sextusen kvadratmeter till bibliotek och
läsplatser.
Men visst var det en del tekniskt trassel
i början med telefoner som inte fungerade
och larm som gick på i tid och otid?!
– Jodå, en del inkörningsproblem har
det varit. Just dörrlarm har vi ofta problem med i nybyggen.

Billigaste lokalhyran – en krona om året för
hela huset!
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Vi går igenom entrén och ut på andra sidan – till Sölvegatan. Och det är
längs denna gata som Lunds universitet
flyter fram som ett band genom stan –
från Lundagård, genom LTH-området
och Ideon upp till Brunnshög. Här finns
också en del av universitetets historia –
bla. i form av de gamla patriciervillorna
vid Finngatan som nu lämnas succesivt.
Vilka fler gamla lokaler som är aktuella
för historik vill Lars Lavesson inte gå in
på. Såväl förhandlingar med fastighetsägaren som att flytta institutioner och
människor är känsliga saker.
gamla Ekologihuset som
blev moderna Geocentrum tillsammans
med gamla Farmakologen på andra sidan Helgonavägen och en nybyggnad
på Sölvegatan. Mitt emot ligger gamla
Zoologen och bakom den Zoofysiologen. Verksamheten här ska ingå i Biologicentrum på norra universitetsområdet och Zoohusen kommer att tömmas
när detta väl blir färdigt. Lars Lavesson
undersöker möjligheterna att här, efter
renovering, flytta samman historisk-filosofiska sektionen med övriga HT-institutioner i SOL.
– Frågan är om det går att få till ändamålsenliga lokaler till ett rimligt pris i de
här gamla lokalerna, funderar han.
Nu siktar vi

till BMC –
jättebygget som väckt kritik för just sina
tomma lokaler.
– Här blev det inte som planerat bland
annat eftersom ett par forskargrupper
lämnade Lund och det blev lokaler över.
Det har dock gett andra möjligheter eftersom vi flyttar annan verksamhet som
hör ihop med BMC hit och då kan man
tänka sig en del rationaliseringsvinster,
säger han.
Det är BMCs sista etapp, hus D som
är olycksbarnet. Men ett våningsplan
har man nu fyllt med en flervetenskaplig
forskargrupp, ett annat har region Skåne
hyrt och på ett våningsplan finns den nya
Bioinkubatorn.
Nu är steget inte långt

– Här ska mindre företag få växa till
sig och får hjälp med hyran av riskkapitalbolag.
Sen finns två plan kvar. En del av dessa
fyller man genom att flytta över forskning
som idag finns i det första BMC-huset där
lokalerna inte är så avancerade. Och till
de äldre lokalerna flyttas det medicinska
kansliet som idag är utspritt på Algatan, i
gamla Hudkliniken och i Fysicum.
– Tidigare planerades ett större hus för
administrationen här på parkeringsplatsen – men det behövs ju inte nu.
I Fysicum, rakt över gatan, händer det
också mycket. Bakom ligger Nanokyrkan – det nya labbet för nanoforskare –
med den i särklass högsta kvadratmeterhyran på 7.290 kronor!?
– Det beor på den extrema tekniska
standarden med vibratonsfrihet och absolut ren luft. Här gör man experiment
på atomnivå och tål inga störningar, förklarar Lars Lavesson.
Normalt ligger annars kvadratmeterhyrorna här på mellan ett och tvåtusen
kronor.
Den av Fysicums längor som vetter ut

mot Tornavägen förvandlas nu till Innovationscentrum. Hit flyttar bla LU Innovation, CIRCLE och Forskningspolitiska institutet.
Mitt emot på Sölvegatan ligger så en
höjdare i dubbel bemärkelse. Astronomiska institutionen! Om Lars Lavesson får
välja ett favorithus så blir det nog detta.
– Prisvärt, framtidssäkert, flexibelt,
snyggt och högteknologiskt, med bra
brukare som varit med hela vägen, säger han.
Apropå Nanokyrkans lokalhyra så visar Lars Lavesson kontrasten – det lilla
huset vid sidan om Astronomihuset mot
Tornavägen, som används som seminarielokal av astronomerna.
– Det betalar vi en krona om året för
i hyra – man kan ju säga att vi fick det
på köpet…
Vi går över Tornavägen. Till höger
ligger den del av Mattehuset som LDC
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Lokalkostnader

Under den senaste tioårsperioden,
från 1997 till 2007, har lokalkostnadens andel av universitetets totala
kostnader ökat från 12,5 till 13,5 procent. Bakom den procenten ligger gemensamma investeringar från universitetet och fastighetsägare på cirka
6,5 miljarder kronor i nya byggnader,
inredning och utrustning. Hyresavtalen med Akademiska Hus som tidigare löpte på tioårskontrakt har också
skrivits om. Nu är det möjligt att säga
upp cirka en tiondel av lokalbeståndet
varje år, dock med undantag från de
20-åriga avtalen för exempelvis BMC
och IKDC. LU hyr inte bara av Akademiska Hus utan av sammanlagt 40
stycken fastighetsägare och i princip
har alla hyresavtal anpassats till denna
nya doktrin.
Lars Lavesson är mycket nöjd med Ingvar Kamprad Designcentrum.

Mitt emot ligger det nyrenoverade Stu-

diecentrum (gamla UB2) – och drömmen vore – menar byggnadschefen – om
man kunde knyta ihop det med Kårhuset
och göra ett torg emellan. Men då måste busstrafiken hanteras på något annat
sätt.
Vi går vidare förbi V- och A-husenoch
kommer in i den lummiga allén till IngLUM nr 6 | 2006

var Kamprad designcentrum. Här är det
verkligen snyggt! Lars Lavesson ser glad
ut igen och poserar gärna vid det spännande huset i glas, betong och paneler
av lärkträ.
Rakt
ner till vänster siktar vi Kemicentrum,
KC, Sveriges största institutionsbyggnad
på sin tid med 50.000 kvadratmeter. Ett
hus som under många år fått kritik för sin
arbetsmiljön och även säkerheten. Och
som det tagit lång tid att planera renoveringen av.
– Kemisterna har haft svårt att uppskatta sina framtida lokalbehov, kommenterar Lars Lavesson som ändå är rätt
nöjd med hur det nu ser ut att bli till slut
(se artikel på nästa sida).
Hus 4 blev dock med tiden över och
det har man lyckats säga upp från och
med nästa årsskifte.
Att renovera klart Kemicentrum och
Biologicentrum är de stora återstående
aktuella projekten i LokalförsörjningsMen säg den lycka som varar.

programmet från 1998. På väg tillbaka går vi förbi Wallenberglabben I och
II som tillsammans med Ekologihuset,
gamla Växtfysiologen och en mindre nybyggnad ska bli det ständigt fördröjda
Biologicentrum. Att det tagit så lång tid
att komma igång beror, liksom med KC,
på svårigheter att uppskatta framtida behov. Ämnet biologi har förändrats och lokalprogrammet har skrivits om mer än
en gång och successivt krympt till de befintliga husen plus en mindre tillbyggnad
på 2.000 kvadratmeter.
– Det projekteras nu för fullt och det
blir byggstart nästa vår, säger Lars Lavesson.
text & foto : Maria Lindh
FOTNOT. I dagarna skickar Byggnadsenhe-

ten ut en förfrågan till områdena om deras
vision för framtiden, vilka behov de har av
förnyelse av lokalbeståndet. Materialet ska
sedan sammanställas till förslag till en gemensam lokalplan för hela universitetet som
under hösten går ut på remiss för att kunna
beslutas tas av universitetsstyrelsen vid årsskiftet.
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huserade i innan de flyttade till andra
lokaler vid Sofiaparken. Nu är LDCbyggnaden närmast Sölvegatan uppsagd
och lämnad, men matteannexet finns
kvar och är i stort behov av renovering.
– Men just nu verkar det dystert med
pengar till den renoveringen.
När vi kommer fram till Kårhuset ser
Lars Lavesson rätt missnöjd ut.
– Ett knackigt hus, tycker han. Vi
måste få till stånd bättre entréfunktioner. Det ser ju nästan ut som en parkeringsplats här. Asfalt så långt ögat når
– och titta – där står faktiskt en bil parkerad.

efter byggboomen

Ombyggnaden av KC
– ett komplicerat femtonspel
– Det har varit som ett femtonspel
– fast med betydligt fler brickor än
femton.
Det säger Kemiska institutionens
administrativa chef Cecilia Billgren
om ombyggnaden av Kemicentrum
(KC). Den har varit ett komplicerat
pussel med folk och lokaler. Kommunikationen mellan KC, Byggnadsenheten och Akademiska Hus
har ibland lett till missförstånd och
störningar. Planen har också baserats på ett antagande som inte hållit: att kemin i Lund skulle fortsätta
att expandera.

I dagarna äger inflyttningen rum i de lokaler som kallas Etapp 2 i ombyggnadsplanen; bl.a. flyttar då Avdelningen för
kemisk fysik in i östra delen av KC:s huvudkropp – den långa byggnad i öst-västlig riktning som internt är känd som Hus
I. Här ska också biblioteket och en stor
gemensamhetslokal finnas. Denna var
från början tänkt som en restaurang eller
cafeteria, och somliga är besvikna över
att det inte blev så; behovet av en trivsam
och lockande mötesplats är stort i detta
brokiga konglomerat av avdelningar som
var och en är en värld för sig.
femtonspelets alla brickor på rätt plats, för ännu
återstår en förflyttning av folk från Hus
IV till Hus III och renovering av Hus III.
Husen III och IV är de mindre byggnader som vetter ut mot Getingevägen. I
Hus III ligger f.n. KC:s reception. I Hus
III och IV har inget förutom tillfälliga
punktinsatser gjorts sedan husen byggdes 1967. Man hoppas att detta sista moment i KC:s förvandling ska vara fullbordat 2009.
Det är snyggt, ljust och modernt i de
Därmed ligger dock inte

20

Kemicentrum. De bakre byggnaderna, ut mot Getingevägen, är Hus III och IV. Mittlängan är Hus
I. Den främre längan till höger är Hus V och den bakre Hus II. ill: akademiska hus

labb och föreläsningslokaler som redan
har blivit ombyggda på KC. Även i den
nu aktuella Etapp 2 lyckas man få in ljuset trots att det nya fläkthuset bildar en
övervåning som ligger som ett lock över
Hus I. Husets båda långa korridorer har
ljusschakt med fönster på sidorna – i det
ena fallet mot söder, i den andra mot
norr. Fläkthuset innebär dock en skymd
utsikt för en del av tjänsterummen.

– Omflyttningarna har ibland varit
påfrestande, säger Cecilia Billgren. Det
har hänt att man börjat riva lokaler innan verksamheten hunnit flytta ut. Och
för avdelningarna har flyttningarna i vissa fall inneburit att forskningsaktiviteter
har försenats. Det kan exempelvis handla om instrument som det tar månader
att kalibrera om sedan de flyttats från en
plats till en annan.

Etapp 1. Den
innefattade västra delen av Hus I vilket
bl.a. berörde Institutionen för kemiteknik – som skulle få en modernare men
mindre apparathall – samt föreläsningsoch datorsalar och ett antal grundutbildningslabb i bl.a. biokemi och analytisk
kemi. Redan på 90-talet var en del av dessa lokaler i så dåligt skick att de inte kunde användas. Man hyrde in sig i lokaler
på Ideon.
Etapp 2 startade januari 2006 och
omfattade östra delen av Hus I; Etapp 3
som nu pågår omfattar mittdelen av detta hus.

Nu ska verksamhet som är kvar i Hus

I januari 2004 startade

IV flyttas till Hus III. Men samtidigt
måste man då renovera lokalerna, något som man inte räknat med från början.
– Just nu pågår diskussionen om hur
det ska genomföras och hur man ska få
medel till det. I dagsläget ser det ut som
att inbesparade hyresmedel med råge äts
upp av ökade lokalkostnader i stället för
att komma forskningen tillgodo, säger
Cecilia Billgren.
Femtonspelet på KC är ännu inte
över.

												

Göran Frankel
LUM nr 6 | 2006

kunglig
fredsivrare
– Gör något nytt och bra, bli inte en
kopia av andra Mellanösterncentrum.
Den uppmaningen gav prins El
Hassan bin Talal vid invigningen av
Centrum Mellanösternstudier. Med
det menade han att forskning kring
Mellanöstern ofta är fragmenterad.
Men tack vare Lunds universitets
bredd så finns det möjlighet att skapa ett riktigt bra centrum, sa han.

Epitet som arabist och orientalist har
idag en negativ klang, menar prins El
Hassan. I diplomatkretsar heter det ”going native”, när man alltför mycket identifierar sig med det land man verkar i, och
detta ses inte som något positivt. Prins El
Hassan skulle däremot gärna se att fler
kunde ”klä sig i den andres kläder”. För
denna kulturella förståelse behövs tvärvetenskap där studier av religion kombineras med studier i sociologi, socialantropologi och mänskliga rättigheter.
enligt prinsen, också
arbeta aktivt med universitetsutbyten
både på student- och på forskarnivå. Men
det finns en risk för att utbytesstudenter

t

Centrumet bör ,

Prins El Hassan bin Talal är farbror till den nu
varande kungen Abdullah II av Jordanien. Prinsen har gjort sig känd som en av Mellanösterns
mest respekterade och inflytelserika språkrör
och opinionsbildare.
LUM nr 6 | 2006
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Stort intresse för
Akademiska
Rodden!
Vi vill tacka all personal och studenter som anmält
roddlag till den prestigefyllda Akademiska Rodden.
Intresset har varit mycket stort och totalt fick vi
ihop hela 60 lag vara 22 personallag från bl. a.
Lunds universitet. Tävlingarna går den 1 september i Malmö kanal och under sommaren
kommer flera träningsmöjligheter att ges.
I tävlingen, där varje lag består av minst 4
personer, tävlar studenter och personal i var
sin klass. Det studentlag som vinner och får
den bästa tiden går till finalen i Stockholm
den 15 september.
Vi hoppas kunna göra denna tävling till Sveriges
motsvarighet till den legendariska roddtävlingen
mellan universiteten i Oxford och Cambridge.
Lagen i årets tävling kommer från Lunds universitet,
Malmö högskola, Lantbruksuniveritetet i Alnarp
samt högskolorna i Kalmar och Kristianstad.
Kom och heja på ditt lag den 1 september!
Trevlig sommar önskar
Akademiska Hus

Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Vi är ledande på kreativa miljöer och
skapar levande campus där studier, forskning, företag och service samverkar och ger växtkraft.
Vi har verksamhet över hela landet, från Malmö i söder till Kiruna i norr. Mer information finns på
www.akademiskahus.se
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från arabvärlden stannar kvar i väst eftersom karriärmöjligheterna är bättre här.
– Våra länder behöver ett system som
är mer uppbyggt på meriter och inte som
idag på kontakter, sa prins El Hassan.
Prins El Hassan har gjort sig känd för
sitt engagemang för fred i Mellanöstern.
Han har skrivit många böcker där han
propagerar för en global kultur som strävar mot fred, stabilitet och rättvisa.
– Ni i Lund kan bidra till den långa
traditionen av goda svenska fredssträvare som Bernadotte, Hammarskjöld,
Blix, Bildt och Ekéus, sa prinsen som
menade att just skandinaviska diplomater har förmåga att göra sina röster
hörda.
verkar vara en
bristvara i dessa dagar. Prinsen anser att
risken är överhängande för en storkonflikt där hela Mellanöstern dras in. Upptrappningen av våldet i Libanon kan bli
gnistan som får allt att brinna, men så
länge USA och Iran fortfarande samtalar med varandra så tror prinsen att det
finns hopp.
Han drar en parallell mellan krigen i
Mellanöstern och de på Balkanhalvön.
– På Balkan fanns 450.000 internationella soldater som användes för att stärka
freden när fredsavtalet väl trätt i kraft. I
Mellanöstern finns ungefär lika många
soldater, men de förbereder för krig, inte
för fred.
Och goda diplomater

skulle få
oöverskådliga konsekvenser. Regionen
kommer splittras i fattiga mot rika, sekulära mot religiösa, radikala mot moderata, utbildade mot outbildade.
Vägen till fred, tror prins El Hassan,
går genom ökad förståelse, men också
genom samarbeten kring gemensamma
projekt som exempelvis vattnet, en bristvara i hela regionen. Precis som européerna arbetade för en varaktig fred genom
Stål- och kolunionen så skulle Mellanösterns länder kunna samarbeta kring
vattnet.
Man förknippar sällan Mellanöstern
En upptrappning av våldet
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Prins El Hassan bin Talal hade ett gediget livvaktsskydd vid sitt besök i Lund. Här övervakas
han vid mötet med rektor Göran Bexell.

”Jag gillar också ert motto ‘ad utrumque
paratus‘(beredd till bådadera). Det är
något helt annat än George Bushs devis
‘Either you´re with us or against us‘.”
med miljöfrågor, men egentligen är miljön ett lika överhängande hot som våldet; dricksvattnet försaltas och Döda havet håller på att torka ut. I en studie som
prins El Hassan medverkade i på 70-talet kom man fram till att området mellan Jordanfloden och Medelhavet endast
kan härbärgera runt tio miljoner människor. Idag bor där ungefär tolv miljoner människor.
varför går
det inte att få till stånd ett samarbete om
exempelvis vattnet?
– Det är svårt med ett bra samarbete
mellan parter som står på så olika nivå
när det gäller ekonomi och tillgång till
utbildning och sjukvård, säger prins El
Hassan.
Därför tror han att just hydropoliMen med denna kunskap,

tik ska kunna vara ett mycket strategiskt
forskningsområde för Lunds nya Centrum för Mellanösternstudier.
prins El Hassan
bin Talal är han på väg att lämna Lund
med hela sitt följe av rådgivare, familj
och säkerhetsvakter. Han verkar nöjd
men lite trött efter fyra dagar fyllda med
föreläsningar, studentafton, promotion
och fester.
– Jag tycker att Lund känns som en
levande universitetsstad, sammanfattar
han. Jag gillar också ert motto ”ad utrumque paratus”(beredd till bådadera). Det är
något helt annat än George Bushs devis
”Either you´re with us or against us”.
När LUM intervjuar

text: ulrik a oredsson
foto : kennet ruona
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Föryngring
med förhinder
Efter jätteproppen Orvar kommer jätteprillan* Pernilla… Eller kanske inte?
60-talisterna har satt sitt hopp till de stora pensionsavgångarna vid universitetet, som vi skrev om i förra LUM. Men även om många nya anställs
blir det knappast någon fullständig återbesättning när ”Orvar” pensioneras. För studenterna sviker och Lunds universitet måste krympa kostymen.
Många av dem som skulle kunnat bli en ny propp i systemet får söka arbete på annat håll. Det gäller i alla fall den 60-talist-Pernilla som LUM har
träffat…
Ändå tycks universitetet ha börjat inse att man måste anstränga sig mer
som arbetsgivare. Universitetsledning och fakulteter satsar 300 miljoner
kronor på nya jobb för unga forskare. Medicinarna stärker tryggheten för
sina anställda. Och i höst läggs förslag om en ny snabbare karriärväg för
högskolans forskare och lärare.
* År 2004 snusade 4,4 procent av alla svenska kvinnor födda på 60-talet. Det är mer än i någon annan kvinnogeneration enligt Statistiska Centralbyråns statistik. LUMs intervjuoffer Pernilla Ouis intygar dock att hon aldrig nyttjat snus!
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Utlasad – dags att packa
– Jag är 42 år och har aldrig haft ett
fast jobb, säger Pernilla Ouis, doktor i humanekologi.
Den här morgonen tömmer hon
sitt arbetsrum i villan på Finngatan.
Pernilla Ouis lämnar Lunds universitet – kanske för gott.

Hon står fortfarande på Lunds universitets hemsida, med telefonanknytning
och e-postadress.
– Men det är bara den här veckan också, säger hon. Jag ska vara opponent på
en avhandling i humanekologi på slutseminariet. Sen är det slut.

la Ouis är också egenföretagare på deltid. Sedan ett par år jobbar hon dessutom
halvtid på Malmö högskola, som forskare och lärare.
en offentlig person. 1986 konverterade hon till islam. Hon bar slöja och engagerade sig i
det religiösa livet och den offentliga debatten. Hon blev ”den snälla muslimen”
i många svenskars ögon. Är man uppvuxen i Säffle och pratar värmländska så
uppfattas man kanske som ofarlig, även
om man bär slöja…
Pernilla Ouis är närmast

”Det fanns risk att vi skulle bli ”inlasade”
fick vi veta. Jag anklagar ingen, men det är
ironiskt att bli utestängd genom en lag som
ska ha motsatt effekt…”

Det här hände exakt tio år efter att Per-

nilla Ouis antogs som doktorand och
anställdes som amanuens på Etnologiska institutionens humanekologiska avdelning. Ett par år senare hade hon fått
doktorandtjänst och 2002 var avhandlingen klar.
Sedan dess har hon levt ett splittrat
och kringflackande liv som föreläsare,
frilansande konsult och forskare, skribent och lärare. Men ändå haft en fot
kvar på institutionen, förordnad på mellan 30 och 50 procent som lärare. Det har
inte räckt till försörjningen och PernilLUM nr 6 | 2006

Pernilla Ouis har hela tiden velat nyansera bilden av islam och av skillnaderna mellan olika grupper i det mångkulturella samhället. Hon har skrivit flera
böcker, ställt upp på radio- och tevedebatter och publicerat artiklar. Med åren
har hon blivit mer kritisk, inte mot islam
i sig, men delar av den kultur som utövas
i islams namn. Framför allt är hon engagerad i kvinnofrågor och förtrycket av
kvinnor i många muslimska samhällen.
2005 la hon av sig slöjan och upphörde att
leva som praktiserande muslim.
I dag bor hon med

tre av sina fyra barn
i ett hus utanför Hörby. Hon är skild och
för att få ihop till försörjningen får hon
ligga i.
– Så osäker som framtiden är vågar jag
knappt säga nej till ett enda uppdrag. Det
känns också lite som om jag måste slå
vakt om mig själv som varumärke.

t

Det var det egentligen redan för ett år
sedan. Då förlängdes inte förordnandet
för Pernilla Ouis och två kolleger.
– Det fanns risk att vi skulle bli ”inlasade” fick vi veta. Jag anklagar ingen,
men det är ironiskt att bli utestängd genom en lag som ska ha motsatt effekt…

Pernilla Ouis tömmer
sitt arbetsrum.
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Det är givande att vare ute bland människor, men också slitsamt att vara aktiv på så många olika fronter. Dessutom
ställs hon inför etiska dilemman.
– Just nu skriver jag slutrapporten på
en uppdragsutredning om hederskultur
och sexuellt våld mot flickor i tre länder
i Mellanöstern. Jag vill berätta att man
inte vill att flickor håller på med lekar
som kan skada deras mödomshinna, som
till exempel att cykla. Jag vill kunna skriva att detta är patriarkaliska samhällen.
Men uppdragsgivaren har en mer försiktig inställning och vill att jag ska hålla igen för att inte bidra till ett ”vi-ochdom-tänkande”.
Det tär på henne att inte fullt ut kunna

t

utöva det kritiska och oberoende tänkande som hon blivit tränad i och investerat
så mycket i här vid Lunds universitet.

Pernilla Ouis

Namn: Pernilla Ouis
Född: 1965 i Göteborg. Uppvuxen i Säffle.
Familj: Ensamstående med fyra barn 21,
19, 15 och 14 år gamla.
Bor: I ett billigt hus utanför Hörby. Jag har
aldrig kunnat få bolån och skaffa bostad i
Malmö/Lund.
Arbete: Frilansande forskare, föreläsare
och skribent. Visstidsanställd vid LU 1996–
2006, samt några timmar våren 2007. Nu
drygt halvtidsförordnad på Malmö högskola.
Böcker: ”Muslim i Sverige” (2003) tillsammans med Anne-Sofie Roald.
”Woman or Child? Voices of Teenage Girls
in the Middle East” (Save the Children,
2005)
Doktorsavhandling (2002): Om Förenade arabemiraten, från beduinsamhälle till
supermodern stat, med ett miljöperspektiv. ”Jag blev senare erbjuden jobb av ett
oljebolag där, som miljöansvarig! Men det
hade varit att sälja sig till fienden.”

– En kollega sa en gång att detta att
skriva en doktorsavhandling var som att
bygga en Rolls Royce och sedan köra den
till tippen.

ling, säger hon och ser sig omkring i det
nästan tömda lilla arbetsrummet. Alla
på humanekologiska avdelningen är på
väg att flytta ut från villan på Finnga-

”En kollega sa en gång att detta att skriva en
doktorsavhandling var som att bygga en Rolls
Royce och sedan köra den till tippen.”
Men hon talar inte bara i egen sak.
Det finns en fara i att den obundna vetenskapen får allt mindre utrymme.
Mycket av forskningen om det mångkulturella samhället är politiskt korrekt och
mesig, tycker hon. Allt kan inte handla
om spännande mat, folkdans och roliga nationaldräkter. Det finns kulturella skillnader som skapar värdekonflikter
och måste upp till ytan. Man behöver
erkänna både samhällets och individens
ansvar för att det ska bli en integration,
menar hon.
– Och ingen kan gärna anklaga mig
för att vara islamofob!
För ett tag sedan hade Pernilla Ouis
en invandrarkvinna som student. Hon
ville skriva om hur invandrare inte släpps
in i det svenska samhället.
– ”Vem får dina söner gifta sig
med?” frågade jag. ”De måste gifta
sig med rena flickor från mitt hemland” svarade hon. ”Där har du ett
integrationsproblem som ligger i
dig” sa jag.
– Jag tycker det bara finns två
enkla förklaringsmodeller i integrationsdebatten; antingen är allt invandrarnas fel eller så är det majoritetsamhällets ”strukturella
rasism”. Det är ju både och.
Det bästa med Lunds universitet är att det finns en
tradition för den fria
tanken. Det var inom
ramen för den hon
skrev sin avhand-

tan, men Pernilla får ingen arbetsplats
på det nya stället.
– Tänk på alla goda seminarier man
haft i det här huset, alla goda böcker man
fått läsa. Och idéer som fötts i vilda diskussioner med kolleger!
Visst skriver hon mycket,

men det är
bara i de där snabba artiklarna för dagstidningar och tidskrifter, som ger pengar, som hon hinner publicera sina idéer
och forskningsrön. De djupa, vetenskapliga artiklarna finns ingen tid för.
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Nya karriärvägar utreds

text & foto : BRITTA COLLBERG
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– Universitetets otrygga anställningsvillkor skrämmer bort unga
begåvningar. Det är ett allvarligt
systemfel, säger prorektor Ann
Numhauser-Henning.
Hon utreder det akademiska tjänstesystemet på regeringens uppdrag. I höst lägger hon
fram ett förslag om karriärvägarna
inom universitet och högskolor.
– Tryggheten ska fördelas mer
rättvist. Fler får fasta jobb, men
fler kommer också att beröras av
omställningar i framtiden.

Lunds universitet har många hundra lärare med tidsbegränsade anställningar,
de flesta 60-talister och yngre. Inom två
år måste dessa sluta vid universitetet eller erbjudas fasta jobb.
– Det har inte gått upp för alla än, säger Ann Numhauser-Henning.

De flesta 40- och 50-talister har fasta
anställningar, men senare generationer
har haft betydligt sämre chanser att få
fasta jobb och meriterande tjänster.
Ett skäl är 1990-talets satsning på forskarutbildningen. Antalet doktorer har
fördubblats, men sen har det inte funnits
mycket pengar att anställa de nydisputerade. Högskolans beroende av externa
anslag har också spelat in. De som fått
jobb efter doktorsexamen är ofta korttidsanställda på externa medel.
Det finns formell möjlighet att skapa
meriterande tjänster för unga forskare
inom ramen för högskoleförordningen
(se separat ruta), men forskarassistenterna har blivit allt färre och få fakulteter
har anställt biträdande lektorer. Istället
har nya korttidsanställningar skapats.
Personalenhetens Essie Kjällquist
visade för några år sedan att allt fler
anställs som ”annan forskande och

Forskarassistenter och biträdande lektorer

Akademiska lärares anställningar regleras av högskoleförordningen, som gäller framför LAS, Lagen om anställningsskydd. Inom förordningens ram kan man
anställa forskare på begränsad tid i mer
än de två år som är LAS-gränsen.
Tjänst som forskarassistent löper på
fyra år. Den är meriterande men ger
ingen anställningstrygghet på sikt. Efter de fyra åren måste forskaren söka

jobb i öppen konkurrens. Fram till 2009
finns på försök också möjlighet att inrätta tjänst som biträdande lektor. Den
som får en sådan tjänst har kvalat in i
systemet och har rätt till fortsatt anställning och att ta steget upp i karriärtrappan efter ”prövning”, dvs en bedömning
av kompetens och kvalifikationer utom
konkurrens, ungefär som för att bli befordringsprofessor.
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möta upp
med utbildningar och forskning
som svarar mot samhällsförändringarna, menar Pernilla Ouis. Men det
räcker inte att anställa nya krafter –
själva tjänstesystemet slår mot kreativiteten. För att klara sig inom akademin blir man egoist och värnar sin
egen sfär. Och de som väl tagit sig in
blir sällan ifrågasatta.
– På vilken annan arbetsplats
skulle de anställda bli förnärmade
när man undrar varför de aldrig är
på jobbet?
Hon tillhör nog Bitterhetsakademin, medger Pernilla Ouis och ler
lite sorgset. Det är med tungt hjärta
och en känsla av orättvisa som hon
lämnar sitt lilla arbetsrum under takåsen på Finngatan 16. Drömmen har
varit att få en fast tjänst här. Och att
få tänka – inte världsfrånvänt, men
fritt och djärvt.
Universitetet behöver

Rättvisare
fördelaD
TRYGGHET

t

– Man hamnar i ett moment 22.
Senast jag sökte projektpengar fick
jag höra att jag inte meriterat mig tillräckligt…
Och visst hon är arg på universitetssystemet, på jätteproppen Orvar
och att hon och hennes generationskamrater aldrig verkar få den chans
som 40-talisterna fått. Många äldre
har fastnat i formen och är inte så
dynamiska och uppfinningsrika som
de skulle behöva. Hade 60-talisterna
släppts in hade det kunnat se annorlunda ut, säger hon.
– Studenterna strömmar inte till
som förr. Men har man gjort en riktig analys av varför? Har man uppdaterat kursutbudet så det motsvarar
människors behov? Varför ger man
inte kurser i projektledning? Varför
ges ingen kurs om hedersvåld vid
Lunds universitet? Det skulle intressera både unga och gamla.

Anställda vid Lunds universitet
fördelade på kategori och födelsedecennium
Område	Kategori	40-talet	50-talet	60-talet	70-talet	Totalt
EHL

Professor
20
17
Lektor
21
23
Forskarassistent			
Adjunkt
22
18
Annan FoU-personal
3
1
Doktorand		
1
EHL Totalt		
66
60

7		
40
16
3
1
14
3
7
10
6
50
77
80

44
100
4
57
21
57
283

HT

29
38
5
8
13
6
99

5		
39
19
23
3
16
5
26
30
33
108
142
165

74
132
32
39
70
151
498

LTH

Professor
76
Lektor
44
Forskarassistent		
Adjunkt
24
Annan FoU-personal
34
Doktorand		
LTH Totalt		
178

78
55
2
31
32
2
200

35		
83
22
15
25
19
6
41
61
25
273
218
387

189
204
42
80
168
300
983

M

Professor
79
Lektor
49
Forskarassistent		
Adjunkt
25
Annan FoU-personal
27
Doktorand
1
M Totalt		
181

55
34
1
45
35
10
180

15		
19		
21
12
18
5
76
97
20
175
169
289

149
102
34
93
235
206
819

N

47
24
1
5
19
1
97

19
45
21
6
41
14
146

1
3
25
3
56
171
259

120
101
47
18
128
186
600

Professor
27
12
Lektor
51
47
Forskarassistent			
Adjunkt
17
21
Annan FoU-personal
3
2
Doktorand
1
5
S Totalt		
99
87

1		
25
14
1
2
22
6
17
31
27
70
93
123

40
137
3
66
53
103
402

Totalt		

845

3585

Professor
Lektor
Forskarassistent
Adjunkt
Annan FoU-personal
Doktorand
HT Totalt		

40
36
1
10
1
4
92

Professor
53
Lektor
29
Forskarassistent		
Adjunkt
4
Annan FoU-personal
12
Doktorand		
N Totalt		
98

t
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undervisande personal” med titlar som
projektassistent, forskare, projektledare” etc. Hon drar sig inte för att kalla det
missbruk. Vid Lunds universitet handlar
det om cirka 700 personer.
Det är den gruppen forskare och lärare som står inför uppsägning eller fast
anställning inom de närmaste två åren.
Deras tjänster regleras nämligen inte av
högskoleförordningen utan omfattas av
LAS, Lagen om anställningsskydd. Och
28
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1 juli ändras LAS och alla som får en sk
allmän visstidsanställning på två år eller
mer därefter har rätt till fast jobb.
– Risken är stor att många inte får förlängda förordnanden efter de två åren.
Det gäller också dem som haft tidsbegränsade lektorsvikariat, säger Ann
Numhauser-Henning.
Universitetet har en tradition av att
ha många medarbetare på lösa villkor.
Det finns lärare som har haft visstidsan-

ställningar i tio år, säger Ann Numhauser-Henning. Själv har hon och personalchefen Staffan Svensson missionerat på
fakulteterna för att fler ska fastanställas.
– Det är inte rimligt att hålla människor på halster tills de fyllt femtio och fastnar i en anställningsform som t.ex. diskvalificerar för att låna till en bostad!
Ann Numhauser-Henning fram resultatet av den befattningsutredning hon gör på regeringens uppdrag.
Hon kommer att föreslå nya tjänster för
en rättvisare fördelning av trygghet mellan generationerna. Det blir också en mer
sammanhållen och snabbare karriärväg
inom ramen för högskoleförordningen.
– Det finns ett tomrum i dag mellan
doktorsexamen och tjänst som forskarassistent eller biträdande lektor. Vi har 800
post doc-ar som inte vet riktigt hur de ska
kvalificera sig för att gå vidare. Troligen
föreslår vi en ny post doc-tjänst, tvåårig
och med möjlighet till förlängning om
man blir sjuk eller är föräldraledig.
Ann Numhauser-Henning vill också
slå samman tjänsterna forskarassistent
och biträdande lektor och göra kraven
tydliga för nästa steg i karriären.
De föreslagna förändringarna kan genomföras tidigast 2009–2010.
– Men en mer jämn fördelning av
tryggheten innebär lite minskad trygghet för alla. Vi lever i en starkt föränderlig
värld, med bl.a. vikande ansökningssiffror. Det leder ofelbart till nedläggningar och omprioriteringar. Också den som
blir fast anställd kan förlora jobbet. Men
den tid man har jobb ska villkoren vara
rimliga och man bör t.ex. komma in i
välfärdssystemet.
I höst lägger

Över 400 professorer och

lektorer går
i pension de kommande åren vid Lunds
universitet. Kommer deras tjänster att
återbesättas?
– Det utgår jag från, men kanske inte
med samma ämnesinriktning som tidigare, menar Ann Numhauser-Henning.
Tjänsterna ska utlysas brett och internationellt, vilket kan betyda tuff konkurrens för universitetets ”egna”, så det vill
till att dessa hunnit meritera sig.
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Medicinska fakulteten tar nya tag

forskar
hotellet
slår igen

En mindre men mer konkurrenskraftig
fakultet. Färre men tryggare anställningar. Mindre av forskarhotell och mer samarbete mellan sjukvårds- och laboratorieforskning, mellan Malmö och Lund.
Och fler kvinnor.
Så vill Medicinska fakulteten förändras med hjälp av sin nya tjänstestrategiska plan.
ett omfattande sparbeting för att komma tillrätta med ett stort underskott. Ekonomin
ska vara i balans till 2012 och det ser ut
att lyckas.
Fram till 2012 går också en tredjedel
Medfak har som bekant

LUM nr 6 | 2006

går vill fakultetsstyrelsen passa på att förnya och
åtgärda några gamla surdegar – som t.ex.
rivaliteten mellan Malmö och Lund.
– Revirtänkandet har varit en bromskloss. Ambitionen är att framtidens forskare ska identifiera sig med Medicinska
fakulteten i första hand, inte med sina
sjukhus eller respektive orter.
Hittills har varje ämne haft sin professor, men när tjänsterna återbesätts söker
man personer med bred kompetens, som

t

av forskarkåren i pension. En del pengar
sparas genom att fyrtio av tjänsterna dras
in. Övriga 200 återbesätts men kan få en
delvis annan inriktning än de har i dag.
En vision om hur fakulteten kan se ut
om 5–10 år har styrt upplägget.
– Våra forskare är mycket framgångsrika – det visar de ökande externa anslagen. Och Högskoleverket rankar vår utbildning högst i landet. Detta vill vi slå
vakt om. Vi ser en fakultet med forskning inom nästan alla medicinska områden och tät samverkan mellan forskning
och utbildning, säger Bo Ahrén.
Fakulteten ska ha några fokusområden, men planen preciserar inte vilka.
– Historien visar att stark forskning
utgår från de framstående forskarna.
Därför vill vi satsa på de duktiga individerna – oavsett ämnesområde.
När nu det gamla gardet

t

Medicinska fakulteten har 47 välmeriterade forskare födda i början av
60-talet. De drar hem stora externa
anslag, men saknar fast anställning.
I år kan de tävla om tre nya fasta
lektorstjänster i öppen konkurrens.
– Det är inte mycket, men ett
kraftigt trendbrott, säger dekanen
Bo Ahrén.
Minst lika många tjänster ska sedan utlysas årligen fram till 2012.
För att stärka alla anställda forskares oberoende ska fakulteten dessutom betala mer av lönen. Lund
väljer därmed en annan väg än Karolinska Institutet.

Medicinska
fakulteten

Grundutbildning: Cirka 2.500 studenter (920 blivande läkare, 700 sjuksköterskor)
Forskarutbildning: 950 doktorander.
Disputationer: 130 i år.
Post doc: 200 nydisputerade knutna
till verksamheten i någon form.
Lärare: 240 fast anställda professorer och universitetslektorer. Dessutom
450 kontraktsanställda forskare och
lärare med externa anslag.
Ekonomi: Underskott på 127 miljoner kronor 2006 som sjunkit till 117
miljoner 1 januari 2007. De första fyra
månaderna i år har utgifterna minskat
med tio miljoner och intäkterna från
statsanslaget har ökat med fem miljoner jämfört med förra året.
Externa forskningsmedel: Har ökat
från 166 miljoner kr 2006 till 235 miljoner kronor i år, delvis beroende på
”jackpot” med Linnébidragen. Medfak har två egna Linnéprojekt och två
ihop med LTH och Ekonomihögskolan.
Antal forskargrupper: 100 på BMC
(Biomedicinskt centrum i Lund) och
20 på CRC (Clinical Research Center i
Malmö) samt 10 inom området Hälsooch vårdvetenskap.
29
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är bra på att få folk att samarbeta – över
ämnes- och kommungränser. Den s.k.
translationella forskningen – som knyter ihop patientnära- och experimentell
forskning – vill man slå vakt om, liksom
om hälso- och vårdvetenskap. En sjuksköterska ska precis som en läkare både
kunna forska och jobba i vården vilket lär
öka andelen kvinnor. I dag är 14 procent
av professorerna kvinnor, om fem år ska
30 procent av de nytillsatta vara kvinnor
är målet. Dessutom ska alla löneskillnader på grund av kön undanröjas.
Mitt i det ekonomiska stålbadet vill Bo

Ahrén och styrelsen alltså se framåt, röra
runt i grytan genom att ändra anställningsvillkoren och kanske också forskningskulturen.
Så ska man sträva efter att finansiera 70 procent av lönen till fast anställda
med fakultetsmedel – i dag ligger man på
60 procent vilket i sig anses högt.
Det nya målet ska jämföras med Karolinska Institutet som dragit ner sin fakultetsandel av lönen till 18 procent. KI
kan anställa fler forskare men ökar pres�sen på dem att dra in medel till sin finansiering.
– Vi gör tvärtom och satsar på färre
men tryggare tjänster. Av konkurrensskäl och av omtanke både om individerna och om forskningens oberoende. Det
här är en markering: vi vill inte vara forskarhotell längre, säger Bo Ahrén.
– I och med att de flesta forskare också undervisar på ungefär tjugo procent
och betalas med grundutbildningsanslag
kommer Lund att vara uppe i nästan full
internfinansiering av de fasta tjänsterna.
Tryggad lön gör det mer attraktivt att
forska i Lund. Fakulteten vill dra till sig
de bästa, oavsett var i världen de finns.
– Många tjänster ska utlysas internationellt. Vi ska ha många sakkunniga för
de breda tjänsterna för att kunna göra initierade bedömningar av alla forskningsinriktningar, säger Bo Ahrén.
BRITTA COLLBERG
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35 nya tjänster för unga forskare
Sammanlagt 35 nya tjänster för
unga forskare ska utlysas vid
Lunds universitet i år inom ramen
för en särskild satsning. Redan i
dagarna utannonseras 19 postdoktors-anställningar. Till hösten
utlyser man ytterligare 16 anställningar, då som forskarassistent eller biträdande lektor.

Som LUM tidigare berättat ska universitetet under de närmaste fyra och ett
halvt åren avsätta drygt 300 miljoner
kronor för anställningar av unga forskare. Det är en unik gemensam satsning föranledd av att unga forskare i
samband med de senaste årens besparingar haft allt svårare att komma vidare i karriären efter doktorsexamen.
Universitetet centralt och fakulteterna delar lika på kostnaderna.
– Samtliga tjänster utlyses samlat för
att få större genomslag och tydligt signalera att universitetet vill slå vakt om
de unga forskarna och lärarna, säger
prorektor Ann Numhauser-Henning.
Det formella beslutet om årets utlysningar togs av rektor i mitten av juni.
Då presenterades också hur tjänsterna
ska fördelas mellan områdena. I denna
första omgång får varje område minst
två anställningar.
– Därutöver har tjänsterna fördelats
i proportion till storleken på områdenas forskningsorganisation. Proportionerna kan komma att förändras inför
nästa års utlysning, säger Ann Numhauser-Henning.
Postdoktorsanställningarna löper
på två år. Behöriga är de som tagit doktorsexamen för högst tre år sedan. Sista ansökningsdagen är i mitten av september. Det förutsätts att de som söker
har fått klartecken att den institution
de vill arbeta på kan ta emot dem.
Sammanlagt elva lärartjänster som
biträdande lektor och fem som forskar-

assistent utlyses i början av september
och tillsätts under hösten. Tjänsterna
är på fyra år och eftersom de omfattas
av högskoleförordningen sker tillsättningen enligt det ordinarie regelverket
och de sökandes meriter bedöms av lärarförslagsnämnder.
Under 2007 finansieras satsningen
helt av universitetet centralt. Från 2008
delar man dock på kostnaden med fakulteterna. Tanken är alltså att 35 tjänster ska utlysas på det här sättet varje
år fyra år framåt, vilket dock förutsätter att universitetsstyrelsen stödjer satsningen med ett beslut inför 2008. När
den löper ut förutsätts fakulteterna ensamma ta över finansieringen.
BRITTA COLLBERG

Så här fördelas de nya
forskartjänsterna:
LTH 			
8 postdoktorersanställningar
Naturvetenskapliga fakulteten
2 postdoktorersanställningar
5 biträdande lektorer
Juridiska fakulteten			
2 biträdande lektorer
Samhällsvetenskapliga fakulteten		
1 postdoktorersanställning
1 biträdande lektor
Ekonomihögskolan		
2 biträdande lektorer
Medicinska fakulteten		
4 postdoktorersanställningar
2 forskarassistenter
Det konstnärliga området		
2 forskarassistenter
Humaniora och teologi		
3 postdoktorersanställningar
1 biträdande lektor
Campus Helsingborg och USV
1 postdoktorsanställning
1 forskarassistent
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samkörda
kolleg0r
Nu startar de ett centrum för äldreforskning ihop

CASE är ett nationellt så kallat FASCentrum, som fått anslag från Forskningsrådet för Arbetsliv & Socialvetenskap FAS. Det omfattar över 50 forskare
från huvudsakligen Lunds universitet,
som representerar både medicin, teknik
och samhällsvetenskap.
Ledare för
CASE är professo-
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rerna Agneta Ståhl och Susanne Iwarsson.
De har forskat om dessa frågor länge – Agneta Ståhl på LTH-institutionen Teknik
och samhälle, Susanne Iwarsson inom ämnet arbetsterapi – och har genom åren drivit flera delvis gemensamma forskningsprojekt. Där har de kunnat dra god nytta
av varandras kompetens: LTH-gruppen
har kunskap om de tekniska systemen, medan arbetsterapeuter och sjukgymnaster har kunskap om de
människor som ska
använda tekniken
och systemen.

Agneta Ståhls egen forskning handlar
bland annat om tillgänglighet i kollektivtrafiken. När t.ex. många kommuner
infört servicelinjer eller flextrafik med
små bussar som gör täta stopp så att ingen
ska få för långt att gå, så finns det LTHforskning med i bakgrunden. Om samhället vill att fler ska
åka kollektivt,
så måste det
nämligen
finnas
olika

t

Hur bör bostäder, utemiljö och kollektivtrafik utformas nu när befolkningen i Sverige blir allt äldre?
Det är vad det nya lundacentret
CASE, Center för Ageing and Supportive Environments, ska studera.

Agneta Ståhls och Susanne
Iwarssons forskningsområden kompletterar varandra.
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med liknande frågor i innemiljön. Hon har lett
en stor EU-studie som kartlagt miljöhinder och tillgänglighetsproblem för äldre
som bor kvar hemma.
Resultatet visar att det inte är bostadens utformning i sig som har betydelse, utan kombinationen av en viss människa och en viss miljö. En bostad kan
vara helt ”fel” enligt byggnormerna, men
ändå trivsam för den boende så länge han
eller hon är frisk och rörlig. Omvänt, så
kan en bostad vara byggd helt enligt normerna men ändå fungera dåligt för den
som har speciella funktionshinder.
Susanne Iwarssons förhoppning är att
hennes forskning ska komma till nytta för
både fastighetsägare och kommuner. Det
gäller t.ex. vilka åtgärder som är viktigast
att göra när en fastighet renoveras, och
Susanne Iwarsson arbetar

t

t

system i kollektivtrafiken för att svara
mot olika gruppers behov.
– För pendlare är det viktigast att
komma fram snabbt, så de behöver linjer med få stopp och gärna särskilda bussfiler. För gamla och funktionshindrade
är det däremot viktigt med täta stopp och
att inte behöva jäkta när man ska in och
ur, förklarar Agneta Ståhl.
Andra projekt gäller tillgängligheten
i utemiljön. Här samarbetar lundaforskarna ofta med olika kommuner, t.ex.
Kristianstad där alla pensionärer i en viss
stadsdel fick svara på frågor om vilka svårigheter de har då de rör sig utomhus.

CASE

CASE får fem miljoner kronor årligen i
tre år. Stödet kan förlängas till tio år. De
tio huvudansvariga forskarna är följande:
Susanne Iwarsson, gerontologi; Agneta
Ståhl, trafikplanering; Monica Berntman,
vägbyggnad; Sölve Elmståhl, geriatrik; Agneta Fänge, arbetsterapi; Gun-Britt Jarnlo,
sjukgymnastik; Jan Lexell, rehabiliteringsmedicin: Ulla Melin Emilsson, socialt arbete; Ralf Risser, trafikplanering, Wien; Torbjörn Svensson, gerontologi. Alla tillhör
Lunds universitet utom Ralf Risser.
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Agneta Ståhl
och Susanne Iwarsson
har en likadan
framtoning,
enligt många
som känner
dem.

när och hur det är meningsfullt att göra
specialinsatser för en viss användare.
I sitt samarbete är de båda forskarna
ofta delhandledare till varandras doktorander. De har också lärt sig bra strategier för att söka pengar till gemensamma projekt.
– Agneta har ju lättare att få pengar
till exempel från Vinnova, Vägverket och
Banverket, medan jag har lättare att få
anslag från Vetenskapsrådets ämnesråd
för medicin, säger Susanne Iwarsson.
Det långvariga samarbetet har gjort
paret Iwarsson-Ståhl så samkörda att de
till och med, utan att planera det, ibland
klär sig nästan likadant.
– Folk brukar säga att vi är så lika. Vi
vet inte riktigt vad det betyder… men vi
kanske har likadan framtoning, säger de.
hur deras samarbete började, så förvandlas samtalet också
snabbt från en intervju till en dialog:
Susanne Iwarsson: Det var när jag disputerade, som Agneta tog kontakt eftersom hon såg att vi hade gemensamma
intressen...
Agneta Ståhl: ... att använda ett instrument för bedömningar av tillgänglighetsproblem i boendet även på utemiljön!
SI: Och sen antog vi ganska snart vår
första gemensamma doktorand.
AS: Ja, jag höll på att skriva en ansökan om ett kompetenscentrum, och drog
in dig i processen.
När de beskriver

SI: Det stämmer. Och så fick du pengar...
AS:... och så utlyste vi den tjänsten...
SI: ... och sen tillkom ganska snart flera doktorander till.
När utlysningen om s.k. nationella FASCentra kom, insåg Agneta Ståhl och Susanne Iwarsson att detta var en intressant möjlighet. Men bara två redan samarbetande
forskargrupper skulle inte räcka, så därför
knöt de till sig två andra grupper och flera
seniora forskare från olika ämnesområden.
Nu är CASE ett stort nätverk som fokuserar på sambandet människa-miljö och den
åldrande befolkningens aktivitet, delaktighet, mobilitet, säkerhet och hälsa.
forskargruppsledarna
inom CASE redan har igång kommer att
fortsätta, men organiserade inom temaområden där nya konstellationer av deltagare skapas. Två nya, långsiktiga projekt,
som engagerar många av det nya centrets
medarbetare, ska också snart startas. Det
ena är en panelstudie där man med jämna mellanrum ska ställa enkätfrågor till ett
stort antal äldre om deras syn på boende,
utemiljö, kollektivtrafik mm, för att följa viktiga målgruppers attityder och hur
de kan förändras över tid. Det andra projektet går ut på att följa förändringarna av
Ribbingska sjukhemmets område i Lund,
där existerande byggnader ska byggas om
till seniorbostäder.
De studier som
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När gamman
kallar...

En unik händelse? Ja, om den hade inträffat i Vintergatan. Forskarna har beräknat
att sannolikheten för en sådan händelse
i vår galax är en på 100.000 år. Och det
är tur, för en ”lokal” gammablixt skulle
kunna slita sönder jordatmosfärens skyddande ozonlager, förändra klimatet och
förinta många livsformer.
– Duschar av gammastrålning träffar
jorden praktiskt taget varje dygn. Men vi
är ju inte utrustade med ögon som kan
se gammastrålning och dessutom skyddas vi av vår atmosfär, säger professor
Melvyn Davies på Astronomiska institutionen.
Det finns ingen särskild ”hotspot” på
himlavalvet där gammablixtar är särskilt
frekventa. De är spridda över hela himlen
LUM nr 6 | 2006
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Tre miljarder ljusår ut i rymden kretsar två neutronstjärnor omkring
varandra. Efter några hundra miljoner år kolliderar de och skickar i väg
en blixt av intensiv gammastrålning. Blixten varar på sin höjd i två
sekunder.
Tre miljarder år senare ringer Andrew Levans mobiltelefon. En satellit har skickat honom ett SMS med
utbrottspunktens koordinater. Gammablixtpatrullen är larmad och tar
beslut om vilka teleskop som ska aktiveras. Några timmar senare sitter
Melvyn B Davies i Lund och grubblar
över färska observationsdata.

Två neutronstjärnor kolliderar och skickar i väg en sekundsnabb blixt av intensiv gammastrålning. Blixten följs av en ”efterglöd” av röntgenstrålning som kan vara i flera timmar,
och som en världsomspännande organisation av gammmablixtjägare överger allt annat arbete för att studera. ill: nasa
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och många inträffar i avlägsna galaxer.
Fenomenet var okänt fram till 1960-talet.
Då hade amerikanerna skicka upp Vela,
en satellit som skulle övervaka eventuella ryska kärnvapensprängningar. Systemet hade uppenbarligen sina brister
för en registrering av gammastrålning år
1967 upptäcktes först 1969. Det visade sig
att strålningen inte härrörde från jorden.
1969–1972 registrerade Vela ytterliga 16
utomjordiska gammablixtar.
Astronomerna är vana att ha god tid

på sig. Men hur studerar man ett fenomen som är över innan man ens blivit
varse att något har hänt? En oförutsägbar
händelse som kan inträffa var som helst
på himlavalvet? Det har visat sig att gam-

och sedan måste man bestämma vem eller vilka som ska observera ”efterglöden”.
Vi har fått vad man i observationskretsar
kallar target of opportunity vilket innebär
t.ex. tre valfria observationsnätter per år
vid ett givet teleskop. Det gäller att hushålla rätt med den tiden. Sedan kan flera
timmar av telefonsamtal, e-post och faxmeddelanden följa.
Sofia Feltzing har
två gånger tvingats avbryta observationer när gammablixtlarmet har gått.
– Båda gångerna var jag på La Palma,
den ena gången arbetade jag med det brittiska Isaac Newton-teleskopet, den andra
med NOT, det Nordiska Optiska Teleskopet. Systemen är lite olika. I det första
Lundaastronomen

Lundensiska gammajägare: Sofia Feltzing
och Melvyn B Davies.

oerhört kompakt neutronstjärna eller ett
svart hål. I den processen kan vissa supernovor avge kortvarig gammastrålning.
kan vara följden av det scenario som beskrevs i denna artikels ingress. Två neutronstjärnor
eller möjligen ett svart hål och en neutronstjärna kretsar kring varandra. Gravitation får dem att röra sig i en spiral
inåt mot varandra. Det innebär att dia
metern på banan de beskriver blir allt
mindre samtidigt som hastigheten ökar
– i praktiken liknar de den snabbt spinnande supernovan. En ring av materia
uppstår runt kollisionsplatsen samtidigt
som gammastrålningen avges i form av
en tunn stråle av energi.
– Min hypotes är att dessa båda processer kan vara kopplade till varandra.
Resterna av en supernova som avgett en
gammablixt kan ingå i ett dubbelstjärnesystem av neutronstjärnor och därmed
orsaka ännu en gammablixt i framtiden,
säger Melvyn Davies och tillägger:
– Studiet av gammablixtarna kan ge
oss nya insikter om ett ungt universum.
Från de system som avger gammablixtar
kan också gravitationsvågor uppstå, något som man ännu inte lyckats registrera,
men som har förutsagts av teoretikerna.
Den korta varianten

”Studiet av gammablixtarna kan ge oss nya
insikter om ett ungt universum.”
mablixten följs av en ”efterglöd” av röntgenstrålning som kan vara i flera timmar. Det är genom att rikta teleskopen
mot efterglöden som en världsomspännande organisation av gammmablixtjägare kan förse teoretiker som Melvyn
B Davies med data. I dag sker övervakningen också från rymden med Hubble
Space Telescope och med Swift, en satellit som är specialkonstruerad för ändamålet. När instrument ”ser” en gammablixt är det som en stor suddig fläck. Men
Swift är också utrustad med ett röntgenteleskop som snabbt vänds mot det aktuella området.
Andrew Levan vid Warwick University

har bl.a. fått stöd av Swedish Institute,
och är en av de gammablixtjägare som
Davies har ett nära samarbete med.
– Ja, det kan bli sömnlösa nätter, säger
Levan. Först måste man avgöra om ett
larm är intressant nog att gå vidare med
34

fallet blev jag uppringd och fick instruktioner om hur jag skulle göra. På NOT
fanns det däremot ett datorprogram som
tog över, berättar Sofia Feltzing.
– Som kompensation för förlorad observationstid brukar man få sitt namn
med när resultaten av gammablixtobservationerna publiceras.
Sofia Feltzing råkar vara

sambo med
Melvyn B Davies. Föga anade Shakespeare vilken innebörd uttrycket ”starcrossed lovers” skulle kunna få på 2000talet.
Det finns två typer av gammablixtar.
Den ena är mycket kort – högst en till
två sekunder. Den andra är något längre. I dag vet man att de har olika ursprung. Den långa blixten uppstår när en
snabbt spinnande stjärna förvandlas till
supernova. Medan stjärnans yttre hölje
exploderar och slungas ut i rymden faller de inre delarna samman och bildar en

												

göran frankel
LUM nr 6 | 2006

gästkrönikan

Om den starka alkoholkulturen inom studentlivet skriver
Maria Sörensson, studievägledare vid Utbildningsservice på
LTH. Hon tror att fler studenter skulle bli klara med sin utbildning om alkoholens betydelse i studentlivet minskade.

Att leva studentliv
är att festa är att dricka…

H

ur ser bilden av studentlivet ut? Ja, den är
naturligtvis mångfacetterad och har en
mängd innebörder. En av bilderna av studentlivet är den här: Att leva studentliv =
att festa. Att festa = att dricka.
Jag tror att fler typer av människor skulle söka sig
till våra utbildningar om bilden av studentlivet i Lund
såg lite annorlunda ut. Jag tror också att fler studenter
skulle bli klara med sin utbildning om alkoholens betydelse i studentlivet minskade.
De homogenas kultur råder ,

dvs. alkohol hör till
studentlivet. Detta hade nog kunnat vara oproblematiskt om inte det var så att allt fler dricker allt mer.
Den starka alkoholkulturen väcker skam- och skuldkänslor hos många. Konsekvenserna av supande i studentikosa sammanhang är inte enbart av rolig, anekdotisk karaktär – det har studiekuratorerna på LTH
mycket kunskap om. De har också den erfarenheten
att många studenter är oroliga för kamraternas drickande men ytterst få söker hjälp för egen del.
Alkoholforskaren och sjuksköterskan Kent Johns-

son, sedan många år en populär föreläsare för studenterna på LTH, har en snillrik metod för att lära studenterna att mäta sin alkoholkonsumtion och sätta den i
relation till hur kroppen reagerar på alkohol. Han talar om hur man optimerar sitt drickande, hur man surfar på berusningens våg i stället för att bli full. I en miljö där det finns mycket supande är Kents angreppssätt
smart och kanske det enda rätta. Men om man vill kan
man också se Kent som David i striden mot Goliat där
Goliat representeras av 1. Studentlivets gamla sprit-,
punch- och ölkultur. 2. Nollningskulturen – framför
allt på LTH (dvs. inträdesriterna). 3. Den drogliberala
attityden som präglar hela staden Lund.
Alla studenter vill inte tillhöra den här kulturen utan vill kunna välja bort den, men frågan är,
kan man det och samtidigt ha en fullständig sociLUM nr 6 | 2006

al tillhörighet på sin utbildning/nation/sektion? Jag
tror faktiskt inte det. Och det är just detta som alla vi
som möter studenter – även presumtiva – har anledning att fundera över. I mångfaldens och heterogenitetens namn så kan det finnas en poäng i att ifrågasätta
den rådande alkoholkulturen.
”Konsekvenserna av supande i
För om vi inte
studentikosa sammanhang är inte
gör det så ser vi
enbart av rolig, anekdotisk karakenbart till normen och inte till tär – det har studiekuratorerna på
de icke normaLTH mycket kunskap om.”
la, nämligen de
som av någon
anledning tar avstånd från alkohol. Anledningarna
kan vara sociala, medicinska, psykologiska, religiösa,
etiska – säkert finns det fler.
Den student som

på LTH inte vill dricka alkohol
känner sig förr eller senare utanför i många sociala
sammanhang och känner man sig utanför så blir man
utanför. Den som är utanför kan klara sig så länge
kurserna flyter på och poängen trillar in men om det
blir för svårt eller tungt av något skäl så har den här
studenten inte en gemenskap att hämta hjälp och kraft
från, vilket är essentiellt på många av LU:s utbildningar och definitivt på LTH:s.
Vill vi göra något åt detta? Har

LU och alla vi
som företräder universitetet en roll att spela i förhållande till den studentikosa alkoholkulturen? Jag har
själv inga svar, men är övertygad om att LU kommer
att vinna goodwill på att uppmuntra till studentevenemang där alkoholen inte nödvändigtvis måste ingå –
utan kanske till och med kan uteslutas...
Maria Sörensson
Studievägledare
Utbildningsservice LTH
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insändare

Äntligen reagerar studenterna!
studentinflytande. Äntligen har stu-

denterna vaknat! Det har gått många år
sedan studentinflytandet började naggas
i kanten 1993 när högskoleförordningen
ändrades så att universiteten plötsligt fick
rätt att bestämma själva om det mesta
av den inre organisationen och hur det
inre arbetet skulle ske. Universiteten
skulle bli friare. Vissa saker skulle kunna förenklas. Vad hände i Lund? Jo, studentinflytandet började gradvis minska i
många organ som finns inom institutionerna. I flera situationer ”glömdes” det
bort, utom i själva institutionsstyrelserna där de var påbjudna enligt LUs föreskrifter för institutioner 1993.

tegiska planen som anger att reellt studentinflytande skall ingå på alla nivåer
som en förutsättning för kvalitetssäkring
(av vad?). Men när kommer kriterier för
studentinflytandet att formuleras (= kvalitetssäkring av begreppet ”reellt studentinflytande” d.v.s. vad menar LU med ”reellt” i detta sammanhang) och kommer
de att följas av en kvalitetskontroll? Vidare skriver rektor att om beredning (av
ärende) sker av enskild person är det denna persons ansvar att samråd kommer till

med högskolereformen 1969 var att högskoleförordningen föreskrev att studenterna skulle
utbildas i hur institutionsstyrelsearbetet
fungerar. Hur är det idag med den saken inom LU?
Rektors svar ”Samverkan skall fungera” på LUM-insändaren i mars bör
kommenteras. Rektor hänvisar till stra-

”Äntligen har
studenterna vaknat!” trumpetar KarlGustav Wahlund, men jag kan försäkra
att de har varit vakna länge och det synes snarare vara insändarskribenten som
har vaknat. Studentinflytandet är sedan
länge reglerat i högskolelagen och högskoleförordningen och inget som behöver
diskuteras om det ska finnas eller ej. Det
är vars och ens skyldighet att följa dessa
regler, likaväl som varje institutions, fakultets och universitets; det är helt enkelt ett tjänsteåläggande att följa dem.
Svårigheter uppstår framför allt i tolknings- och tillämpningsfrågor. Om det
inte fungerar, ska det anmälas till ansvariga personer, t.ex. prefekter eller fakulteternas kanslier. I LUM nr 3/07 klargjorde
jag vad som gäller om studentinflytandet
vid Lunds universitet. Något av det Wahlund berör i denna insändare är därför redan besvarat i mitt förra svar.
Wahlund påstår helt frankt att studentinflytandet gradvis började minska
från 1993. Vilka belägg finns för detta?
Som motbild kan jag föra fram t.ex. att
Lunds universitet häromåret fick pris för
att vara bäst i landet på studentinflytande enligt Högskoleverket. Helt nyligen

kom Lunds universitet i en utvärdering
av Högskoleverket på andra plats i landet
när det gäller universitetens arbete med
studentstöd, studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård.
I frågan om studenternas utbildning
anordnar LUS sådan utbildning varje år
där vi medverkar med flera anställda. Vid
möten med dekaner och prefekter påminner universitetsledningen om vilka tjänsteåligganden som finns och hur rutinerna
här vid universitetet ska vara. I möten med
studenter kan jag försäkra att brister i dessa avseenden snart kommer fram och åtgärder vidtas, vilket följs upp. Det hindrar
inte att allt kan fungera ännu bättre. Jag
har uppmanat studenterna att säga ifrån
om något inte fungerar som det ska.
Insändarskribeten har sett en skrivelse som inte blivit behandlad, men vad
har han gjort för att ta hand om den frågan mer än att skriva till LUM? Vad gör
KGW själv för att arbeta för att studentinflytandet förbättras? Hur fungerar det
på hans institution? Jag hoppas att Wahlund inte nöjer sig med att kritisera utan
också tar sin del av ansvaret.
Göran Bexell
rektor
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En annan viktig sak

K arl-Gustav Wahlund
Professor i teknisk analy tisk kemi

Svar: Studenterna har varit vakna länge
studentinflytande.

på en del ställen
inom LU visade Lunds universitets studentkårers utredning som de tog upp på
insändarplats i LUM i mars, nr 3/2007.
Slutsatserna var inte särskilt positiva för
LU. I en artikel i Sydsvenskan i april
2007 ”Studentkårerna rasar mot dålig
insyn i besluten” förstärks detta intryck.
Själv har jag inom LU sett hur forskarstuderande mangrant undertecknat en
skrivelse med stora klagomål på att de
inte inbjuds delta i överläggningar om saker som berör dem i deras anställningsvillkor, ekonomi o. dyl. inom en institution. Skrivelsen har så vitt jag kunnat se
bemötts med tystnad från institutionsstyrelsen. Ämnar rektor Bexell gör något
konkret åt denna typ av brister?
Hur det idag råder

stånd. Fråga: har en sådan instruktion
kommunicerats till alla LU-anställda?
Jag anser att rektor måste formulera
LU’s minimikrav på hur studentinflytande/samverkan skall gå till i praktiken och
sedan kommunicera detta till fakulteter
och institutioner och kräva efterlevnad.
Slutligen, kommer universitetet att
intressera sig även för medarbetarinflytandet t.ex. inom institutionerna?

Skriv till LUM! E-post: LUM@info.lu.se Adress: LUM, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund. Internpost: Hämtställe 31.
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29–31 augusti Conference on tetra
pyrroles in biology, chemistry and medicine. Internationell konferens arrangerad av Tetrapyrrole Discussion Group. Sponsrad av
Kungl. Vetenskapsakademien och WennerGren Foundation. Info: www.chemsoc.se/sidor/KK/TPDG/TPDG07.htm
12 september Symposium on Telomers, Telomerase and Genome Stability.
Tvådags.seminarium på COB. Talare: Elisabeth
Balckburn (USA), Raymund Wellinger (Canada), Alan Meeker (USA), Eiso Hiyama (Japan)
Tid: kl. 10.00. Plats: Biology Lecture Hall, Biology Bld., Sölvegatan 25, Lund. Kontakt: Marita Cohn@cob.lu.se

disputationer
Följande disputationer här ägt rum:
Maria Nyholm i folkhälsovetenskap:
”Obesity in a rural population. Experiences
from the Skaraborg project”.
Josefin Fernebro i klinisk medicin med
inriktning onkologi: ”Soft tissue sarcoma patterns multiplicity, heterogeneity and
growth characteristics”.
Katherine Jakubs i neurobiologi: ”Synaptic integration of hippocampal neurons generated in the adult brain: influence of a pathological environment”.
Karl Heby Kristensen i obstetrik och
gynekologi: ”Plasma proteins in normal and
preeclamptic pregnancy”.
Princy Francis i experimentell onkologi: ”Genetic profiling in soft tissue sarcoma”.
Ami Hommel i vårdvetenskap: ”Improved safety and quality of care for patients with
a hip fracture intervention audited by the national quality register rikshöft”.
Maria Stendahl i patologi: ”Predictive markers for tamoxifen response in primary
breast cancer”.
Susanne Carlsson i molekylär medicin:
”Galectin-8 specificity to cells – from broad
outside to fine inside”.
Gunilla Exkerwall i kirurgi: ”Nutrition in
acute pancreatitis influence on gut barrier and
inflammatory response”.
Patrik Rydberg i teoretisk kemi: ”Theoretical studies of cytochrome P450”.
Jens Norrman i fysikalisk kemi: ”Controlling structure and water miscibility of polyion-surfactant ion complex salts”.
Maximo Mejia i arbetsmiljöteknik:
”Law and ergonomics in maritime security”.
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Anna Johansson i genetik: ”Detecting
deletions by analysis of genetic markers in pedigrees”.
Ather Gattami i reglerteknik: ”Optimal
decisions with limited information”.
Lei Wang i värmeöverföring: ”Experimental studies of separated flow and heat
transfer in a ribbed channel”.
Takamasa Ito i värmeöverföring: ”Analysis of PEM fuel cell stacks and systems with
water/thermal balances”.
Brent Wacaser i fysik: ”Nanoscale crystal growht – The importance of interfaces and
phase boundaries”.
Vladimer Darsalia i neurobiologi: ”Neurogenesis and transplantation in stroke-damaged brain”.
Michael Hermansson i kirurgi: ”Perforations of the upper gastro-intestinal tract”.
Rasmus Borgquist i kardiologi: ”Coronary heart disease and erectile dysfunction”.
Simon Stott i neurobiologi: ”Targeted
gene transfer in the developing central nervous system using viral vectors”.
Alexander J. Kvist i cell- och molekylärbiologi: ”Basement membrane components
in the chondrocyte extracellular matrix”.
Thomas Carlsson i neurobiologi: ”Cell
and gene therapy for Parkinson´s disease: Therapeutic effect and modulation of dyskinesias
in the 6-OHDA rat model”.
Emma Åhrman i biokemi: ”Interactions
between small heat shock proteins and substrate proteins – mass spectrometric detection
of crosslinked peptides to map protein- protein interactions”.
Helena Eriksson i naturgeografi: ”Leaf
area index of Scandinavian forests methods
using in situ and remotely sensed data”.
S. Gunnel Ingesson i psykologi: ”Growing up with dyslexia – cognitive and psychosocial impact, and salutogenic factors”.
Marie Appelstrand i rättssociologi:
”Miljömålet i skogsbruket – styrning och frivillighet”.
Fanny Jonsdottir i pedagogik: ”Barns
kamratrelationer i förskolan – samhörighet tillhörighet vänskap utanförskap”.
Anette Ahrnens i statsvetenskap: ”A
quest for legitimacy – debating UN security council rules on terrorism and non-proliferation”.
Jenny Wirandi i elektrisk mätteknik:
”Modelling and validation of industrial measurement systems – aspects of quality and human factors”.
Ann-Marie Lyberg i bioteknik: ”Enzymatic synthesis of lipids containing omega-3
fatty acids”.
Tomas Skoglund i livsmedelsteknik:
”Dynamic modelling and simulation of liquid
food process lines”.
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På gång

Boken
Döden på museum
Hur hanteras fynden av förhistoriska
döda? Om detta resonerar Nina Nordström i sin avhandling De odödliga
(Nordic Academic Press), utgiven inom
ramen för projektet ”Vägar till Midgård”.
Som exempel tar hon Bäckaskogskvinnan, två danska mosslik, samt Osebergsdrottningen med sin tjänarinna.

Om 30-åriga kriget
Gustav II Adolf har setts som en hjältekung, till vars ära man minns slaget vid
Lützen och äter Gustav Adolfs-bakelser.
Sverker Oredsson, professor em. i historia, stämmer inte in i hyllningskören i sin
bok Gustav II Adolf (Atlantis). Han ser i
stället kungen som krigsbesatt, och menar att Sveriges ingripanden bidrog till
att kriget blev så långt. Boken analyserar
också den fredliga samhällsutvecklingen
i landet under perioden.

Kommunicera
naturvetenskapligt
Genetikern och läraren Susanne Pelger
är fakultetspedagog vid LUs naturvetenskapliga fakultet, där hon ansvarar för
kompetensutveckling och kommunikationsträning. Hennes bok Kommunikation för naturvetare ger en översikt
över olika sorters skriftliga och muntliga
presentationer. Boken innehåller både
regler, tips och konkreta exempel på hur
innehåll och framförande kan anpassas
för olika målgrupper.

Modsen och Jarl
Stefan Jarl är en av Sveriges främsta dokumentärfilmare. Han slog igenom 1968
med filmen ”Dom kallar oss mods”,
som följdes av två andra samt en epilog.
Filmvetaren Ingrid Esping berättar i sin
avhandling Dokumentärfilmen som
tidsresa (Lunds universitet) om Stefan
Jarl och om den svenska dokumentärfilmens metoder, etiska problem och nu
på senare år allt större uppsving.
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Mehdi Bahador i värmeöverföring: ”On
radiative heat transfer modeling with relevance for combustor and biomass furnaces”.
Meng Lu i trafik och väg: ”Modelling
and evaluation of traffic safety measures –
comparative analysis of driving assistance systems and road infrastructure”.
Pernilla Liedgren Dubronravoff i socialt
arbete: ”Att bli, att vara och att ha varit – om
ingångar i och utgångar ur Jehovas vittnen”.
Violeta Daiciu i franska med inriktning
mot franskspråkig litteratur och fiktion:
”Enneux idéologiques dans Le conte du graal
de chrétien de troyes”.
Juozas Abaravicius i värme- och kraftteknik med inriktning mot energihushållning: ”Demand side activities for electric load
reduction”.
Daniel Torssell-Bundzik i teoretisk fysik:
”Aspects of the duality between supersymmetric yang-mills theory and string theory”.
Bolor Naranhuu i nationalekonomi:
”Studies on poverty in Mongolia”.
Britt Dahlman i grekiska: ”Saint Daniel
of Sketis. A group of hagiographic texts edited with introdukction, translation, and commentary.
Nina Nordström i arkeologi: ”De odödliga. Förhistoriska individer i vetenskap och
media”.
Le Thanh Forsberg i ekonomisk histo-

ria: ”Defining strong ownership institutional
determinants and stakeholder interests in vietnamese development planning”.
Maj Rundlöf i zoologisk ekologi: ”Biodiversity in agricultural landscapes: landscape and scal-dependent effects of organic farming”.
Huanmei Zhang i bioteknik: ”Nutritional
properties of liquid oats as affected by processing and storage”.
Alexandra Andersson i kemi, inriktning
biokemi: ”Hemicelluloses from agricultural
and forestry crops. Insolation, characterisation
and enzymatic hydrolysis”.
Carin Malmborg i fysikalisk kemi:
”NMR studies of gel-emulsions diffusometry
and applications of novel field gradient techniques”.
Rikard Alm i kemi, inriktning biokemi:
”Proteome profiling of strawberry and characterization of a bet v 1-homologous allergen”.
Peter Tiainen i tillämpad biokemi: ”Novel chromatography matrices for fast isolation
of plasmid dna”.
Farida Rasulzada i psykologi: ”Organizational creativity and psychological wall-being- contextual aspects on organizational creativity and psychological well-being from an
open system perspective”.
Liselotte Antonsson i cell- och molekylärbiologi: ”Recombinant CXCR4/CCR5 hy-

60-års jubileum - Öppet Hus
Socialhögskolan i Lund

Fredagen den 7 september 2007 kl 9.30-15.00 - Bredgatan 26
Kom och ta del av vad som är på gång vid vår
institution! Vi generalmönstrar våra forskare
och lärare och bjuder in till en mötesplats om
Socialt Arbete och samhällsförändring.
Parallella seminarier:
• Barn och unga
• Fattigdom och försörjning
• Narkomanvård till nytta och fördärv
• Normer och normalitet i socialt arbete
• Äldre och funktionshindrade
Paneldebatt, kongresscentrum:
”Utanförskapets utmaningar” med politiker från
riks- och kommunal nivå
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Posterutställningar: Socialhögskolans utbildning samt forskning presenteras
Bokbord: Förlag visar upp sin senaste utgivning
inom yrkes-, ämnes- och forskningsområdet
Socialt Arbete
Kostnadsfritt. Ingen föranmälan krävs.
Detaljerat program: www.soch.lu.se

Välkommen!

brid receptors as tools for studies of hiv-1 receptor usage”.
Helena Stenstam i molekylär medicin:
”Regulation of pkc alpha and the role of pkc in
neuroblastoma cell migration”.
Bertil Öhlin i medicin: ”Psychosocial
stress in relation to blood pressure and cardiovascular disease – epidemiological and genetic aspects”.
Nina Rogelius i neurobiologi: ”Progenitor cells in the postnatal central nervous system
characterization and genetic manipulation”.
Elhadi H. Aburawi i barnkardiologi:
”Factors affecting coronary flow in children”.
Maria Johansson i molekylär medicin och genterapi: ”Toward gene therapy of
osteopetrosis”.
Hong Qian i stamcellsbiologi: ”Regulation of hematopoietic stem and progenitor
cells by bone marrow niche components”.
Mattias Mild i virologi: ”Intrapatient
evolution of hiv-1 in the context of coreceptor usage”.
Pontus Nauclér i laboratoriemedicin
med inriktning medicinsk mikrobiologi:
”Targeting the human papillomavirus for prevention of cervical cancer”.
Tobias Löfstedt i molekylär medicin:
”Transcriptional regulation by hypoxia-inducible factors in tumor cells”.
Anders Rosengren i molekylär och cellulär fysiologi: ”Pathophysiology and treatment of defective insulin secretion in diabetes”.
Pär Thored i neurobiologi: ”Long-term
neurogenesis after stroke in the adult rat
brain”.
Jing Fu i obstetrik och gynekologi:
”Brain-sparing circulation in growth-restricted
human fetuses”.
Ruben Smith i neurobiologi: ”Communication breakdown symaptic dysfuntion in
huntington´s disease”.
Eva Frühwald i konstruktionsteknik:
”Effect of high-temperature drying on spruce
and larch – shape stability, mechanical properties and mould growth”.
Åsa Rudin i anestesiologi och intensivvård: ”Pain following surgery: management,
outcome, and prediction”.

De hade skrivit
rapporten
I förra LUM presenterades rapporten
”Vad ska jag läsa? Ansökningskrisen
och studenters beslutsprocess”. Den var
författad av Steven Sampson, Torbjörn
Friberg, Kristina Göransson och Maria
Sandberg.
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Tjänster
Jurist med inriktning mot upphovsrätt.
Ref nr PA 2007/2027, ans 20 juni. Info 0462221530.
Doktorand i fysik. Ref nr 1552, ans 21
juni. Info 046-22227696.
Doktorand i telekommunikation. Ref nr
PA 2007/1952, ans 21 juni. Info 046-2229669.
Doktorand i matematik med inriktning mot biologisk modellering. Ref nr PA
2007/2047, ans 21 juni. Info 046-2224548.
Doktorand i datavetenskap. Ref nr PA
2007/2016, ans 22 juni. Info 046-2229009.

hänt!

går att undervisa och examinera med nydanande metoder, lyder en del av motiveringen.

Crafoordguldregn. Crafoordstiftel-

Schybergstipendiater. Fem unga

sen har anslagit 30 miljoner kronor till vetenskaplig forskning. Av dessa går 28 miljoner kronor till Lunds universitet. De största
anslagen gick till Thomas Laurell på elektrisk mätteknik, Per-Erik Bengtsson, förbränningsfysik, Peter Rådström, teknisk
mikrobiologi och Lo Gorton, analytisk
kemi.
DOKTORANDOMBUDSMAN. Lunds Dok-

Konferens om
neutronspridning
Neutronspridning för samman många vetenskapliga discipliner. De traditionella områdena
har breddats och idag används denna teknik
i områden som biologi, nanovetenskap, och
miljöforskning för att främst kartlägga atomära och molekylära strukturer. Den 4:e Europeiska Konferensen om Neutronspridning (www.
ecns2007.org/) kommer att hållas i Lund den
25–29 juni med ca 700 internationella deltagare med utbildningsministern Lars Leijonborg
som inledningsanförare.
Under mötet kommer en rad områden att
beröras, från nya tekniker, kolloid och polymerforskning, till framställning av nya material
och inte minst analyser inom geologi, biologi,
medicin, konst osv.
I samband med konferensen ger dr. Robert
K. Thomas en offentlig föreläsning med titeln
”Neutrons Unlock Secrets of Materials We Use
in Daily Life” torsdagen den 28 juni kl. 17.00 i
Auditoriet på Kulturen. Dr Thomas är verksam
vid Unversity of Oxford och är Fellow av the
Royal Society och Fellow av University College.

Första design-licen
I juni fick LTH sin första licentiat i industridesign då Elin Olander disputerade. Hennes uppsats handlar om känslomässiga aspekter av
design för en helhetssyn på begreppet ”universal design”.
Hon talar om hur en produkt kan ge tillfredställelse om den uppfattas som meningsfull och omvänt ge obehagskänslor om den
saknar sådana kvaliteter för användaren. Universal design handlar om att utforma produkter så att de diskriminerar så få som möjligt,
t.ex. personer med olika handikapp. Elin har
studerat hur unga vuxna med funktionshinder
ställer sig till hjälpmedel och påminner om vikten att behålla fokus på människorna även vid
design av ”prylar”.
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torandkår har valt Andreas Lundin till ny
doktorandombudsman för nästa verksamhetsår som börjar 1 juli. Han tar över efter
Sara Berglund.
EUROPAPRIS. Arkeolo-

giprofessorn Lars Larsson har fått Europa priset av The Prehistoric
Society, London. Priset
delades ut vid en ceremoni i London den 23
maj då Lars Larsson föreläste om ”Ritual buildings in Scandinavian prehistory”. Trots utdelning i England är
priset på euro (3000) för att markera det
europeiska sammanhanget.
KEMIPRIS. Bengt Jönsson och Jan-Erik

Norne, båda vid Biofysikalisk kemi, har tilldelats ”Kemistsamfundets pedagogiska
pris till universitets- och högskolelärare”.
COLLIJNPRIS. Under biblioteksdagarna

i maj delades årets Collijn-pris på 10.000
kronor ut till BIVILarna Ebba Ruhe och
Anneli Åström för deras uppsats ”Prestige, karriär och Open Access: forskares syn
på publicering i vetenskapliga tidskrifter”.
Uppsatsen har lagts fram vid Avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap (BIVIL) med Göran Gellerstam som
handledare.
HÄLSOEKONOMI. Professorerna Ulf-G
Gerdtham och Carl Hampus Lyttkens
vid Lunds universitet har tilldelats tolv miljoner i programstöd i hälsoekonomi från
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).
TEOLOGPRIS. Teologkårens pedagogis-

ka pris för vårterminen 2007 gick till Johan
Åberg, en engagerad lärare och föreläsare som på ett föredömligt sätt visar hur det

forskare vid Lunds universitet är årets mottagare av forskningsstipendier från Per-Eric
och Ulla Schybergs Stiftelse. Två medicinare, två strålningsfysiker och en cellbiolog får
tillsammans en miljon kronor.
Gunilla Westergren-Thorsson, docent i lungbiologi, får 245.000 kronor. En
stor del av forskningen kring astma och
bronchiolitis obliterans syndrom (BOS) har
hittills fokuserats kring förändringar i de
övre luftvägarna. David Erlinge, specialistläkare och docent i kardiologi får 240.000
kronor. David Erlinges forskning syftar till
att ta fram ett läkemedel som förhindrar
hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Forskarassistenterna Sara Brockstedt och Katarina Sjögreen Gleisner vid Institutionen för medicinsk strålningsfysik får 200.000 kronor för
att arrangera ett symposium inom ämnesområdet ”avancerad kinetikmodellering,
bildbehandling och bildförbättring”. Professor Stina Oredsson vid Institutionen för
cell- och organismbiologi tilldelas 285.000
kronor för att studera polyaminanaloger
som anticancermedel.
HJÄRNANSLAG. Ang-

ela Cenci Nilsson och
Patrik Brundin medlemmar i NeuroFortis,
och forskare vid Institutionen för experimentell
medicinsk vetenskap vid
Medicinska fakulteten i
Lund får båda 500.000 kronor i anslag från
Hjärnfonden för sina projekt med fokus på
neurodegenerativa sjukdomar
RÖKPRIS. Lars Edvinsson, professor vid

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund
och överläkare på akutkliniken vid Universitetssjukhuset, har fått ett internationellt
forskarpris på 650.000 dollar, nästan 4,5
miljoner kronor för forskning kring rökning.
iNNOVATIONSPRIS. ÖhrlingsPriceWater-

houseCoopers och Lunds universitets utvecklingsbolag, LUABs, årliga innovationspris på 250.000 kronor gick i år till docent
Stefan Hansson, och Magnus Centlow,
doktorand, båda vid Avdelningen för obstetrik och gynekologi. Det fick priset för
upptäckten av en biomarkör som är viktig
vid utvecklandet av hanvandeskapsförgiftning, preeklampsi.
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Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

hallå susana borrás...
..så kallad Lise Meitnerprofessor hos LTH och CIRCLE under
den gångna vårterminen. Hon forskar liksom sin värd professor Charles Edquist om förutsättningarna för ett bra inno
vationsklimat, speciellt i Europa. Hon lämnar nu Lund  – med
nya samarbetsprojekt i bagaget – för att återgå i tjänst som
universitetslektor vid Roskilde universitet.

Vad är viktigast för
att skapa ett bra
klimat för innovatörer?
– Det är givetvis många saker, men i Europa tror jag att
politikerna måste göra samma sak som en bra lärare gör,
lyfta det stora genomsnittet av aktörer. De bästa klarar sig
alltid och andra saknar förutsättningar, men flertalet kan
bli bra om det bara motiveras och uppmuntras. Mycket
handlar om personlighet, men också om kultur. Till exempel är det tillåtet att försöka och misslyckas i USA. I
Europa kan det bli ett stigma för livet eller rent av för flera generationer.
Hur klarar Europa uppgiften?

– Inte lika bra som USA och Japan. Men det är också
stora skillnader inom Europa. Ledargruppen består av Sverige, Danmark, Tyskland och Finland. Sedan finns det en
grupp efterföljare, men också fattigare länder som har långt
kvar. Generellt är forskningsnivån hög i Europa, medan den
kommersiella satsningen är lägre. Man kan säga att Europa
behöver nya Edison. Han var ett geni på att tolka människors behov. Vi försöker ta reda på vad samhället kan göra
för att skapa fler sådana nytänkare. I min forskning har
jag studerat (och skrivit om) industriella kluster, t.ex. Nord
italiens medium-tech-industri som specialiserar sig på t.ex.
skidskor i hård konkurrens med låglöneländer som Kina.
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Ett annat exempel är bilindustrin som nu blommar utanför Prag i Tjeckien.
Hur har det här halvåret varit?

– Det har varit mycket trevligt och produktivt. Gått alltför fort kan man säga. CIRCLE är ett nytt centrum med
mycket entusiasm. Jag har gett en liten kurs, skrivit en artikel
med Charles Edquist, utvecklat ett bokprojekt och handlett
några doktorander. Jag är tacksam mot LTH för den här fina
chansen. Just nu läser jag förresten boken om Lise Meitner
som jag fick av LTHs rektor vid mitt seminarium där.
Blir det någon fortsättning?

– Ja, tillsammans med Charles Edquist och Cristina
Chaminade planerar jag en bok om innovationspolitik.
Berätta något om dig själv!

– Jag kommer från Barcelona, grundutbildade mig där
och forskarstuderade i Italien, blev lektor i Danmark. Där
bor jag nu med man och barn i trakten av Lyngby. Sådan
forskarmobilitet tror jag är bra för Europa. Man upptäcker
skillnaderna, men också att de inte är så stora.
text & foto : MATS NYGREN
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