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Vanskligt arbete
att flytta klassiska
gipsskulpturer
En underkropp här, ett huvud där
och en överkropp lite vid sidan om.
Det är lite si och så med värdigheten bland antikens gudar inför flytten från Klassiska institutionen till
Historiska museet.

Den största utmaningen är Nike från Samothrake. Det är en imponerande dam
på två och en halv meter som väger ett par
hundra kilo och inte kan delas. Olyckligtvis står hon på andra våningen i Antikmuseet på Sölvegatan och det krävs
minst sex personer för att få ner henne
för trapporna, ut i bilen och vidare ner
till Historiska museet i Lundagård. Där
ska hon också upp för ett antal trappor
och bli huvudperson i det som ska bli den
nya ”Skulptursalen” – en vacker blåmålad sal där ljuset faller in från stora fönster med utsikt mot Domkyrkan.
– Detta ska bli ett kontemplativt rum
där man kan njuta av estetiken och lära
sig om antiken, säger Historiska museets
chef Per Karsten.
av hur rummet
kommer att se ut när det blir klart någon
gång under nästa år. Gudinnan Nike får
sällskap av sju andra relativt stora och fristående skulpturer som ska stå i en ring i
salen, och i mitten ska det finnas en stor
och bekväm sittkudde.
– Här hoppas jag att många ska sitta
och njuta och kanske teckna av gudarna
så småningom, säger Per Karsten.
Rummet kommer också att innehålla
en mängd byster och huvuden, keramik
i form av vaser med målade porträtt samt
mynt med avbildade människor.
Per Karsten tycker att gipsfigurerna
passar bra in i museets övriga samlingar.
– Vi har redan mycket från den

Timo Lager (till höger) och
hans tre medarbetare lyfter över gudinnan ”Niobe
med dotter” på byggnadsställningen. Niobe är delad
men trots det tung och samtidigt spröd.
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Han visar en modell

”Skulptursalen” på Historiska museet blir den nya hemvisten för flertalet av de stora gipsfigurerna som ligger och väntar på att monteras ihop igen.

t

Här baxas en otymplig relief ner från andra
våningen i Antikmuseet. Det är bland andra
gudarna Kore och Demeter som nu är på väg
till Historiska museet.

r omerska och grekiska tiden i vår permanenta Barbaricum-utställning. Och
antiken är en viktig länk till vår historia
– inte minst vetenskapligt, säger han.
Historiska museet tar över 25 procent
av gipssamlingen som funnits på Sölvegatan sedan 1951, då Klassiska institutionen inrättades. Eva Rystedt, professor i
antikens kultur och samhällsliv, menar
att det är en ovanligt stor och fin samling
av genomgående hög kvalitet.
– Och det har varit en fantastisk miljö för oss som undervisat att få ha skulpturerna mitt ibland oss. Det är förstås
tråkigt att denna ovanliga miljö inte var
möjlig att bevara, säger hon – men tycker
ändå att lösningen nu känns bra.
En mindre del av samlingen, bland an-

nat den storvuxne mannen Koures (som
betyder kraftfull yngling på grekiska) i
trappan, stannar kvar i huset, som efter
renoveringen planeras för ett möjligt centrum för tvärvetenskapliga möten.
Resten av samlingen, den större delen på nästan 75 procent, ska till ett öp4

Projektledare för flytten är Kicki Eldh som
med en skalpell letar efter var ”Niobe med
dotter” kan delas, så att hon blir möjlig att
flytta.

pet magasin på Gastelyckan. Där finns
redan en mängd andra arkeologiska föremål som också ska bli tillgängliga för
studenter och forskare.
Det är konservator Kicki Eldh vid
Historiska museet som leder flyttprojektet, och till sin hjälp har hon bland
andra museiassistent Sofia Brasjö. De är
överens om att det är ett roligt arbete –
men gips är inte det lättaste materialet
att hantera.
– Det är sprött och flisar lätt av sig,
säger Sofia Brasjö – men än så länge har
inga stora olyckor skett.
Samlingen består totalt av tusen originalföremål i form av keramikgods, vaser och mynt, samt 200 så kallade enheter
till vilka hela gipsfigurer, huvuden, byster och keramikplattor räknas.
text: Maria Lindh
Foto : Gunnar Menander

Koures – den kraftfulle ynglingen i Antikmuseets trappa får stanna kvar i byggnaden.
Han kommer att byggas in i en låda under tiden huset renoveras.
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Ur innehållet
6 Minska Campuskonkurrensen!
Hur ska LUs verksamhet i Helsingborg se ut? Campus Helsingborgs rektor Lars Haikola menar att det måste göras tydliga avvägningar mellan vad som ska finnas i Helsingborg och Lund.
Idag råder nämligen en olycklig konkurrens mellan de två städerna.

10 Kemi effektiviseras
Färre lokaler, sammanslagen administration, tolv avdelningar
som blir fyra enheter, samordning av grundutbildningen. Det är
kontentan av förslaget till ny organisation för den skuldtyngda
Kemiska institutionen.

14 Hoppfullt genombrott
Patienter med ledgångsreumatism, MS och andra autoimmuna sjukdomar kommer förhoppningsvis att ha mycket att tacka
Lars Björck och hans kolleger för inom en inte allt för avlägsen
framtid. Björcks forskargrupp har nämligen upptäckt två enzymer som man hoppas kan bidra till effektiv behandling av dessa
sjukdomar, utan att några nämnvärda bieffekter uppstår.

16 Superhjälte sökes
Vid årsskiftet ska LU få en ny rektor. Men finns det verkligen
någon som kan uppfylla alla de nästan övermänskliga krav som
ställs? Eller räcker det till syvende och sist med att ha karisma,
så ordnar sig nog resten?

24 Etta på universitetstoppen…
Hamnar man högt är de utmärkta, hamnar man lägre är de inte
att lita på… I USA är rankinglistor över toppuniversitet sedan
länge en självklar sak. I Sverige har vi motvilligt börjat vänja oss
under det senaste decenniet. Vissa, som LTH, inser dock det
potentiella marknadsföringsvärdet av en hög listplacering och
rankar sig själva…

30 Vilken make-over ska vi ha?
Sällan har det väl varit så många utredningar om högskolan på
gång. Nya former för resurstilldelning, karriärvägar och styrning
är områden som granskas. Omvärlden förändras snabbare än
någonsin och högskolan behöver få en flexiblare organisation.
Frågan är bara hur. LUM har pratat med två lundaforskare som
har sina egna tankar om vilken make-over universiteten bör få.
5

lar om en nära relationen till näringslivet
i en mycket expansiv region, om utbildningar med stora inslag av praktik, och
många studenter från så kallade studieovana miljöer. Detta är faktorer som på
något sätt bör finnas inskrivna i Campus uppdrag och påverka vilken utbildning och forskning som förläggs där, menar han.

Campus Helsingborgs uppdrag är oklart och ska nu utredas. foto : kennet ruona

Campus Helsingborgs rektor Lars Haikola:

– Helsingborg måste
knytas närmare Lund
utomlunds. Campus Helsingborg
ska utvecklas och expandera. Men
om detta ska lyckas måste universitetets norra utpost knytas närmare
Lunds universitet och få ett tydligare uppdrag.
Det säger Campus rektor Lars
Haikola, som menar att det i dag
finns en olycklig konkurrenssituation mellan Lund och Campus som
hämmar utvecklingen.

När Lars Haikola tillträdde sin tjänst för
snart ett år sedan satte han sig och lusläste de tio år gamla dokumenten som författades inför Campus tillkomst.
– Jag hittade inget bra svar på frågan
varför Lunds universitet ska ha en verksamhet i Helsingborg, säger han.
Han menar att det måste göras avvägningar mellan vad som ska göras i Lund
och vad som ska göras i Helsingborg. För
6

Lars Haikola tycker att
det är viktigt
att Campus
inte ses som
en konkurrent till resten av LU.
foto : ulrika
oredsson

att klargöra detta har universitetsstyrelsen
nu gett rektor Göran Bexell i uppgift att
utreda Campus Helsingborgs uppdrag.
tre saker som
särskiljer Campus Helsingborg i förhållande till övriga universitetet: det handLars Haikola pekar på

Men det räcker inte med ett tydligt
uppdrag för att få fart på Campus utveckling. Idag studerar ca 3.000 individer vid Campus, men målet är att få dit
de ca 5.000 studenter som infrastrukturen är dimensionerad för.
– För att växa måste vi ha fakulteterna med oss, säger Lars Haikola. Då får vi
inte uppfattas som konkurrenter, så som
hände när utbildningarna inom service
management och strategisk kommunikation bildades.
Idag bedrivs utbildningen vid Campus i två olika former, dels genom så
kallad campusspecifik verksamhet som
inte har koppling till någon fakultet,
dels genom den verksamhet som fakulteterna själva har förlagt till Campus.
Till den första kategorin hör exempelvis service management och utbildningen i strategisk kommunikation, och till
den andra kategorin hör ingenjörsutbildningarna.
I framtiden vill Lars Haikola att all
grundutbildning och forskning ska sorteras in under någon fakultet. På så sätt
hoppas han öka fakulteternas engagemang i Campus Helsingborgs utveckling och på sikt öka antalet studenter.
– Verksamheten ska växa, säger han.
Personalen ska öka även om det kan
komma att leda till en del omfördelning
av arbetsuppgifterna.
Campusstyrelsen måste finnas kvar,
men med ett omformulerat uppdrag.
– Det är viktigt att Campus leds av
en styrelse som samordnar och utvecklar verksamheten. Förändringarna ska
absolut inte leda till att Campus bara blir
universitetets lokaler i Helsingborg, säger Lars Haikola.

												

Ulrik a Oredsson
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LU fyller inte alla sina
utbildningsplatser
utbildning. Lunds universitet når
inte heller under 2008 upp till den
volym på grundutbildningen som
man planerat för. Det är fyra områden som har för få studenter: medicin, naturvetenskap, humaniora/
teologi samt Campus Helsingborg.
Dessa måste dra ner på sina kostnader med sammanlagt 25–30 miljoner kronor för att komma i ekonomisk balans. Övriga områdens
beräkningar ser bättre ut och man
klarar sina utbildningsuppdrag.

Den slutsatsen drar universitetets planeringsenhet efter en prognos som gjordes i
mars. Resultatet presenterades på universitetsstyrelsens möte den 11 april.
Redan under 2007 gjordes stora nedskärningar inom områdena – en anpassning till det minskade söktrycket. Men
det har alltså inte räckt.
– Det är lite förvånande att man måste dra ner ytterligare. Vi har i budget
arbetet för 2008 varit optimistiska i överkant, kommenterar planeringschefen
Sten Wennerström.
Av de fakultetsmedel för utbildning
som universitetet fått från regeringen för
2008 sattes redan från början 78 miljoner

kronor åt sidan; pengar som man förstod
måste betalas tillbaka eftersom universitetet inte når upp till den utbildningsvolym som staten räknat med. Men utöver
dessa 78 miljoner kronor fattas alltså ytterligare 25–30 miljoner kronor – pengar som inte bedöms kunna omsättas i
utbildning. Detta förutsatt att prognosen från mars står sig året ut, vilket Sten
Wennerström befarar, eftersom man vägt
in förväntade ansökningar till hösten.
Sett i det stora perspektivet – med en
budget på 1,6 miljarder – är en felmarginal på 25–30 miljoner inte alarmerande.
Dock motsvarar underskottet kostnaden
för 40–50 tjänster. Därmed inte sagt att
det är så områdena kommer att lösa det.
Fyra områden har svårt att fylla sina
kurser under 2008. Vid Medicinska fakulteten är det utbildningarna till sjuksköterska och biomedicinsk analytiker
som inte fyller platserna, medan andra
utbildningar inom området har fler studenter registrerade än de uppdrag man
fått. Därmed har medicinarna också
större möjligheter att flytta om resurser
för att komma i balans.
För området humaniora-teologi ser det
värre ut. Här har den minskade kompen-

sationen för kostnads- och löneökningar i kombination med minskat söktryck
kraftigt urholkat områdets ekonomi. Det
blir fortsatta omställningar med omfördelning av resurser till de grundläggande
kurserna och till programutbildningar.
Men oavsett hur man prioriterar i utbildningsutbudet påverkar det förmodligen
antalet tjänster inom grundutbildningsorganisationen.
Campus Helsingborg räknar med en
underproduktion på mellan 100 och 150
helårsstudenter. Samtidigt har Campus
glädjande nog ökat sin prestationsgrad –
dvs. allt fler fullföljer sina studier.
Naturvetenskapliga fakulteten räknar
med ett underskott på minst 100 helårsstudenter. En åtgärdsplan antogs i mars.
Vissa institutioner ska dra ner på personalen. Vid ämnet datavetenskap som ska
avvecklas, fortsätter man att successivt
minska på personalen.
Övriga områden ser dock ut att kunna
fullgöra sitt utbildningsuppdrag för 2008.
Det gäller Ekonomihögskolan som har
gott söktryck på både informatikämnet
och masterprogrammen och även LTH
och Juridiska fakulteten. Konstnärliga fakulteten räknar med att nå balans efter
höstintagningen. Samhällsvetenskapliga
fakulteten är i stort i balans men noterar färre sökande till pedagogik och i viss
mån till kulturgeografi. Resurser ska omfördelas vilket också kan komma att påverka vissa anställningar.
BRITTA COLLBERG

Humanistisk forskning hårt drabbad av minskade anslag
Humaniora. Statsanslagen till hu-

maniora har stadigt minskat de senaste åren. Det har ensidigt drabbat forskningen, särskilt den som
etablerade forskare gör. Inom humaniora utförs numera en stor del
av forskningen av doktorander, visar en ny stor utredning.
Det är en ny verklighet som råder för humanistisk forskning, konstaterar utredarna Lars
Geschwind och Karin Larsson vid forskningsinstitutet Sister. De har utrett den humanistiska forskningens villkor på uppdrag
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av Riksbankens jubileumsfond, Vitterhetsakademin och STINT. Rapporten blir underlag
bl.a. för höstens forskningsproposition.
Humaniora har kommit att inriktas allt
mer mot utbildning, kommenterar Göran
Blomqvist, VD för Riksbankens jubileumsfond. Inte ens ledande professorer kan längre räkna med resurser och tid för forskning.
Ansvaret ligger dels hos regering och
riksdag som ställt orimligt höga krav på
kvantitet utan att avsätta tillräckligt för att
gynna den, menar han. Men också fakulteterna har en skuld – de ger mest resurser till
de ämnen som examinerar flest doktorer.

Kvantitet premieras före kvalitet.
Fakulteterna måste också bättre förbereda de allt fler doktorerna för andra yrkesbanor än forskarens, menar jubileumsfondens
forskningsdirektör Mats Rolén. Oddsen för
att få bra jobb är goda!
Trängseln bland yngre forskare leder till
att allt fler slåss om forskningsanslagen.
– Trots att 200 av de cirka 800 ansökningar vi får årligen fyller höga kvalitetskrav, så kan vi bara finansiera var tjugonde
ansökan, säger Rolén.
Fotnot: Rapporten om humaniora (nummer
2008-81) finns på www.sister.nu
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Gott betyg för
musiklärarutbildning
utbildning. Musiklärarutbildningen vid universitetets musikhögskola i
Malmö får mycket positiva omdömen i
Högskoleverkets utvärdering av Sveriges lärarutbildningar. Bland annat skriver Högskoleverket i sin bedömning
att: ”Självvärderingen är välförankrad och ger uttryck för stark självkänsla. Efter samtal med samtliga grupper
under platsbesöket är bedömargruppen övertygad om att det här finns en
dynamisk, stimulerande och trevlig arbetsmiljö som präglas av öppenhet
och ömsesidig respekt. Utbildningen
fick i många avseenden goda omdömen redan i den förra utvärderingen
och utvecklingsarbetet har sedan dess
gått vidare. Organisationen bedöms
vara ändamålsenlig och samarbetet
mellan institutionsstyrelsen och nämnden flexibelt och prestigelöst.”

Naturvetare får jobb
Arbetsmarknad. Ungdomars intresse för naturvetenskapliga studier
har minskat de senaste åren, både i
Sverige och utomlands. Men de som
satsar på en naturvetenskaplig utbildning vid Lunds universitet möter en
god arbetsmarknad. Det visar en omfattande undersökning, där över 700
tidigare studenter har deltagit.
I undersökningen som utförts av
Naturvetenskapliga fakulteten ingick
studenter som tagit naturvetenskaplig
examen från Lunds universitet mellan
åren 2000–2004. Bara 4 procent av
de tillfrågade studenterna har varit arbetslösa i mer än 6 månader. Hela 36
procent av studenterna fortsätter som
forskarstuderande.
Undersökningen visar tydligt att arbetsmarknaden skiljer sig åt mellan olika typer av naturvetare. Att klumpa
ihop och betrakta naturvetare som en
enhetlig yrkesgrupp är felaktigt. För
tillfället är exempelvis arbetsmarknaden för geologer mycket god.
Göran frankel

8

Naturvetarna vill
para ihop institutioner
organisation. Ändra institutionsindelningen vid Naturvetenskapliga
fakulteten. Det är kontentan av ett
förslag som nu är ute på remiss hos
fakultetens institutioner.

Fakultetsledningen vill uppnå samverkansvinster inom såväl forskning som
utbildning. Man vill ha kortare och tydligare kommunikationsvägar, och man
tycker inte heller att den nuvarande indelningen är adekvat. Med dagens småinstitutioner blir även antalet prefekter i dekanus ledningsgrupp – presidiet – för stort.
Med den nya organisationen kan prefekterna vara med i ledningsgruppen.
Biologin är t.ex. uppdelad på fem institutioner: Biologisk grundutbildning,
Ekologi, Cell- och organismbiologi, Marinbiologi och De biologiska museerna.
Dessa skulle enligt förslaget bilda ”en fe-

deration”. Vidare skulle Teoretisk fysik
och Astronomi bilda en federation och
Geologi och Naturgeografi med ekosystemanalys bilda en annan federation.
Målet är att federationerna efter tre år
ska kunna slås samman i storinstitutioner. För federationen Teoretisk Fysik/
Astronomi är ambitionen att den ska gå
samman med Fysiska institutionen
De båda andra befintliga storinstitutio-

nerna i matematik och kemi berörs inte
av förslaget – inte heller Datavetenskap
där fakultetens utbildning är under avveckling, Miljövetenskap vars aktiva personal är förankrad i vid ämnesinstitutionerna och Medicinsk strålningsfysik som
i dag är en enhet inom Institutionen för
kliniska vetenskaper vid Medicinska fakulteten.
Göran Frankel

Bioimaging-center får stor donation
Donation. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har beslutat att dela
ut 40 miljoner kronor till etableringen av ett nytt bioimagingcentrum vid LU kallat Lund Bioimaging
Center (LBIC). Det nya centret kommer att bli en betydelsefull länk mellan experimentell forskning och klinisk tillämpning, för såväl diagnostik
som behandling.

Bioimaging är ett sätt att genom bilder
studera friska och sjuka organ, vävnader
och celler.
– Tillsammans kommer vi att kunna
utveckla bättre metoder för att ställa rätt
diagnos i sjukvården och förbättra olika cancerbehandlingar. Samtidigt kommer vi att kunna ge svar på frågor som
tidigare inte har kunnat besvaras av forskare och läkare, framförallt inom onkologi och neurovetenskap, säger Freddy
Ståhlberg, professor i magnetresonans-

fysik och huvudansvarig för ansökan till
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.
Vid centret kommer 18 forskargrupper
inom experimentell och klinisk medicin,
medicinsk strålningsfysik, kemi, teknik
och tillämpad matematik att arbeta tillsammans för att ta fram nya metoder för
bioimaging. Den framtida utvecklingen
rör framför allt två tekniker: Magnetic
Resonance Imaging (MRI) och Positron
Emission Tomography (PET).
Rektor Göran Bexell ser även tvärvetenskapliga fördelar med det nya centret.
  – Ett bioimagingcenter kommer att
ha stor betydelse, inte minst för vår medicinska forskning, men även forskare som
studerar hjärnans funktion inom exempelvis lingvistik eller beteendevetenskap
kommer att här att kunna genomföra helt
nya typer av studier, säger han. I förlängningen kan detta centrum fungera som
en bas för forskning inom bioimaging i
hela Öresundsregionen.
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Slopat kårobligatorium
behöver inte bli negativt
kårobligatoriet. År 2010 avskaffas

troligen nations- och kårobligatoriet och frågan är vad det kommer
att innebära för studentkårerna och
nationerna.
Lunds universitet är känt för sitt
rika studentliv som är ett starkt argument i rekryteringssammanhang.
Inom universitetet och studentkårerna är man beredd att arbeta för
ett bibehållet sådant.
– Vår utgångspunkt är att inte
tappa studenter, säger Tarmo Haavisto, chef för Studerandeenheten.

Han menar att studentorganisationerna
idag gör en stor insats inom kvalitetsarbetet och inom det studiesociala området. Allt detta påverkar studentrekryteringen.
– Om reformen innebär negativa förändringar måste vi arbeta mot det.
Kårobligatoriet som finns idag innebär att alla som studerar vid ett svenskt
universitet eller högskola måste vara
medlemmar i en studentkår. Genom
att studenterna betalar medlemsavgifter
varje termin blir kårerna finansiellt oberoende. Men från och med 2010 föreslås
det alltså slopas, och regeringens utredare Erland Ringborg föreslår istället ett
statligt bidrag till kårerna som alternativ finansiering.
Hanna Ericsson som är ordförande
för LUS understryker att det än så länge
bara handlar om ett förslag och inget beslut. Dessutom menar hon att storleken
på det föreslagna bidraget tillsammans
med frivilliga medlemsavgifter troligen
kommer att täcka dagens terminsavgifter om obligatoriet avskaffas. Kårerna i
Lund har idag sammanlagda kostnader
på 8 miljoner kronor för utbildningsbevakningen och om studentantalet i Lund
håller sig på dagens 26.000 helårsstudenter så landar bidraget på ungefär samma
summa.
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LUS-ordföranden Hanna Ericsson betonar att
det är viktigt att studentinflytandet fortsätter att vara starkt.

Dock ser det väldigt olika ut bland kårerna hur man fördelar sina kostnader,
säger Hanna Ericsson.
Hon betonar att det är viktigt att studentinflytande fortsätter att vara starkt
och att det gäller att hitta bra modeller
för det.
– Kärnan för oss är att bevaka utbildningen, medverka i kvalitetsarbetet och
skapa opinion i studentfrågor.
Men förutom detta tror Hanna Ericsson att kårerna och nationerna kommer
att fortsätta med sina kringverksamheter som fester och arbetsmarknadsdagar.
Dessa finansieras emellertid inte ens idag
med medlemsavgifter utan är självfinansierade, säger hon.
I december i fjol genomförde Lunds
universitets studentkårer, LUS, en undersökning där 41 procent av de tillfrågade svarade att studentlivet var avgörande eller betydande för valet att läsa vid
Lunds universitet.
text & foto : Helena Olsson
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svar

Tror du att ett slopat
nations- och kår
obligatorium påverkar
studentlivet vid LU?
Göran Bexell, rektor.
– Om obligatoriet avskaffas är det ovisst vad
som händer. Inom landets universitet protesterar vi mot att tvingas välja
mellan kvalitet i utbildningen och studenternas
nödvändiga kårarbete. Om nationell ersättning betalas ut till kårarbetet kan det
fortsätta, men kårerna får prioritera och
finslipa sin organisation.Det kan möjligen
bli mer bekymmersamt med nationernas
och AF:s ekonomi. Om kårer och nationer
skadas av ett avskaffande, vore det ett politiskt självmål och en kulturell skandal.
Emma Jangö, AFs
ombudsman.
– Jag vill poängtera att
det främst är nationsobligatoriets ev. avskaffande
som kommer påverka studentlivet. Jag tror att ett
icke genomtänkt avskaffande skulle påverka studentlivet negativt
genom att det medför en minskad trygghet i studentlivets ekonomiska bas.
Niklas Trappe, ordför
ande Teknologkåren.
– Nej, jag tror inte att
studentlivet kommer att
drabbas speciellt hårt. Vi
har ett så pass brett utbud att det finns något
för alla, även om vissa saker kan falla bort. Det kommer att vara
viktigt för alla att marknadsföra sig själv.
Om t.ex. kommunen kan hjälpa till att profilera Lund som studentstad kommer det
inte att bli några större problem.
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Kemiorganisationen föreslås bli mindre och effektivare

– Aldrig mer underskott

K

Ny kemistruktur. Genom större enheter och en vässad gemensam administration rationaliseras och effektiviseras nu Kemiska institutionen.
Samtidigt gör man sig av med en
tredjedel av sina lokaler, som idag
står outnyttjade och tickar hyrespengar. Nu väntar man på fakultetsbeslut om den nya organisationen
och sedan ska förändringsarbetet
sätta igång.

Av dagens tolv avdelningar blir det fyra enheter (se artikel nedan) som kan ägna sig
helt åt utbildning och forskning. All ekonomi- och personalhantering samlas centralt på institutionsnivå. Cecilia Billgren,
som är administrativ chef, menar att ekonomihanteringen idag är mycket mer komplicerad än vad den var för tio år sedan.
– Syftet med att flytta ekonomihanteringen är att få kontroll över den ekonomis-

Kemiska institutionen drar åt svångremmen och
krymper sin organisation. ill: petter lönegård

Tolv avdelningar föreslås bli fyra enheter
Ny kemistruktur. Tolv avdelningar

ska samsas inom fyra enheter.
– Men det betyder inte att man
måste samarbeta för papperskonstruktionens egen skull, säger Villy Sundström på kemisk fysik. Låt
samarbetet komma spontant.

Den första reaktionen på förslaget var avvaktande eller misstänksam. I slutet av
mars reviderades det, och i sin nya form
har det tagits emot mer positivt.
De fyra enheterna är ”Kemi som molekylär vetenskap” bestående av organisk
kemi samt polymer- och materialkemi,
”Kemi i gränsområden mot teknik” med
bioteknik, teknisk mikrobiologi och teo-
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retisk kemi, ”Kemi i gränsområden mot
fysik” med fysikalisk kemi, kemisk fysik
och teoretisk kemi samt ”Kemi i gränsområden mot livsvetenskaperna” som
består av biokemi, biofysikalisk kemi och
molekylär biofysik.
Analytisk kemi läggs ner (bägge kostnadsställena) men verksamheten bevaras
och personalen flyttas till biokemi, tillämpad biokemi och flertalet till organisk kemi.
är som bekant
delad mellan Naturvetenskapliga fakulteten och LTH. Kemi i gränsområden
mot teknik innehåller enbart LTH-avdelningar medan Kemi i gränsområden mot
Kemiska institutionen

fysik endast innehåller naturvetenskapliga avdelningar. De båda andra enheterna
har inslag från båda fakulteterna.
Den största avdelningen inom ”Kemi
i gränsområden mot teknik” är bioteknik
med ca 90 personer. Ekonomin är solid
och inga friställningar är aktuella. Avdelningen har visserligen en skuld men den
betalas av i rask takt. Maria Andersson,
som idag är ställföreträdande föreståndare på bioteknik, menar att när det gäller den administrativa delen så är hon säker på att den nya organisationen för den
kommer att leda till ökad effektivitet.
– Och när sedan alla våra tre avdelningar flyttar till samma hus kan vi
samordna utrustning och andra resurser
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vid den administrativa organisationen ska i första hand
tillsättas med personal ute från de nuvarande avdelningarna. Men det kommer enligt Cecilia Billgren att behöva anställas en del ny kompetens eftersom den
administrativa personalen har minskat
med närmare 30 procent under de senaste tre åren, framför allt genom pensionsavgångar. Vissa administrativa uppgifter,
som inte har att göra med hantering av
ekonomi och personal, kommer fortfarande att vara enheternas ensak.
– Vi har sneglat en del på hur man förändrat ekonomihanteringen på Institutionen för experimentell medicinsk verksamhet, säger hon och berättar att hon
också har haft mycket kontakter med
projektet ”Förnyad administration” (se
artikel sid 12) för att försäkra sig om att
Kemiska institutionens förändringar ligger i linje med det som ska genomföras
vid universitetet centralt.
Osäkerheten kring nya arbetsförhållDe nya tjänsterna

samt säga upp lokaler. Det är naturligtvis en fördel.
Även Per-Olof Widmark, avdelningsföreståndare på teoretisk kemi, är nöjd
med det nuvarande reviderade förslaget.
– Särskilt bra är tanken att man ska
utse en representant för enheten som
inte blir chef utan snarare talesman och
som ska ingå i en ledningsgrupp. Denna
kommer att bereda ärendena som sedan
kommer upp i institutionsstyrelsen. Det
bäddar för att styrelsen får ett bättre beslutsunderlag än den har idag.
Inom samma enhet ska även kemisk
fysik vara och dess föreståndare Villy Sundström som ju inte är för ett påtvingat samarbete, konstaterar att enheten kommer att bestå av avdelningar med
ett naturligt intresse av att samarbeta.
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anden sprider givetvis mycket oro, därför
är det viktigt att den nya organisationen
kommer på plats så snart som möjligt, säger Cecilia Billgen.
Planerna på en centralisering av ekonomi- och personalverksamheten har
funnits sedan början av 2000-talet. Trots
viss oro och motstånd tycker Cecilia Billgren att de kritiska rösterna till omorganisationen har blivit färre med åren.
Ulrik a Oredsson

t

ka situationen och se till att det aldrig mer
uppstår underskott i institutionens budget. Det handlar om att professionalisera
verksamheten och samordna resurserna.

Bakgrund

Som LUM tidigare rapporterat har Kemiska
institutionen en skuld på 70 miljoner. Efter
en överenskommelse med sina fakulteter,
N och LTH, ska skulden nu betalas tillbaka
under sju års tid – vilket görs med strypta
fakultetsanslag. Senast år 2015 kommer
institutionen att vara skuldfri. Med de planerade återbetalningarna av skulden skapas ett nytt underskott på 15 miljoner kronor i den löpande verksamheten. Därför
krymper man även verksamheten såväl lokal- som personalmässigt. Mellan 15 och
30 personer kommer att beröras – de flesta förhoppningsvis genom del- och avtalspension.

– Tack vare den här strukturen kommer vi att träffas oftare och det kommer
förhoppningsvis att utveckla oss.
På biofysikalisk kemi menar föreståndaren Mikael Akke att förslaget är helt
okontroversiellt. Den nya enhetens tre
avdelningar har nämligen redan ett nära
samarbete sedan en längre tid.
– Men vi vill behålla vårt namn ”Centrum för molekylär proteinvetenskap” i
stället för förslagets ”Kemi i gränsområden mot livsvetenskaperna”.
En annan viktig del av omorganisationen är att pengar ska frigöras så att
antalet doktorander åter kan öka. Sedan
år 2003 har antalet doktorander minskat
från 250 till 170 och nu vill Kemiska institutionens ledning att antalet åter ska
öka till cirka 250.
Göran Frankel

Grundutbildningen
ska samordnas
Ny kemistruktur. Den kemis-

ka grundutbildningen inom
LTH och den inom Naturvetenskapliga fakulteten ska samordnas så långt det är möjligt.
Men vägen dit är inte helt enkel.
– En gemensam organisation för grundutbildningen i
kemi är fortfarande målet, säger Olle Söderman som sitter
med i Kemiska institutionens
tillfälliga ledningsgrupp.

Om några månader ska institutionens hela nya organisation vara sjösatt, men när det gäller organisationen av grundutbildningen ser det
ut som om man bara kommer att
kunna ha en avsiktsförklaring klar
tills dess.
– Det viktigaste är ju egentligen
att vi har studenten i centrum och
jobbar på med de kurser som ska ges
gemensamt mellan de båda fakulteterna, säger Olle Söderman.
Men han tror ändå att det måste till en gemensam organisation
för grundutbildningen, annars får
man inte alla de synergieffekter
man strävar efter.
det är mycket som ska jämkas ihop: LTH och
Naturvetenskapliga fakulteten har
vitt skilda sätt att organisera sina
grundutbildningar och förändringarna tar tid. Dessutom ställer
det till med problem att fakulteterna inte har samma terminsindelning.
– Detta är problem som inte vi
kan lösa på fakultetsnivå, säger Olle
Söderman. På sikt tror jag att universitetet centralt måste arbeta för
att alla fakulteter har samma terminsindelning.
Problemet är att

Ulrik a Oredsson
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Information
centralt för bättre
administration

– Glöm inte att ni ska hålla diskussionerna till vad ni jobbar med idag. Diskussioner om hur ni borde arbeta kommer
i ett senare skede, manar Inger Linderholm, den inhyrda konsulten från Trivector, som leder workshopen.
den
första gången, i mitten av mars, diskuterade de hur det arbetades med information på olika håll inom universitetet. Idag
ska de diskutera vad det finns för möjligheter och risker med dagens arbetssätt.
De har redan konstaterat att det finns
väldigt stora skillnader i hur man arbetar
med information vid de olika fakulteterna: vid vissa fakulteter ska en ensam informatör sköta det som andra fakulteter
har en hel informationsavdelning till.
– Det finns faktiskt många forskare
som inte tycker att det behövs en informationsavdelning överhuvudtaget, upplyser
Knut Deppert, som är professor i fasta
tillståndets fysik och tillsammans med
studentrepresentanten den ende som inte
arbetar med information på heltid.
Lisbeth Wester, LTHs informationschef, menar att informatörerna måste ta
När informatörerna träffades
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på sig en del av skulden till att den inställningen finns.
– Vi måste bli bättre på att visa hur
vårt arbete hänger ihop med att universitetet får fler studenter och mer pengar
till forskning.
Information är ett av

många processområden som det hålls workshops om
inom förvaltningsprojektet. Andra grupper diskuterar hur man arbetar med bl.a.
administrativt stöd till utbildning och
forskning och kompetensförsörjning.
Projektet ”En förnyad administration”
är inne i en mycket intensiv fas, ”insamlingsfasen”, där olika arbetsprocesser ska
kartläggas. I ett nästa steg ska resultaten från workshopparna analyseras och
utifrån den analysen ska beslut om nya
arbetssätt och en framtida organisation
fattas. Parallellt med de workshops som
hålls inom förvaltningen, görs också en
behovsanalys med fokusgrupper på olika
fakulteter för att få en ökad förståelse för
verksamhetens önskemål.
Tanken är , enligt Karin Ekborg-Persson

som är biträdande projektledare under
förvaltningschefen, att i rask takt skaffa
sig en bild av nuläget.
– Analysstadiet måste få ta lite längre
tid och först i september ska beslut fattas, säger hon. Vid årsskiftet är det tänkt
att vi ska börja införa nya arbetssätt och
rutiner.
Klockan har hunnit bli fyra innan informatörernas workshop är slut. Deltagarna som lämnar universitetshuset ser
trötta men också ganska nöjda ut.
Workshopen avslutades med att infor-

matörerna skulle lista viktiga förutsättningar för framtidens informationsarbete. Ett antal områden som man ansåg
var särskilt viktiga att förbättra i framtiden utkristalliserades: ett tydligare mandat för universitetsinformatörerna, bättre koordinering av deras arbetsinsatser
och en satsning på chefernas kommunikativa förmåga.
– Det känns som om vi hade behövt
mer tid för diskussioner, men samtidigt
blev vi ganska eniga om vilka som var de
viktiga frågor som vi måste arbeta mer
med i framtiden, säger Medicinska fakulteten informationschef Johanna Sandahl.
ulrik a oredsson
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Administration . I ett rum på andra
våningen i universitetshuset sitter
ett femtontal informatörer lutade
över stora vita pappersark. Arken är
fyllda av olika boxar som informatörerna med stor iver diskuterar och
drar pilar emellan.
Detta är bara en av alla workshops som hålls inom projektet ”En
förnyad administration” under våren.

Projektet
”En förnyad
administration”

Projektet ”En förnyad administration”
ska ge universitetet en effektivare och
bättre fungerande administration och
service, som styrs av utbildningens,
forskningens och ledningsfunktionernas
behov, och som uppfyller relevanta krav
från externa myndigheter.
Det består av fyra delprojekt: Förutom det som beskrivs härintill och som
syftar till att kartlägga och utveckla olika
arbetsprocesser, finns ett projekt för risk
analys, ett som arbetar med kvalitetssäkring och ett annat för administrativt stöd
för forskning.
Läs mer på www5.lu.se/o.o.i.s/2468
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Medicinarna satsar
på tredje uppgiften
Tredje uppgiften. Nu ska Lunds

gymnasieelever få diskutera fosterdiagnostik och etik. Och sjukgymnaster på fem orter i Skåne
ska få lära sig hur man förebygger
fall hos äldre. Det sker genom en
nytt anslag på 300.000 kronor, som
Medicinska fakulteten beslutat satsa på forskare som vill ägna sig åt
tredje uppgiften.

Tredje uppgiften – att samverka med näringsliv, organisationer, skolor, allmänhet
med mera – kommer ofta i kläm hos stressade forskare. Medicinska fakulteten har
velat stödja dem som vill ägna sig åt utåtriktad verksamhet genom att finansiera den tid som ägnas åt respektive projekt
samt eventuella material och resor.
Sex projekt har nu fått stöd, bland
dem ett om fosterdiagnostik och etik
som doktoranderna i vårdvetenskap Maria Ekelin och Anna-Karin Larsson står
för. De vill gå ut på gymnasieskolorna i
Lund i höst med ett föredrag följt av ett
grupparbete bland eleverna.
Ultraljudsundersökning under graviditeten är en fin upplevelse för alla föräldrar som får veta att fostret är normalt och
mår bra. Men hur ska vården och föräld-

rarna hantera oönskade besked som att
fostret är missbildat eller dött? Och är det
möjligt att förespråka fosterdiagnostik,
men samtidigt ha en positiv syn på handikappade? Det är några frågor som doktoranderna vill ta upp ute på skolorna.
Gun-Britt Jarnlo är forskare i sjukgymnastik och har länge arbetat med
att förebygga fallolyckor. Det är ett viktigt område, eftersom statistiken visar att
tre av tio personer över 70 faller en gång
per år. Höftfraktur, den allvarligaste följden av ett fall, drabbar varje år omkring
18.000 personer.
När nu befolkningen blir äldre blir det
ännu viktigare med förebyggande insatser.
Rätt utformad styrke- och balansträning
ger bättre rörlighet, muskelstyrka och balans, vilket minskar risken för att falla.
Gun-Britt Jarnlo vill samla sjukgymnaster och arbetsterapeuter i Skåne till möten
där man diskuterar vad som görs på området och vad som kan förbättras.
Fyra ytterligare projekt har fått stöd
av det nya anslaget. De handlar om akupunktur, audiologernas yrkesroll, patientinformation vid handproblem samt
de stora studierna Malmö Förebyggande
Medicin och Malmö Kost Cancer.
INGEL A BJÖRCK

Blodkärlsforskare får rådsforskartjänst
medicin. Hur drar blodkärl ihop sig,

och hur påverkar höga blodfetter
de ”små grottorna” i blodkärlens
celler? Det studerar lundaforskaren
Karl Swärd, som fått en av Vetenskapsrådets prestigefyllda s.k. rådsforskartjänster.
Karl Swärds vill öka förståelsen för hur
blodkärl drar ihop sig och på så sätt reglerar blodtrycket. Han ska också studera hur
högt blodtryck och höga blodfetter på sikt
påverkar kärlväggens struktur och funktion
och ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar.
LUM nr 4 | 2008

Ett viktigt mål är att undersöka funktionen hos de små inbuktningar i kärlväggarnas cellmembran som kallas caveolae,
”små grottor” på latin. Inbuktningarna är
bara 50–100 nanometer (miljarddels meter) men anses ha stor betydelse för signalöverföringen via cellmembranet, och därigenom för blodtrycket och förmågan att
bekämpa infektioner och reparera skador.
– Caveolae innehåller rikligt med kolesterol och andra fetter. Vi tror att höga
kolesterolnivåer kan förstärka åderförkalkningsprocessen genom att påverka caveolaes funktion, säger Karl Swärd.

Lars Hjorth, ordförande i ett nätverk
som ska följa upp canceröverlevare.

Nytt nätverk för
vuxna som haft
cancer som barn
medicin. I de utvecklade länder-

na överlever nu allt fler patienter
som fått cancer i barn- och ungdomsåren. Lars Hjorth, överläkare vid Avdelningen för pediatrik,
har valts till ordförande i ett nybildat nätverk som ska följa upp dessa överlevare.
– Vi räknar med att en av 700 vuxna mellan 25 och 35 år i Sverige är en före detta
barncancerpatient, säger Lars Hjorth.
Han har varit en av arrangörerna av
ett europeiskt symposium om barncancer som hölls i Lund förra året, och ett
möte med barncancerläkare och epidemiologer från 13 europeiska länder som
hölls nu i mars. Vid det senare mötet bildades Pan-Care, ett europeiskt nätverk
som vill verka för att alla överlevare får
ett så bra omhändertagande som möjligt på lång sikt.
I Sverige och flera andra länder är det
nu fyra femtedelar av alla barncancerpatienter som överlever den första femårsperioden. Men resultaten är inte lika
goda i alla delar av Europa, vilket nätverket vill försöka råda bot på.
ingel a björck
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High five!

Mattias Collin, Lars Björck och Oonagh
Shannon har gjort ett stort forskningsgenombrott. Även Björn Johansson (som
inte längre är kvar vid LU) har deltagit.

Lundaupptäckt kan revolutionera
behandlingen av autoimmuna sjukdomar
Lars Björck, forskare i infektionsmedicin, har kommit till en höjdpunkt i sin 30-åriga forskarbana.
– Jag har aldrig tidigare varit med om att upptäcka något som
kan få så stor medicinsk betydelse! säger han om två enzymer
som erbjuder ett nytt sätt att behandla autoimmuna sjukdomar.
14
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O

m fynden håller vad de lovar,
så skulle i första hand vissa
ovanliga men dödliga sjukdomar kunna behandlas, men
också vanligare sjukdomar som ledgångsreumatism och MS kan komma i fråga.
Enzymer är proteiner som påskyndar
biokemiska reaktioner utan att själv påverkas. Lars Björck och hans yngre kollega Mattias Collin har hittat dessa två
enzymer hos en halsflussbakterie, men
insett att de i ren form skulle kunna användas som läkemedel. Försöksdjur med
en dödlig autoimmun sjukdom har med
sådan behandling blivit helt friska.
– När enzymerna finns i sitt sammanhang, alltså när bakterien infekterar oss, så bidrar de till att göra infektionen svårare. Nu visar det sig att de i
renodlad form tvärtom kan ha en sjukdomsbekämpande effekt. Det är ett väldigt spännande och överraskande fynd,
säger Mattias Collin.   
Enzymernas egentliga funktion är att
stänga av immunförsvaret hos den människa som bakterien vill infektera. Men
eftersom autoimmuna sjukdomar beror på att immunförsvaret överreagerat
och börjat attackera den egna kroppen,
så skulle förmågan att stänga av immunförsvaret här kunna användas till patientens fördel.  
har genom åren studerat många proteiner från
olika bakterier, men aldrig funnit något
som haft en så målinriktad funktion som
dessa två enzymer. De riktar sig bara mot
en viss sorts antikroppar (s.k. IgG-antikroppar) som vi har i blodet, och som utgör förposterna i vårt immunförsvar.
Det var när forskarna som ren rutin
testade sina enzymer på kaniner som
upptäckten gjordes. Målet var att enzymerna skulle reta upp kaninernas immunförsvar så att det producerades antikroppar till forskarnas fortsatta studier.
– Till vår förvåning visade det sig att
kaninerna inte fick några antikroppar i
blodet. De saknade inte bara antikroppar mot just våra enzymer, utan alla deras
Lars Björcks forskargrupp
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Lars Björck och Mattias Collin väntar otåligt på att få testa sin upptäckt på människor.

IgG-antikroppar hade försvunnit! Ändå
var kaninerna helt friska, och deras antikroppar kom tillbaka efter några dagar,
förklarar Lars Björck.
Det var då man förstod enzymernas
tänkbara medicinska betydelse. Ämnen som inte skadar kroppen, men som
trycker ner ett alltför aktivt immunförsvar – det är just vad som behövs mot
autoimmuna sjukdomar.
– Av de hundratals proteiner som omger bakterierna, så går enzymerna bara på
antikropparna. De är enastående målinriktade, och det är just vad man önskar
sig i ett läkemedel, säger Lars Björck entusiastiskt.
Enzymerna har nu med framgång testats i två olika djurförsök. Det ena gäller
en viss sorts mus med ledgångsreumatism, som avlats fram av den tidigare lundaforskaren Rikard Holmdahl (numera
vid Karolinska Institutet). Det andra gäller autoimmun blodplättsbrist, en ovanlig men svårbehandlad sjukdom som i
värsta fall ger livshotande blödningar.
Oonagh Shannon, som också tillhör Avdelningen för infektionsmedicin, har tagit fram möss med en liknande sjukdom
och lyckats bota dem genom enzymbehandling.  
– och
det läkemedelsföretag som tagits in i arbetet med deras patenterade enzym – att
gå den långa vägen från djur till människor. Det krävs många tester för att visa
Nu gäller det för forskarna

att nya substanser är både effektiva och
biverkningsfria.
Om ingen annan behandling finns för
ett dödligt tillstånd, så kan dock frågan
om biverkningar bli underordnad. Ett sådant fall är en autoimmun blödarsjuka,
en ovanlig sjukdom där patientens immunförsvar förstör hans eller hennes förmåga till blodlevring. Här finns ingen
effektiv behandling, utan patienten dör
förr eller senare i inre blödningar.
Ett annat fall är vissa patienter som ska
få en njurtransplantation, men vars antikroppar reagerar mot alla tänkbara transplantat. I båda dessa fall skulle lundaforskarnas enzymer, som slår ut ett överaktivt
immunförsvar, kunna göra nytta.
– Vi hoppas snart att få klartecken för
att prova enzymerna i dessa sammanhang. Sedan kommer den stora utmaningen, att visa att enzymerna är tillräckligt biverkningsfria för att användas
också vid vanligare sjukdomar. Vi tror att
de kan spela en roll för att dämpa skov av
reumatism och många andra autoimmuna sjukdomar, säger Lars Björck.
Han erkänner att både han och Mattias Collin lekt med tanken att testa enzymerna på sig själva för att visa hur ofarliga
de är. Men det är ju inte ett vetenskapligt
korrekt sätt att göra en klinisk prövning.
– Jag har varit mycket sugen… men
har lyckats låta bli, förklarar han.
texT: INGEL A BJÖRCK
foto : kennet ruona
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rektorsvalet

karismatisk
superhjälte
önskas
Vilken slags rektor ska vi ha? En kung, en VD, en superman/kvinna
eller kanske en coach?
Det läggs stor möda på att ta fram en kravprofil inför ett rektorsval. Men när kandidaterna väl träder fram drabbas många i valsystemet av hjärnsläpp – nästan som vid en förälskelse. Plötsligt väger annat tyngst – t.ex. karisma.
Så kan man lite hårddraget tolka en utredning från Universitets- och
Högskoleförbundet SUHF.

Förra året gjordes på SUHFs uppdrag
utredningen ”Akademiskt ledarskap nu
och i framtiden. Fokus på rektorsrekrytering”, bl.a. med syfte att se hur man kan
få fler kvinnliga rektorer. Utredarna gick
igenom kravprofilerna för rekrytering av
de tolv rektorer som tillsattes vid svenska
lärosäten 2003–2005. Profilerna var dels
mycket lika, dels fick de snabbt en underordnad roll då principdiskussionen övergick i personfrågor.
Av stor vikt tycks rektorskandidatens
utstrålning vara. Det finns en utbredd
föreställning att en hängiven ledare med
karisma har förmågan att lyfta en hel organisation.
– Brister bagatelliseras och det finns
en förtröstan att den man fastnat för ska
kunna hämta in eller kompensera det
som han eller hon saknar, ställda mot
kravprofilen, menar Malin Irhammar.
Hon har varit t.f. rektor för Högskolan
Kristianstad, är doktor i psykologi och
chef för Lunds universitets centrum för
16

pedagogisk utveckling CED. Hon deltog också i förarbetet till SUHF-utredningen.
– Valet av ledare påverkas av djupt liggande förväntningar och förhoppningar
hos dem som väljer, menar Malin Irhammar. De flesta verkar vilja ha en ledare
att se upp till och beundra och bär på en
kanske omedveten förväntan att själva bli
sedda och förstådda av en sådan ledare.
Behöver Lunds universitet ”en kung”?

Eller behöver LU kanske flera ledare?
Rektorsrollen är i dag så omfattande att
förmågan att delegera är central.
– Hög legitimitet som forskare och lärare är en nödvändighet för en rektor för
Lunds universitet. Ett universitet är inte
främst en förvaltande utan en utvecklande organisation som kräver ett förändringsledarskap och någon som känner sig
själv väl och kan leda genom relationer
till medarbetare och omvärld, säger Malin Irhammar.

Få av de
anställdas representanter i
hörandeförsamlingen som LUM
frågar känner till utredningen från SUHF. Studenterna är mer pålästa.
– Vi har läst rapporten
och kårerna hade ett seminarium om den i januari, som en
förberedelse inför rektorsvalet, berättar Martin Wahlén och Petter Forkstam, studentrepresentanter i universitetsstyrelsen och i beredningsgruppen
inför rektorsvalet.
LUM träffar dem i AF-borgen hos Han-

na Ericsson, ordförande i LUS, Lunds
Universitets Studentkårer.
Rektorsvalet är viktigt för dem. Det
gäller att inte tappa fokus under processens gång och också fundera igenom genusaspekterna.
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– Många egenskaper som förknippas med ett gott ledarskap, t.ex. tydlighet, associeras med en manlig
ledarstil. Medan de som förknippas med en kvinnlig ledarstil, inriktning på relationer, inte värderas lika högt, säger Hanna
Ericsson.
att
mycket går i traditionella spår
när rektorer ska väljas, men
LU-studenterna anser ändå
att det finns hoppfulla signaler inom Lunds universitet som visar på en omorientering. De nya villkoren
för universiteten har inneburit att ledarskapet hamnat mer i fokus. Ökad konkurrens om studenter och
forskningsanslag och höjda
förväntningar på samverkan
med omvärlden har gjort att rektorsrollen och det akademiska ledarskapet över huvud taget förändrats.
Detta visar sig i universitetets strategiska plan. Saker ställs på sin spets och
ledningen blir tvungen att ta mer obekväma beslut, säger Hanna Ericsson.
– Att LU har ambitionen att se studenter som framtida ledare och lyfta fram sådant som tränar ledarskap i utbildningen
visar att man arbetar med sin ledarskapskultur, menar hon.
SUHFs utredning visar

Om de tre studenterna fick beskriva en

idealisk rektor så skulle den personen
• vara lyhörd, samverka med alla grupper inom universitetet och ta tillvara förändringsinitiativ underifrån.
• ha bra kunskaper om omvärlden och
kunna samarbeta med olika aktörer utanför universitetet: regionalt, nationellt
och internationellt.

Öppen eller sluten rekrytering?
Ska rekryteringen av ny rektor
vara öppen – genomskinlig – eller sluten?
Inom näringslivet utses VD i
slutna processer, men universiteten, som är statliga myndigheter, kan i hög grad lokalt välja
hur de vill göra.
– Vissa har en helt öppen process från dag ett, andra är gammaldags och extremt slutna.
Det finns hela skalan, säger Lars
Haikola, rektor för Campus Helsingborg och som tidigare utrett
det akademiska ledarskapet vid
Lunds universitet.

Rekryteringsprocessen av rektorer vid svenska lärosäten är otydlig,
skriver utredarna bakom SUHFs
skrift ”Akademiskt ledarskap nu och
i framtiden”. De ser det som utslag av
otidsenliga och oprofessionella kollegiala arbetssätt.
– Det liknar i mycket ett feodalt
system som behöver moderniseras och professionaliseras. Det
innebär genomskinlighet i rekryteringsarbetet, skriver man
bland annat.

nationella nätverk inom framför allt
forskning. Alla sökte en kraftfull ledare med hög integritet och en förmåga att företräda lärosätet inåt och utåt.
Föreställningar om den ideala ledaren
som stresstålig ”samlande kraft” blandades med krav på lyhördhet och förmåga att kommunicera och skapa gemensamma utgångspunkter.
Krav

på

delegationsförmåga

fanns inte med i rektorsprofilerna på
de tolv lärosätena. Det var en supermänniska som trädde fram. Kraven
var allmänt svåra att tillämpa och
risken stor att rekryteringsprocessen
blev emotionellt styrd, menar utredarna, som drar slutsatsen att processen i sig spelat större roll än kravprofilen när det gäller vilka kandidater
som plockats fram.

t

Vill vi ha en superrektor med nästintill övermänskliga egenskaper? Eller räcker det med
en stark karisma så ordnar sig resten?
ill: petter lönegård

De tolv kravpro-

för rekrytering
av svenska rektorer 2003–
2005 som granskats av utredningen
var mycket lika. De tolv aktuella
lärosätena ville se erfarna rektorer förankrade i den akademiska världen och vetenskapssamhället och
med tillgång till
nationella och inter-

filer

BRITTA COLLBERG
LUM nr 4 | 2008
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Genom att rekryteringsprocessen inte var öppen vid de tolv undersökta lärosätena, kunde den varken
beskrivas eller kommuniceras vilket
också bidrog till otydligheten. Endast ett fåtal personer var inblandade i valet av kandidater och de avkrävdes ingen skriftlig eller offentlig
motivering, skriver utredarna.
till utredningen, men menar att det finns stora lokala variationer i universitetens
rekryteringsprocesser.
– Alla måste ha en hörandeförsamling men den ser mycket olika
ut. Lunds universitet har gått långt
i och med att alla grupper är företrädda vilket resulterat i en församling på nittio personer! Andra lärosäten kan anse att kraven uppfyllts
genom en liten diskret
förfrågan till några
fackrepresentanter som
man
Lars Haikola känner

kallar hörandeförsamling, säger
Lars Haikola.
I Lund är rekryteringsprocessen
av en ny rektor demokratisk, men i
detta skede relativt sluten. Hörandeförsamlingens första möte var inte
öppet för exempelvis LUM. Ledamöterna föredrog att diskutera vidare vid interna möten inom universitetet och genom bloggar. Inte
heller universitetsstyrelsens beredningsgrupps möten är öppna. Efter
att beslut fattats är man beredd att
berätta hur man har resonerat, enligt Hans Modig som bistår Lunds
universitetsstyrelse i rektorsvalet.
Det är begripligt att man så här tidigt i processen inte vill vara så offentlig, menar Lars Haikola. Men
visst är ett rektorsval ett tillfälle att
samla universitetets alla olika delar
till en bred öppen diskussion om
universitetet roll som helhet och
om rektors uppdrag.
– I ett senare skede när de
seriösa kandidaterna kommit fram hoppas jag på en
öppnare och lite mer politisk
process där kandidaterna offentligt framför vad de vill och
vad de står för. Det
räknar jag med att
valberedningen
ser till, säger Lars
Haikola.
BRITTA COLLBERG

Ill: petter lönegård

”Akademiskt ledarskap nu och i framtiden. Fokus på rektorsrekrytering”.
Rapport från IDASprojektet, SUHF.
Läs hela rapporten: www.idas.nu/
filer/rapporter/
Rektorsrekrytering_juli-07.pdf
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Många krav på nya
Den nya rektorn för Lunds universitet ska utveckla universitetet i enlighet med den strategiska planen som
syftar till högsta kvalitet i utbildning och forskning. Målet ska nås
genom kvalitetssäkring, gränsöverskridande samverkan, internationalisering och utveckling av ledarskap,
lärarskap och medarbetarskap.

Det framgår av den kravprofil som antagits av universitetsstyrelsen.
Andra krav är behörighet som professor eller lektor och även administrativ
skicklighet kommer att beaktas.
Rektor ska ha väl dokumenterad erfarenhet av övergripande lednings- och
strategiarbete och kunna omsätta visio-

Vilka krav är viktiga
att ställa på en rektor?
LUM ställde frågan till de fem i
hörandeförsamlingens presidium.
Sune Svanberg,
professor, LTH:
– Vad som ska väga tyngst
ska vi diskutera ingående
dels inom hörandeförsamlingen, dels i samtal med
universitetsstyrelsens beredningsgrupp. Vi vill också lyssna av så
många som möjligt. På LTH ska t.ex. student- och lärarrepresentanter träffas.
– Ledarskapet är mycket viktigt och rektorsvalet bör ägnas stor kraft och energi.
Typen av organisation avgör vilken ledare som behövs. Att Lund är Sveriges största och mest forskningsintensiva universitet bör få genomslag, anser jag. Rektor för
Lunds universitet bör ha en tung förankring i forskning och forskningspolitik.
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ner i handling. Han eller hon ska vara bra
på att driva utvecklingsarbete och skapa
nya möjligheter i de förändringar som
sker inom forskning och högre utbildning och i den pågående internationaliseringen. Rektor ska kunna hävda universitetets intressen vad gäller prioritering och
finansiering av forskning och utbildning,
samt kunna engagera, motivera och samarbeta med lärare, studenter och övriga
medarbetare. Rektor ska ha hög integritet och vara en god kommunikatör – inåt
universitetet och utåt i samhället.
Till skillnad från vid förra rektorsvalet kommer Lunds universitet inte att ta
hjälp av en rekryteringskonsult för att
plocka fram lämpliga kandidater. Däremot ska en konsult intervjua dem som

Eva Leire, prefekt för
Institutionen för teknik
och samhälle, LTH:
– Presidiet har inte börjat jobba ännu och jag har
inte hunnit fundera ingående på vad jag tycker är viktigast. Jag vet vad
jag anser krävs av en ledare på prefektnivå – jag har själv varit prefekt i åtta år.
Med mina cirka sextio medarbetare är jag
t.ex. mycket för ”management by walking
around”. Men fungerar det för en rektor
för Sveriges största universitet? Jag vet rätt
lite om hur en rektor jobbar i dag. Jag behöver ventilera det här med kolleger inom
och utom hörandeförsamlingen innan jag
tar ställning till vad jag tycker är viktigast.
Mattias Collin, forskarassistent BMC och representant för personalorganisationerna:
– Det är oerhört viktigt
att vi får en rektor med
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kvarstår som kandidater mot slutet av
processen. Denne ska ställa ”mycket
raka frågor även om privatlivet” – detta för att undvika en ”Stegö/Borelius-effekt”, de nya statsråden i alliansregeringen som fick avgå strax efter utnämnandet
efter att det avslöjats att de inte betalat tvlicens och anlitat svart arbetskraft.
Namnen kommer att offentliggöras
på alla som anmäler intresse för rektorstjänsten. Däremot kan styrelsen, hörandeförsamlingen eller någon annan föra
fram personer till diskussion och deras
namn kommer inte att offentliggöras
förrän i den stund de förklarar sig ställa upp som rektorskandidater. Detta för
att inte riskera att gå miste om intressanta kandidater, som kanske redan sitter på
ansvarsfulla poster, men som föredrar att
inte gå ut offentligt med sin kandidatur
förrän sent i processen.

t

rektorn

Så går valet till

Rektor väljs av universitetsstyrelsen och utnämns av regeringen.
Universitetsstyrelsen har utsett en
valberedning, beredningsgruppen.
Den ska konferera med studenters, lärares och andra anställdas
representanter i den nittio personer starka rådgivande hörandeförsamlingen.
Församlingen möttes första
gången den 31 mars, valde presidium och överlämnade synpunkter
på den kravprofil som beredningsgruppen tagit fram. Den 11 april
antog universitetsstyrelsen kravprofilen varpå tjänsten som rektor
för Lunds universitet utlystes.

BRITTA COLLBERG

en modern syn på anställningsförhållandena. Personalpolitiken inom universitetet
har länge saknat långsiktighet. Dessutom
bör en rektor ha allmänt goda ledaregenskaper, förmåga att lyssna och förankra
beslut. Kravprofilen måste vara bred – det
är viktigt att den inte bara omfattar män
med tidigare dekanerfarenhet och t.ex. avskräcker kvinnor. Kravprofilen bör också
spegla just vårt universitets speciella behov.
Ida Andersson, vice
ordförande i LUS,
Lunds universitets
studentkårer:
– Den största utmaningen
för en rektor är att hantera att högskolesektorn
vuxit så otroligt. Det måste vara en person med de rätta personliga egenskaperna och med ledarerfarenhet. Samtidigt
har kravprofilen en tendens att måla fram
en superman. Undersökningar visar att
man ändå frångår kravprofilen efter hand
i processen. Det är viktigt att hålla kraven

på en rimlig nivå så man inte skrämmer
bort sökande. Ett tungt krav från oss studenter, den största gruppen inom universitetet, är att en rektor ska vara intresserad av utbildningsfrågor.
Per Ole Träskman,
professor och dekan
för Juridiska fakulteten:
– Hörandeförsamlingen tog vid sitt första sammanträde ställning till
kravprofilen och lämnade sitt förslag till
universitetsstyrelsen. Enligt min uppfattning ska denna profil läsas och tolkas som
en helhet. Inget krav ska framhållas som
klart viktigare än andra. Vad som krävs av
rektorn för Lunds universitet är en allsidig kapacitet som täcker all den erfarenhet och alla de kunskaper och färdigheter
som nämns. LU är internationellt framstående både när det gäller undervisning och
forskning med stor bredd. Det ställer krav
på universitetets rektor.
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DRA PÅ TRISSOR – REDAN DAGS
FÖR AKADEMISKA RODDEN!

Övning ger färdighet. Och anmälan ger tävlingsmöjlighet.
Så vad väntar ni på?!
Akademiska Rodden, Sveriges största och festligaste roddtävling, blir bara större och festligare.
I fjolårets sydsvenska uttagningar deltog drygt 60 student- och personallag, i år räknar vi med
ännu fler anmälningar.
Som vanligt inleds Akademiska Rodden med regionala uttagningstävlingar. Därefter tävlar
regionvinnarna i riksfinalen som i år för första gången hålls i Malmö.
Akademiska Roddens sydsvenska uttagningstävlingar sker den 20 september i Malmö
kanal. Det är alltså hög tid att samla ihop laget, anmäla er
senast den 30 maj och börja träna. För anmälan och mer
information, besök www.akademiskahus.se
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Klokare med
rätt frukost

Livsmedelsforskarna på Kemicentrum
har undersökt sambandet mellan blodsocker och minnesförmåga hos en grupp
äldre försökspersoner. Hälften av deltagarna fick dricka ett stort glas sockervatten på morgonen, medan den andra
hälften fick småsmutta på sockret under
förmiddagen. Samtidigt gjorde de olika
prov som testade minnet.
Resultaten visade att det gick sämre
för den första gruppen, vars inledande
blodsockerkick följdes av en snabb vågdal. När sockervattnets effekt försvunnit
fick hjärnan i stället alltför lite näring,
med en viss trögtänkthet som följd.

Mycket talar för att nedsatt kognitiv
förmåga (kunskap, tankar och minne)
tillhör de störningar som kännetecknar
personer med risk för åldersdiabetes och
hjärt-kärlsjukdom. Inger Björcks grupp
ska nu gå vidare från sockervattnet till
realistiska frukostar, och undersöka hur
dessa påverkar minnet. Kanske går
det att hitta vanliga livsmedel som
minskar tendenserna till insulinresistens och åstadkommer en
jämn och hjärnvänlig blodsockerkurva?
Vägen från forskningslabbet till affärernas hyllor
är annars något av ett dilemma för livsmedelsforskarna. Idealet är ju att deras forskning snabbast
möjligt omsätts i
nyttiga produkter som passar
både smaken
och plånbo-

ken hos så många konsumenter som möjligt – men den processen råder inte forskarna själva över.
– Det är svårt att forska om mat, säger
Inger Björck. När det stått om oss i medierna blir vi ofta nerringda av människor som vill ha tips om nyttiga produkter. Men det är ju inte vår sak att ta
fram produkter. Vi står bara för de
grundläggande kunskaper som
industrin sedan förhoppningsvis tar hand om.
blodsockernivå nu är så bra, så skulle man önska sig livsmedel
som åstadkommer en sådan
nivå på ett långsiktigt sätt.
Sådana har lundaforskarna
faktiskt fått fram i laboratoriet. Två exempel är kärnbröd
av korn och råg,
som har både
När en jämn

Anne Nilsson, som ledde studien ,

fann också att de deltagare som hade
sämst förmåga att reglera blodsockernivåerna fick sämst resultat på testerna
överlag. Fast de fortfarande var friska, så
hade de börjat få en ökad insulinresistens som är ett första steg mot typ 2-diabetes. Insulinresistens innebär att kroppen har svårare för att ta upp socker ur
blodet, vilket tydligen ger problem även
för hjärnan.
– Våra fynd kan tyda på att den kognitiva förmågan påverkas tidigt i sjukdomsutvecklingen, säger Inger Björck.
LUM nr 4 | 2008

Anne Nilsson, med
ett av sina provbröd med lågt GI.
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Kan rätt mat göra oss klokare?
Ja faktiskt, i viss mån i alla fall.
Orsaken är att hjärnan arbetar bäst
med en jämn energitillförsel utan
snabba blodsockerkast.
Det visar Inger Björcks forskargrupp, som också hittat en sorts mat
som ger en jämn blodsockernivå i
flera timmar. Då kan effekten av en
bra frukost hålla sig hela dagen.

GI och
GI-metoden
GI står för glykemiskt index, ett
sätt att mäta hur snabbt blodsockernivån höjs när man ätit
kolhydratrik mat. Snabba livsmedel med högt GI orsakar
stora svängningar i blodsockernivån, vilket inte är bra för dem
som har eller riskerar att få diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.
GI är ett vetenskapligt och
väldefinierat mått, men det har
nu kidnappats av kostguruer och veckotidningar som använder det på ett felaktigt sätt.
”GI-metoden” handlar oftast
om att äta mycket fett och proteiner och undvika kolhydrater.
Lundaforskarna däremot tycker
att man visst ska äta kolhydrater, men framför allt välja dem
som har lågt GI.
– Att tala om ”GI-metoden”
är djupt olyckligt. GI står ju för
ett kvalitetsmått som rangordnar olika kolhydrater inom ramarna för en normal kost. Det
har inget att göra med en kost
som innehåller väldigt lite kolhydrater och mycket fett och
proteiner, säger Inger Björck.
Hon skulle vilja komma bort
från den förenklade debatten
om andelen fett, protein och
kolhydrater i kosten, och fokusera mer på de energigivande
näringsämnenas kvalitet i olika
avseenden.
Bra mat med lågt GI är baljväxter som kikärter och bönor,
pasta, ris som inte klibbar, sura
surdegsbröd och pumpernickelbröd, dvs. sura bröd med
hela kärnor. Fullkornsbröd har
däremot inte automatiskt låga
GI-värden, men väl andra hälsofördelar.
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Försökspersonen Martin Karlsson har fått lämna många blodprov.

lågt GI och
en viss andel
osmältbara
kolhydrater.
Äter man sådant bröd till
frukost håller
sig blodsockernivån på en
bra nivå hela
dagen fram
Inger Björck.
över.
Poängen med de osmältbara kolhydraterna är att de inte bryts ner av magsyra och enzymer i magsäck och tunntarm,
utan klarar sig hela vägen till grovtarmen. Där tas de om hand av bakterier
som bryter ner dem genom jäsning.
– Jäsning i tarmen låter kanske inte
så trevligt... men det är nog en väldigt
bra arbetsfördelning mellan människa
och bakterier. Genom att en del av maten inte bryts ner förrän i grovtarmen blir
det en jämnare blodsockernivå även efter dagens övriga måltider, säger Inger
Björck.
en god effekt
också på vissa av riskmarkörerna för hjärtkärlsjukdom. Försöken visar att vissa inflammationsmarkörer kan förbättras på
bara tio timmar. Samtidigt sänktes blodsockernivån genom en ökad produktion
av ett tarmhormon kallat GLP-1. Det är
Kornkärnbrödet har

ett hormon som flera läkemedelsbolag
håller på att utveckla till ett medel för
behandling av diabetes.
– Men om det går att öka produktionen av GLP-1 bara genom att äta vissa
livsmedel vore det ju ett värdefullt alternativ inte bara för diabetiker, menar Inger Björck.
GLP-1 är också ett mättnadshormon,
vilket öppnar ytterligare möjligheter.
Kanske kan kornkärnbröd och motsvarande produkter ge överviktiga en chans
att känna sig mätta även med mindre
matportioner?
inget som finns
på marknaden idag, och är inte heller så
lätt att tillverka. Dess närmaste släkting
är s.k. pumpernickelbröd, som är ganska surt och lätt går sönder eftersom
det innehåller en stor andel hela kärnor.
Därför är det kanske inte kornkärnbröd
som blir den framtida storsäljaren, utan
andra produkter med samma grundidé:
lågt GI och högt innehåll av vissa osmältbara kolhydrater.
– Vi tycker de här fynden är mycket
spännande. Och de har också uppmärksammats i väldigt många medier från
hela världen. Våra resultat har till och
med varit med i Oprah Winfrey Magazine, säger Inger Björck med ett leende.
Nu är kornkärnbröd

												

text: INGEL A BJÖRCK
foto : kennet ruona
LUM nr 4 | 2008

osynliga pengar
Vad händer med vår relation till
pengar när de nästan aldrig syns?
Möjligen tappar vi lite av respekten
för dem men samtidigt ger internetbankerna oss mer kontroll över
vår ekonomi och ökad möjlighet att
sköta den när det passar oss.
Det visar Tobias Linné i en kommande avhandling om sociala
aspekter på digitala pengar.

Pengar blir alltmer abstrakt. Den övervägande delen av världens alla pengar finns
inte i bokstavlig mening utan bara som
siffror i varierande storlekar som överförs
mellan olika konton. Tobias Linné, forskare inom media- och kommunikationsvetenskap, behöver dock inte gå längre än
till sig själv för att visa hur det abstrakta påverkar synen på pengars värde, och
han har också genomgående ett vardagligt perspektiv i sina forskarstudier.
ett visst motstånd
mot att lägga upp trettio tusenlappar till
exempelvis en resa jämfört med att ange
sitt kontonummer, säger han, och menar att de pengar som inte syns bekymrar man sig mindre om.
De snabba sms-lånen som nu är aktuella att stoppas genom en ny lagstiftning är ett exempel på när det går för
långt. När tekniken och tillgängligheten
gör oss fartblinda med ibland katastrofala sociala följder.
Men så behöver det inte vara, enligt
Tobias Linné. Den nya tekniken kan även
ge oss helt nya ekonomiska möjligheter
som till och med ökar vår självkänsla.
Ta den aktieintresserade som lär sig
handla aktier på nätet. Så mycket bättre
Nog känner man
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affärer den personen kan göra med dagens teknik, och vilken tillfredsställelse
att kunna göra det själv.
En annan grupp som fått det lättare är
invandrare som enkelt genom egna kontoöverföringar kan skicka pengar till sina
anhöriga i hemlandet.
Några som man länge trodde skulle
bli förlorare är de äldre. De har både stor
respekt för pengar och för den nya tekniken. Och har kanske inte ens en dator –
hur skulle detta gå?
Tobias Linné tog kontakt med en förening i Malmö – Seniornet – som specialiserat sig på internetutbildning för äldre.
– Här blev den ”kyliga isolerande tekniken” istället ett underlag för ett socialt
nätverk – och det var en väldigt god stämning och stor entusiasm, berättar han.
Men visst, många äldre hade säkert föredragit det gamla systemet med att gå
till banken och betala räkningar, tror Tobias Linné, som startade sitt forskningsprojekt just med att se hur de äldre klarar
den nya tekniken. Det var 2001 via ett externfinansierat projekt från Handelsbankens forskningsstiftelse som då handlade
om människors rädsla för att använda digitala pengar. Ur detta projekt växte sedan hans avhandlingsidé fram om de sociala aspekterna på digitalpengarna.
– Det är ett jätteområde, säger han
och ger flera exempel på pengars symbolvärde och mångfald:
– Pengar är makt. Man kan styra med
dem. Ge bort, personligt genom vackert vikta sedlar – eller opersonligt för
att markera distans. När man låter sina
barn få disponera barnbidraget signalerar det ansvar och oberoende. Man an-

Tobias Linné har undersökt hur vi förhåller
oss till pengar när man sällan ser dem i verkligheten.

vänder olika pengar till olika saker. Gemensamma hushållspengar, egna pengar
för kläder och kanske extrainkomster för
att unna sig det där extra.
att dessa olika
sociala användningsområden kommer
att förändras så mycket i framtiden. Han
ser en ökad standardisering av valutor –
som euro, men också en tendens till differentiering. Den märks tydligt i de nya
datorspelen, de virtuella världarna som
exempelvis ”Second life” med speciella
pengar knutna till just den världen.
Ett annat exempel är bonussystemen
med poäng som kan omvandlas till betalning för just den speciella varan eller affären. Se på värdecheckarna från Åhlèns
eller ICA!
Någon gång i höst hoppas Tobias Linné bli klar med sin avhandling.
Tobias Linné tror inte

text & foto : maria lindh
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hetast vinner...
Rankinglistor är här för att stanna
Rankningslistor – gissel och kvällstidningsjournalistik eller ett legitimt sätt att utvärdera högskolors
och universitets prestationer?
Åsikterna varierar men en sak
tycks alla vara överens: ranking
listorna är här för att stanna.

OECD och International Association of
Universities gjorde förra året en undersökning av hur universitet och högskolor
hanterar rankinglistor och om listorna
påverkar de beslut som fattas av läro
sätena. Det visade sig att de flesta universitetsledningar tror att rankinglistor
spelar roll när det gäller universitetets
renommé, studenters val, rekrytering av
personal och finansiärers prioriteringar.

foto: petra francke

Flertalet lärosäten har, enligt samma undersökning, system för att hantera rankingar. Så även Lunds universitet.
Björn Wittenmark, vicerektor med särskilt ansvar för forskningsfrågor, säger
att man här tar till sig rankinglistornas
resultat, även om man gör det med en
nypa salt. Underlaget till rankinglistorna analyseras, och när det krävs så hjälper Planeringsenheten och Biblioteks
direktionen till att ta fram data och fylla
i särskilda formulär.
– Jag har svårt att hetsa upp mig över
rankingarna, säger Björn Wittenmark.
Men visst använder vi listorna till att
jämföra oss med andra lärosäten. Vi analyserar varför vi ligger bättre eller sämre
till jämfört med våra konkurrenter. Är
det en viktig parameter som gör att vi ligger sämre till än exempelvis Uppsala och
är det något som vi kan göra åt det?
Enligt universitetets strategiska plan
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ska Lund tillhöra de främsta i Europa
och då fungerar rankinglistorna som en
måttstock.
– Vi ligger bra till i Lund, konstaterar
Björn Wittenmark, som menar att det är
bra att det görs flera olika rankingar eftersom ingen ranking ensam kan göra
anspråk på att berätta sanningen.
De mest ansedda internationella rankinglistorna anses vara den som görs
av tidningen Times Higher Education
och den som kommer från universitetet
Shanghai Jiao Tong. Andra rankinglistor
som man bland annat från EU-håll citerar och hänvisar till, är den från universitetet i Leiden och en som görs för tyskspråkiga universitet.
Medan ranking av amerikanska universitet har funnits i många år så ruskades svenska universitet om av rankinglistor första gången när tidningen Moderna
tider publicerade sin första ranking över
svenska lärosäten år 1999.
– Moderna tiders ranking möttes av
ett ramaskri från svenska lärosäten, säger Mats Benner vid Forskningspolitiska
institutet. Argast blev universitetskanslern Sigbrit Franke som bemötte initiativet med en politiskt korrekt ”Franking”,
där måtten handlade om jämställdhet,
studentinflytande och social och etnisk
mångfald.
Men det skapades, enligt Mats Benner, i alla fall ett sug efter någon form av
värderingsmått.
Idag blir utvärderingar och ranking-

ar i olika former allt vanligare: Linné
stöden är ett sätt för finansiären Vetenskapsrådet att värdera och ranka
forskning. I Lund pågår forskningsut-
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värderingen RQ08, som ska ligga till
grund för universitetets interna fördelning av fakultetsmedel, och enligt den så
kallade Brändströmska utredningen ska
tjugo procent av fakultetsanslagen fördelas efter bibliometriska* mätningar.
Mats Benner anser att specifika natio-

nella rankingar kan ha ett visst värde.
Men när det gäller internationella rankingar så blir det som att jämföra äpplen med päron.
– Självklart presterar man bättre totalt
sett om man sitter på en förmögenhet på
100 miljarder kronor som de främsta lärosätena gör, säger han.
Han tror inte att de internationella
rankinglistorna har något värde för den
enskilde forskaren. Däremot kan han
tänka sig att de har ett visst värde för universitetsledningar och för politiker och
allmänhet som inte själva arbetar inom
universitetsvärlden.
Håkan Carlsson arbetar med bibliometriska mätningar vid Biblioteksdirektionen. Han tycker att rankinglistorna
är ytterst förenklade och påminner om
kvällstidningsjournalistik. Men likväl

måste han förhålla sig till listorna.
– Vi som arbetar med bibliometriska
mätningar kan tycka att rankinglistor är
ett gissel, säger han. De som ställer samman listorna gör vanligtvis insamlandet
helt utan att fråga forskarna vad de verkligen publicerat och det skapar oomstridliga fel, säger Håkan Carlsson, som tycker att det är olyckligt att många lägger
vikt vid listorna.
Ett problem som man inte kan lasta
rankinginstituten för är att många forskare missar att fylla i Lund University
som avsändaradress när de publicerar sig
i vetenskapliga sammanhang. Mellan
10 och 20 procent av alla publikationer
saknar universitetet i avsändaradressen.
Störst är problemet inom den medicinska forskningen, eftersom de forskarna
ibland inte vet om de ska skriva Lunds
universitet eller Region Skåne.
– Vi informerar om detta vid doktorandutbildningar, men det är ju inte alla
som går dessa, säger Håkan Carlsson.
Ulrik a Oredsson
* Bibliometri är att applicera matematiska
och statiska metoder på skrivna källor.

Skånska industrioch handelskammaren
Rankar efter företagens behov av
personal och forskning
1. Karolinska institutet
2. Sveriges lantbruksuniversitet
(3. Lunds tekniska högskola, LTHs egna
beräkningar enligt samma modell,
se artikel nedan)
3. Handelshögskolan, Stockholm
4. KTH
5. Chalmers
6. Uppsala universitet
7. Lunds universitet
8. Linköpings universitet
9. Göteborgs universitet
10. Högskolan i Jönköping
11. Högskolan i Borås
12. Umeå universitet
13. Luleå tekniska högskola
14. Högskolan i Skövde
15. Stockholms universitet
16. Högskolan Kristianstad
--23. Malmö högskola

LTH tog rankingen i egna händer
LTH rankade sig själva enligt Skånska industri- och handelskammarens modell och förbättrade sin position avsevärt. Kometkarriären
beror på att de gjorde beräkningarna som fristående från Lunds universitet. LTH framstår nu enligt
den rankingmodellen som Sveriges
främsta högskola i teknik.

Skånska industri- och handelskammaren grundar mycket av sina rankingkriterier på näringslivets behov. Därför är det
de specialiserade lärosätena inom teknik
och medicin som ligger bra till hos dem.
Lunds universitet kommer på sjunde
plats, och vid LTH tycker man att det är
viktigt att få en rättvisande bedömning i
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förhållande till sina konkurrenter, KTH
och Chalmers. Med rankingmodellen
hamnar LTH på tredje plats i landet, efter Karolinska institutet och SLU.
– Det finns jättestora förväntningar
från samhället på att forskning och utbildning ska fungera som tillväxtmotor,
säger Per Warfvinge, vicerektor vid LTH
och den som tagit initiativet till att ranka
LTH enligt Skånska industri- och handelskammarens metodik.
Han menar att rankingen tjänar ett
viktigt syfte för forskningsfinansiärer
som vill veta om forskningen vid LTH
kommer samhället tillgodo. Även studenter, tror han, vill i allt högre grad bli
upplysta om huruvida en utbildning vid
LTH är en bra investering eller inte.

Utbildning ses alltmer som en produkt
inom tjänstesektorn. Stämpeln på examen
kan tyvärr bli lika viktig som innehållet.
Per Warfvinge tycker att den rankingmetodik som Skånska industri- och handelskammaren tagit fram är bra, eftersom den är genomskinlig och har tydliga
utgångspunkter.
– Det är legitimt att en ranking görs
av en intresseorganisation, som vet vad
de efterfrågar, säger han.
Han tycker inte att en tillsynsmyndighet som Högskoleverket bör ägna sig
åt rankingar och de internationella rankingarna ger han inte mycket för utan
tycker som Mats Benner (se artikel ovan)
att de jämför äpplen och päron.
ulrik a oredsson
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Times Higher Education Supplement:
Times Higher
Education
1.
2.

Harvard
Cambridge,
Oxford,
Yale
5. Imperial College, London
6. Princeton
7.
California Institute of Technology
University of Chicago
9. University College London
10. MIT
--71.
106.
192.
197.

Uppsala universitet
Lunds universitet
KTH
Chalmers

Rankingkriterier
Forskningskvalitet
• Peer review
3703 forskare anger toppuniversi-		
tet inom sina respektive kompe-		
tensområden
40 procent
• Genomslag i form av citeringar av
de arbeten som forskare publicerat
20 procent
Studenternas anställningsbarhet
Uppgifter baserade på åsikter bland
viktigare internationella arbetsgivare
till utexaminerade studenter
10 procent
Internationaliseringsaspekter
• Universitetets förmåga att attrahera
internationella studenter
5 procent
• Förmåga att rekrytera lärare från
andra länder
5 procent
Undervisningens kvalitet
Antalet studenter per lärare
20 procent
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– Vi är på
		 rätt spår
– I USA bemöts vår ranking med
tystnad, i Europa är intresset relativt stort och i Asien är responsen
enorm.
Det säger Martin Ince, journalist
vid Times Higher Education Supplement och ansvarig för en av de internationella universitetsrankingarna som har störst genomslagskraft.
Varför är intresset så stort i Asien och
så litet i USA?

– I USA verkar de inte vara så intresserade av vad omvärlden tycker om dem,
och de har många egna nationella rankinglistor.
– I Asien har man höga ambitioner
och vill kunna mäta sig med universitet
i USA och Europa. De är mycket intresserade av att höja sin poäng. Korea har
numera tre universitet som ligger bland
de första 200.
Vet du hur mycket tid som lärosätena
lägger ner för att samla in uppgifter till
rankingen?

– Inte så mycket tror jag. De flesta
uppgifter finns tillgängliga hos de nationella organen för högre utbildning. Bara
när det gäller uppgifter som antal studenter och personal vänder vi oss till lärosätet.
Finns det ingen risk att lärosäten kommer in med falska uppgifter då?

– Det har funnits några exempel på
detta, men jag tror att vi kommer på det
mesta. Om det är någon uppgift som
ändrar sig mycket från ett år till ett annat så reagerar vi.
– Dessutom lönar det sig inte att höja
exempelvis lärarantalet om inte också

Martin Ince, ansvarig för universitetsrankingarna i Times Higher Education Supplement.

antalet citeringar höjs. En massa lärare
som inte producerar vetenskapliga artiklar höjer inte poängen.
Har ingen försökt muta dig?

– Nej, jag har aldrig blivit mutad, inte
ens erbjuden ett litet hedersdoktorat.

Vad är svagheterna i er ranking?

– Vi jobbar ständigt med att komma
tillrätta med svagheterna. Men ett problem för en rättvis ranking är givetvis
språket, där engelsktalande länder och
länder där mycket publiceras på engelska gynnas.
– Ett annat är att om man kommer
från ett universitet i en känd stad, så är
det troligare att man hamnar högt i rankingen. Ett universitet som Cambridge
exempelvis skulle inte behöva publicera
en enda forskningsrapport på fem år och
ändå falla ganska väl ut.
– Om man jämför vår ranking med
Shanghais ranking så fäster de exempelvis större vikt vid forskning än vad vi gör.
Trots detta ser våra listor ganska lika ut.
Det skulle kunna ses som ett bevis på att
vi gör nånting rätt.

												

ulrik a oredsson
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Shanghai Jiao Tong
University
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Harvard
Stanford
University of California – Berkely
Cambridge
MIT
California Institute of Technology
Columbia University
Princeton
University of Chicago
Oxford

--53.
66.
86.
97.

Karolinska institutet
Uppsala universitet
Stockholms universitet
Lunds universitet

Rankingkriterier
Utbildningens kvalitet
Alumni som vunnit Nobel-pris eller Fields´
Medals i matematik
10 procent
Kvalitet hos lärare och forskare
• Anställda som vunnit Nobel-pris eller
Fields´Medals
20 procent
• Ofta citerade forskare inom 21 ämnesområden definierat vid databasen ISI
web of knowledge
20 procent
Forskningsresultat
• Artiklar publicerade i Nature och Science
20 procent

• Artiklar indexerade i Science Citation
Index och Social Science Citation Index från databasen ISI
20 procent
Lärosätenas storlek
Akademiska prestationer relativt
storleken hos en institution
10 procent
Kortfattat
Shanghai-listan är mycket baserad på
akademisk excellens; citeringar, publiceringar, Nobelpris etc. medan Times Higher Education även försöker ta in hur
studenter, forskare och arbetsgivare
uppfattar olika lärosäten.

Lund är en av kandidaterna för ESS, en världsledande anläggning
för materialforskning. För forskning och företag skulle ESS skapa
nya möjligheter att utveckla mer miljövänliga lösningar och helt ny
teknik. Och vad skulle ESS betyda för Lund, ekonomin och miljön?
Besök vår utställning och se själv!
STORA ALGATAN 4 (INTILL KULTUREN)
TISDAGAR–FREDAGAR 11–17, LÖRDAGAR 11–15

www.esss.se

UTSTÄLLNING
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ESS I LUND – UTSTÄLLNINGEN
OM FRAMTIDENS FORSKNING
NÄRA DIG
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Ulf Dextegen som tillhör världseliten i
statisk apnea är på väg att slå det svenska rekordet i att hålla andan under vatten. Här tränar han på Eriksdalsbadet i
Stockholm. foto : matteo andersson

andlöst
Rekordförsök
Under vatten fungerar människan mer som en delfin än som en schimpans. Det visar lundabiologen Johan Andersson i sin forskning om hur
fridykare påverkas vid andhållning.
LUM är med på Eriksdalsbadet i Stockholm där det tränas inför
världsrekordet i statisk apnea – dvs. att hålla andan under vattnet. Det
svenska rekordet ligger på sju minuter och 28 sekunder.
28
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Klockan är sex på morgonen och efter en
omfattande uppvärmning med avslappnings- och andningsövningar ligger Ulf
Dextegen, som tillhör världseliten i statisk apnea, och flyter på rygg i bassängen.
Han fyller lungorna med luft, vänder sitt
ansikte mot vattnet och börjar sin attack
mot det svenska rekordet.
Johan Andersson som forskar i celloch organismbiologi följer Ulf Dextegrens kamp med spänning. Som forskare
är han intresserad av hur kroppen fungerar vid syrebrist, något som har stor betydelse vid vissa akuta sjukdomsfall och
även vid förlossningar då barnet ibland
kan drabbas av det.
– Den första fasen Ulf går igenom när
han håller andan kännetecknas av ett
lugn. Många fridykare som håller på med
sporten beskriver det som ett meditativt
tillstånd, förklarar Johan Andersson.
tillräckligt
länge börjar kroppen göra ofrivilliga
andningsrörelser – diafragman drar ihop
sig, musklerna runt revbenen jobbar och
bröstkorgen börjar rycka, berättar Johan
Andersson vidare. Om man är förberedd
på andningsrörelserna kan man tvinga
sig själv att inte andas. Så småningom
övergår dock det meditativa tillståndet
till att likna ett helvete. Mot slutet blir
det en stark ångestladdad känsla.
När man hållit andan

Men att pressa sig så långt och hålla andan så länge – är inte det farligt?

– Det finns inget som är visat att det
är farligt att hålla andan så länge, komma
upp och vara blå om läpparna och skaka i
kroppen, säger Johan Andersson.
– Men det finns inte heller något som
visar att det är ofarligt, tillägger han
snabbt. Och att pressa sig så att man
svimmar under vattenytan – det är garanterat livsfarligt….
När nu Ulf Dextegen håller andan
under vattnet saktar sig hjärtat, pulsen
sänks. Kroppen är inställd på att spara
LUM nr 4 | 2008

lar med dykande däggdjur som bävrar,
uttrar och sälar. Men inte med schimpanser. Vår närmaste släkting schimpansen kan inte hålla andan och dyka ner
under vattnet – även om den skulle vilja.
Men det kan vi. I det avseendet är vi mer
lika delfiner än schimpanser.
(bl.a. Desmond
Morris, författare till boken ”Den Nakna Apan”) som argumenterar för teorin om strandapan; idén om att människans föregångare levde vid strandkanten.
Dykresponsen skulle kunna vara en evolutionär rest vi bär med oss från den här
perioden.
– Teorin är omtvistad och vi vet inte om
den stämmer, säger Johan Andersson.
Det finns biologer

Johan Andersson, forskare inom cell och
organismbiologi, undersöker hur kroppen
fungerar vid syrebrist. foto : maria lindh

”Vår närmaste släkting schimpansen kan inte
hålla andan och dyka ner under vattnet – även om
den skulle vilja. Men det kan vi. I det avseendet är
vi mer lika delfiner än schimpanser.”
syre, att gå på lågvarv. Blodet omfördelas till de ställen det behövs bäst. Från
händer och fötter till hjärta och hjärna.
Den här syresparande effekten kallas för
dykresponsen.
– Dykresponsen stimuleras extra
mycket när vårt ansikte kommer i kontakt med vatten. Det innebär att vi är
bättre på att spara syre när vi håller andan under vatten jämfört med ovanför
vattenytan, säger Johan Andersson.
Han berättar vidare om köldrecepto-

rerna i vår hud som sitter strax ovanför
näsan, runt ögonen och i pannan. När
vår panna kommer i kontakt med det
kalla vattnet skickar köldreceptorerna
in signaler i vår kropp. Signalernas budskap till kroppen blir att spara på syret
och sänka pulsen.
– Dykresponsen är ett fenomen vi de-

Men tillbaka till Eriksdalsbadet och
Ulf Dextegen. Han ligger fortfarande
med huvudet under vattnet, han pressar
sig nu maximalt. Hans coach står i bassängen och berättar för honom hur han
ligger till.
– Sju och tio, lite till kan du... Sju och
tjugo, jobba nu!
När det gått sju minuter och trettio
sekunder kastar Ulf Dextegen upp sitt
huvud ur vattnet och drar ett djupt andetag. Han är blå om läpparna och gör
ett OK-tecken till sin coach.
Efter några minuter har han återhämtat sig och gratuleras till att han slog det
svenska rekordet.
– Visst, men det gör jag varje gång på
träning. Det är på tävling som det räknas och då är det betydligt svårare, säger han.
Johan Nyman
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foto : ibl

hur får vi
flexiblare
universitet?
Universiteten måste agera friare och få mer muskler samtidigt som
de ska bli bättre på att samspela med många olika kunskapsaktörer
– oberoende av geografiska gränser och organisationsformer.
Hur gör man för att både främja och vara delaktig i angelägen
forskning på en internationell arena? Hur får man tillgång till de bästa forskarna?
LUM har talat med två forskare vid Lunds universitets innovationscentrum CIRCLE.
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Det formligen sprutar fram rapporter och utredningar om svensk
högre utbildning och forskning. Det
ska bli mer frihet och bättre styrning på en och samma gång – det är
budskapet. Men hur?
Ja, det får vi kanske svaret på i
höstens forskningsproposition.
Utredningarna drar delvis åt olika håll. Det saknas fortfarande ett
helhetsgrepp, anser Mats Benner,
föreståndare för Forskningspolitiska institutet.

Före jul presenterades resursutredningen och befattningsutredningen. Den första vill fördela mer pengar direkt till lärosätena utifrån kvalitetskriterier. Den
andra vill införa tydligare och sammanhållna karriärgångar för forskare och lärare. Båda förutsätter att lärosätena får
mer pengar och större frihet att använda
dem efter eget huvud.

Utredningar
om högskolan
• Resursutredningen ”Resurser för
kvalitet” (också kallad RUT2) las fram
i november -07 av utredaren Dan
Brändström. Den föreslår att resurser till utbildning och forskning fördelas utifrån kvalitetsgranskningar.
Politikerna ska bara sätta ramarna.
Anslagen till högskolan höjs.
Lunds universitet tillstyrker förslaget i stora drag – men varnar också
för att det kan leda till en väldig tröghet i systemet. Sammanfattning av
LUs remissvar finns på: www5.lu.se/
o.o.i.s?id=2258&news_item=2464

Mats Benner. foto : petra francke

och samtidigt tillgodoser statens behov
av kontroll.
Utredningarna speglar en internationell utveckling. Forskarna ingår i internationella nätverk med näringsliv och fristående organisationer. De arbetar med

• Befattningsutredningen ”Karriär
för kvalitet” (utredare LUs prorektor
Ann Numhauser-Henning) las fram i
december -07. Den föreslår en sammanhållen karriärväg för lärare och
forskare på ett sätt som stimulerar
ett mer strategiskt arbetsgivaransvar.
Syftet är att attrahera och behålla
bra lärare och forskare även efter avlagd doktorsexamen.

”Vi behöver bli ännu bättre på att samarbeta
inom landet och samtidigt bättre på att dela
och sprida kunskap över nations- och organisationsgränser.”
I mars presenterades så en utredning
om hur statens modell för forskningsfinansiering fungerar; det vill säga Vetenskapsrådet, Formas, FAS, Vinnova
etc. och samarbetet eller bristen på samarbete mellan dem. Modellen döms ut
av utredaren som vill slå samman alla
dessa finansiärer till en myndighet.
Också denna utredning förutsätter ekonomiskt starkare och självständigare lärosäten.
som berör högskolans framtid är den s.k. Frihetsutredningen. Den ska presentera alternativa sätt att organisera dagens lärosäten.
Myndighetsformen är för tung och begränsande. Uppdraget är att hitta former som både ger lärosätena större frihet

• Utredningen ”Forskningsfinansiering – kvalitet och relevans” (utredare Madelene Sandström) som kom nu
i mars föreslår att alla forskningsfinansiärerna slås ihop i en myndighet
för bättre samverkan mellan grundforskning och tillämpad forskning.

globala problem och kommer i allt högre
grad att konkurrera om anslag på en internationell nivå. Europeiska och amerikanska lärosäten öppnar filialer i andra
världsdelar och tar emot studenter och
forskare från hela världen.
– Utmaningen för en kunskapsnation
är att spela två spel samtidigt. Det gäller
att dels rusta för den egna positionen på
en global marknad, dels få detta globala system att fungera så bra som möjligt,
menar Mats Benner.

• Utredningen ”Ökad frihet för universitet och högskolor” (utredare Daniel Tarschys) ska vara klar i december
-08. Myndighetsformen anses för begränsande för akademisk verksamhet
och uppdraget är att föreslå nya former som minskar den politiska styrningen och ökar lärosätenas självbestämmande. Samtidigt ska ”statens
intresse av att styra och kontrollera
för staten viktiga delar av verksamheten tillgodoses”.

En fjärde utredning
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i den statliga utredningen om forskningsfinansieringsmodellen och gör fortlöpande
utredningar för SISTER, Institutet för
studier av utbildning och forskning. Senast kartlade han på uppdrag av IVA och

t

Han har varit sekreterare
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Vinnova hur Sverige hanterar sina kunskapsflöden.
Hur ser det ut för Sverige i dag?

– Ganska bra. Svensk forskning och
teknikutveckling fungerar väl. Bilden
av Sverige som ett land med barriärer
för samverkan mellan kunskapsaktörer
stämmer inte. Vi har också starka universitet. Att fyra av dem rankas bland världens hundra bästa är inte illa.
en förlegad
”teknonationalistisk” hållning; myndigheter, universitet och politiker utgår ofDäremot finns i Sverige

och där. Det viktiga är att vi är med i
fronten, att vi är delaktiga och stödjer de
viktiga miljöerna och de bästa forskarna.
Det kan handla om att finansiera svensk
forskning i utlandet och utländsk forskning här!
Benner och hans forskarkolleger menar att det bästa Sverige kan göra som
kunskapsnation är att förhandla fram
kunskaps- och innovationspakter mellan
universitet, finansiärer och inte minst företag. Till skillnad från universitetskanslern Anders Flodström tycker Mats Benner inte att det är så viktigt att minska
antalet lärosäten.

”Jag tror det handlar om att bygga in mer
fantasi i den akademiska kulturen; visa att
samarbeten inte alltid behöver vara formella och platsberoende.”

tast från enbart nationen.
Företagen frikopplar däremot sin
forskning och utveckling alltmer från
organisationer och geografiska platser.
Många av de stora teknikdrivande företagen fungerar som smältdeglar för olika slags kunskapsproduktion. Insatserna
handlar om att koordinera dessa kunskapsflöden.
– Sverige borde ta till sig det förhållningssättet. Vi behöver bli ännu bättre på
att samarbeta inom landet och samtidigt
bättre på att dela och sprida kunskap över
nations- och organisationsgränser.
i
praktiken? Kanske i sättet som vi förhåller oss till våra allra duktigaste forskare.
I dag utlöser det interna kriser när forskare med stora externa anslag drar iväg
till andra universitet där de erbjuds bättre
villkor. Ibland dras också deras anslag in;
de svenska finansiärerna har inte lust att
bekosta forskning på främmande ort.
Man kanske måste man börja inse att
svensk forskning kan bedrivas både här
Hur skulle detta kunna yttra sig
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– Sånt tar mycket energi och det är
viktigt att lägga krut på rätt saker. Hellre
än att lägga ner småhögskolor, så bör lärosätena satsa på samarbeten kring konkreta avgränsade projekt, typ den lärarutbildning som ska byggas upp i samarbete
mellan Lund och Kristianstad.
– Jag ser det heller inte som så viktigt
att samla all forskning på en och samma
plats inom starka områden, som t.ex.
materialfysik. Vi kan säkert bedriva sådan forskning med
framgång på flera håll
i landet. Viktigast är
att ge forskningen
uthållig finansiering.
De tre utredningarna överensstämmer så
långt ganska
väl.
Men hur
blir
det
med den

pågående fjärde – Frihetsutredningen?
– Eftersom den både talar om ökad
frihet och att statens kontroll ska tillgodoses så vet vi inte riktigt i vilken riktning den kommer att gå, säger Mats Benner.
De högskolor som redan i dag har en

annan form än myndighetens – stiftelsehögskolorna Chalmers och Jönköping
– visar att formen inte alltid medför ett
ändrat sätt att arbeta, enligt Benner.
– Jag tror det handlar om att bygga
in mer fantasi i den akademiska kulturen; visa att samarbeten inte alltid behöver vara formella och platsberoende.
Och hur gör man det?

– Genom att djärva, upplysta, omvärldsorienterade, kloka, varma och inkännande personer får verka i tillåtande
system med stöd av mer visionära och uthålliga forskningsfinansiärer!
Och så ska forskarna nog ha lite tätare
kontakt med politikerna – en typ av avstämningsmöten. Den historiska distansen till politiken har visserligen inneburit
en frihet – men också kraftigt begränsat
möjligheten att få loss friska, stora pengar, anser Mats Benner.
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Merle Jacob föreslår en ny modell för forskningsfinansiering

Både Trygghet
och konkurrens

– Nordiska universitet riskerar att hamna
på efterkälken i den internationella konkurrensen på grund av klumpiga och föråldrade system, både när det gäller rekrytering av forskare och hur forskning
finansieras, menar Merle Jacob.
LUM möter henne på CIRCLE, där
hon är professor i forskningspolitik. Hon
är tjänstledig på åttio procent från Lund
för att leda ett forskningscenter i Oslo.
Innan hon kom till Lund hade hon också hunnit med några år i Danmark och
har en bra överblick.
De nordiska forskningssystemen

skiljer sig åt en hel del, berättar hon. Akademiska lärare i Norge och Danmark
har betydligt mer forskartid garanterad
i tjänsten än i Sverige. Svenska forskare
måste i mycket högre grad konkurrera
om anslag. Många, många timmar går
till att skriva ansökningar och delrapporter för att hålla finansiärerna nöjda;
forskningen blir lidande.
Samtidigt är det bra för kvaliteten att
LUM nr 4 | 2008

anslag fördelas i konkurrens; det främjar
excellensen, menar Merle Jacob.
Under de ett och ett halvt år som hon
varit prefekt för tvärvetenskapliga Senter för Teknologi, Innovation och Kultur
vid Oslo universitet har hon sett både föroch nackdelar med mer garanterad forskartid i tjänsten. Det ger trygghet, vilket
är bra när man ska rekrytera. Forskaren

forskningsdelen vara prestationsvillkorad… Det vill säga – de som forskar på
femtio procent och vill fortsätta med det,
ska prövas med jämna mellanrum. Deras
prestationer kan kollas av mot en fakultetsstandard med indikatorer på vad som
anses som aktiv forskning,
exempelvis citeringar, artiklar, anslagsansökningar etc.

t

Att vara akademisk ledare är ingen
barnlek. Det vet Merle Jacob, lundaprofessor, som leder ett stort forskningscenter i Oslo – på deltid.
Ledarskapet skakar om och inspirerar. En ny modell för att finansiera forskning har tagit form i hennes
huvud. En modell som lånar från
både Norge och Sverige och som
både skulle främja kvaliteten och
göra det lättare att rekrytera toppforskarna.

”Vi konkurrerar om forskare och
forskningsanslag på en global nivå.
Denna resurskrävande och nyskapande forskning som vi också behöver ägna oss åt kräver andra system än dagens.”
får arbetsro och kan koncentrera sig.
Men det är besvärligt om medarbetaren inte sköter sin forskning. Då finns
inte mycket man kan göra som chef, menar Merle Jacob.
Tiden som ledare har gett henne möjlighet att fundera över hur de svenska och
norska systemen skulle kunna kombineras. Om man tog det bästa av båda världarna, skulle alla parter vinna på det.
Istället för att alla pengar ska sökas, så
borde mer forskning kunna ingå i tjänsterna, t.ex. 50 procent. Men för att säkra
kvaliteten på sikt, skulle drygt hälften av
Merle Jacob. foto : kennet ruona
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I dag är systemet anpassat till Humboldt – det klassiska utbildningsuniversitetet med forskning egentligen bara i den
omfattning som krävs för att utbildningen ska hållas uppdaterad.
– Utbildning är fortfarande en av våra
huvuduppgifter, men vi har fler uppdrag
än så i dag. Vår verksamhet är inte inåtvänd, vi konkurrerar om forskare och
forskningsanslag på en global nivå. Denna resurskrävande och nyskapande forskning som vi också behöver ägna oss åt
kräver andra system än dagens.
– I dag straffar vi i Sverige de allra duktigaste forskarna; det är de som drar in externa anslag som sitter med all denna administration och krav på återrapportering.
Särskilt drabbade är samhällsvetare och
humanister, där det är svårare att avskilja
och delegera administrativa uppgifter.
Med Merle Jacobs modell skulle man
få det bästa med den norska modellen –
större trygghet, mer tid att forska, menar
hon. Och det bästa med den svenska –

återkommande kvalitetsprövning av forskarens insatser, prövningar som bestämmer hur forskningspengarna fördelas.
Det finns dock ett aber. Det kräver modiga ledare på alla nivåer som verkligen
vågar låta utvärderingarna slå igenom och
inte helt fegt låter pengarna bli en allmän
tillgång för hela verksamheten.
med Merle Jacobs
modell är att rekryteringen underlättas,
menar hon.
Både Norge och Sverige har ett otroligt föråldrat rekryteringssystem. Myndighetsstrukturen bidrar. Universiteten
behöver större frihet och snabbare rekryteringsprocesser. Men de behöver också
bli mer internationellt synliga och ingå
i olika slags benchmarking för att ha en
chans att attrahera.
– Inga andra universitet i världen har
denna långsamma process med sakkunniga och lärarförslagsnämnder. Varför
håller vi fast vid den? Rättvis är den ju
En annan fördel

inte – det vet ju alla hur det trixas från
första stund! Det vanliga internationellt
är att en kommitté av specialiserade forskare väljer ut 5–6 personer som de anser
intressanta för en ny tjänst. Dessa intervjuas – i mindre sammanhang så man
verkligen kan föra ett samtal och göra sig
en bild av personen – varpå man väljer ut
den man föredrar – snabbt och professionellt. Och uthärdligt inte minst för dem
som är påtänkta för tjänsten.
Medan Sverige och Norge alltså gång
på gång missar chansen att knyta goda
internationella krafter till sig, enligt
Merle Jacob. Särskilt Sverige.
– Varför skulle en toppforskare först
vänta ibland flera år på besked om ett
jobb, för att sedan på sin nya arbetsplats
mötas av den förolämpande frågan: Och
hur tänker du finansiera din forskning?
BRITTA COLLBERG
Fotnot: CIRCLE står för Centre for Innova
tion, Research and Competence in the Lear
ning Economy.
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Ohållbara strukturer
för hållbar utveckling

P

å juldagen publicerade New York Times en
artikel med titeln: ”Ett hot så stort att universiteten försöker samarbeta”.
Den handlade om att universitet i USA
bildar fakultetsövergripande organisationer för forskning om hållbar utveckling (HU), framförallt med
tanke på att hantera klimatfrågan. De mest kända
universiteten är med: Berkeley, Stanford, Yale, Chicago, Michigan, Duke. Därmed följer de Columbia och
Harvard som redan har framstående fakultetsövergripande centra för forskning och utbildning inom hållbar utveckling. Det finns fler starka signaler såsom att
AAAS (American Association for the Advancement of
science – världens största vetenskapliga organisation)
valde hållbar utveckling som övergripande tema vid
sitt stora Annual Meeting 2006. Den ledande vetenskapliga tidskriften PNAS har startat en speciell sektion för Sustainability Science. I april 2007 hade tidskriften Nature en ledare med titeln ”the university of
the future” där man konstaterade att den traditionella
universitetsstrukturen i grunden är oförenlig med problemorienterad forskning över disciplingränserna.
Kan vi se samma trend vid Lunds universitet? Signalerna finns och pekar i samma riktning, men av någon outgrundlig anledning verkar konkreta beslut gå
i motsatt riktning. I maj 2005 fick LUCSUS i uppdrag av rektorsämbetet att undersöka hur universitet i andra länder har organiserat sin forskning och utbildning om dessa ämnesövergripande frågor. Studien,
som överlämnades till rektorsämbetet i september
2005, baserades på litteraturgenomgång och intervjuer
med ledare för 16 framstående organisationer för tvärvetenskaplig forskning om hållbar utveckling (MIT,
UCSB, Yale, Columbia, McGill etc).
En viktig slutsats är att bildandet av en fakultets
övergripande organisation är avgörande för framgångsrik forskning inom hållbar utveckling. Den strategiska planen som rymmer många goda tankar har
ett avsnitt om gränsöverskridande samverkan. Där
talas varmt om hur ”ny kunskap alltmer utvecklas i
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gästkrönikan

Lennart Olsson, föreståndare för LUCSUS, menar att en fakultetsövergripande
organisation är avgörande för framgångsrik forskning inom hållbar utveckling. Han är därmed kritisk till idén om att fakultetsövergripande centra ska inordnas i existerande fakulteter.

gränssnitten mellan kunskapsfält” och om ”att undanröja hinder för samverkan”. I höstas gjordes en utredning för att fastställa riktlinjer för gränsöverskridande centrumbildningar. Syftet var ”att tillfredsställa det
ökande behovet av tematiskt uppbyggda centrumbildningar och anpassa universitetets inre styrsystem och
organisation efter nya behov”. Så långt stämmer den
internationella trenden
”Utredningen och förslaget till
överens med
utvecklingen
beslut har inte föregåtts av öpvid LU.
pen debatt, utan varit föremål för
Men sedan
informella diskussioner i dekankom helomvändningen
rådet, utan vare sig agenda eller
som innebär
minnesanteckningar.”
att fakultetsövergripande
centrumbildningar skall inordnas i existerande fakulteter, en häpnadsväckande piruett kan det tyckas.
Argumentet för helomvändningen är

att man inte
kan gå emot en stor majoritet. Jag undrar hur denna
stora majoritet ser ut. Är det en majoritet av våra studenter eller av våra forskare och lärare? Eller är det är
en majoritet av universitetets dekaner? Jag föreslår en
öppen debatt om hur vi vill att universitetet ska vara
organiserat. Utredningen och förslaget till beslut har
inte föregåtts av öppen debatt, utan varit föremål för
informella diskussioner i dekanrådet, utan vare sig
agenda eller minnesanteckningar.
Med den föreslagna utvecklingen på det här området är det frestande att travestera Nature-ledaren, att
LU är på väg att bli ”the university of the past” snarare
än ”the university of the future”.
Lennart Olsson
Föreståndare LUCSUS
( Lund University Centre for Sustainability Studies)

Fotnot. Beslutet om centrumbildningarnas organisation

bordlades vid universitetsstyrelsens april-sammanträde.
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Boken
Musik i hakkorsets
skugga
Musikvetarna Greger Andersson och
Ursula Geisler skriver om musik och
nazism i boken Myt och propaganda, som handlar om musiken i nazismens tjänst i Sverige och Tyskland
(Forum för levande historia). Musiken spelade en politisk viktig roll
eftersom den skulle ville visa omvärlden att Nazityskland var en kulturnation.

Synen på kunskap
Vad är kunskap, vad menar vi egentligen med bildning och vetenskap,
och hur har man genom tiderna sett
på dessa frågor? Det diskuteras i antologin Kunskapens kretsar (Atlantis), sammanställd av tre idéhistoriker
från Lund. Charlotte ChristensenNugues, Gunnar Broberg och Svante Nordin har samlat bidrag om Swedenborg, Humboldt, skönlitteratur,
vetenskapsjournalistik m m.

Molnigt
Jan O. Mattsson, geograf och professor emeritus, skriver i boken Moln
(Studentlitteratur) om hur moln bildas och vilka former de kan ta sig.
Boken vänder sig inte bara till studenter utan till alla som är intresserade av väder och meteorologiska fenomen.

Humaniora i förfall?
Fakta, historia och empiri inom humaniora-forskningen har ersatts av
spekulationer, politisk korrekthet och
snåriga teorier. Det menar professorn
i idéhistoria Svante Nordin i boken
Humaniora i Sverige – framväxt,
guldålder, kris (Atlantis). 1900-talets första halva var enligt hans åsikt
en guldålder, medan krisen följt från
1960-talet och framåt.
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På gång
24 april Föreläsning. ”Remembering
and forgetting: narratives coping with
traumatic pasts”, Ruth Wodak, Lancaster,
språkvetare och ledande diskursanalysforskare. Kl 10.15 på Språk- och litteraturcentrum, sal
H339, Lund. Info: henrik.rahm@nordlund.lu.se
24 april Minisymposium. ”Att kommunicera nya forskningsrön – en svår konst”.
Symposiet riktar sig till alla med ett professionellt intresse för kommunikation av resultat
från forskning om mat och hälsa. Kl 13.00 på
IDEON, Beta-huset, lokal: Knut Wicksell, Scheelev 17, Lund. Se även www.snf.ideon.se
24 april Öppen föreläsning i den psykiska (o)hälsans sociologi. Tema: Professioner. Kl 13.15 på Sociologiska institutionen,
Paradisgatan 5, Lund.
24 april Ecology Seminar. Simone Sommer, Univ. Potsdam, will give a seminar entitled ”Genes, sex and health: lessons from
studies on the effects of neutral and
adaptive genetic variability on parasite load and mate choice decisions in free
ranging mammal populations”. Blue Hall,
Ecology Building, Lund, 14.00.
25 april Pedagogiskt ledarskap – hur
leder vi pedagogisk utveckling? Kl 14.00,
CED, Tornavägen 9 B, Lund, Seminarierummet.
27 april Konsert. Akademiska kapellet.
Richard Strauss: Vier letzte Lieder. Jean Sibelius: Symfoni nr 3 Stefan Klaverdal: Bonorum
Summum Omnium (uruppförande). Kl 18.00
i Universitetsaulan. Enréavgift. Se även www.
odeum.lu.se/konserter
28 april David Harvey Seminar Series.
Anders Lund Hansen, on ”The new imperialism (2003)”. Kl 15.15 på Socialantropologi,
Paradisgatan 5, Hus G, konferensrum 1, Lund.
29 april ForMuLär. Fredrik Ullén, konsertpianist och neuroforskare berättar om
sin forskning kring den musikaliska hjärnan. Kl 12.15 på Musikhögskolan i Malmö.
29 april KEFU-seminarium. ”Utvärdering av vårdval Halland – en första delrapport”. Kl 13.30 på Holger Crafoords Ekonomicentrum, EC3 207, Lund. Info: www.kefu.se/
29 april Ecology seminar. Carol Horvitz,
Univ. Miami, will give a seminar entitled ”Integrated selection in variable environ-

ments”. Kl 14.00 Blue Hall, Ecology Building,
Lund.
29 april Lunds filosoficirkel. Professor Ingvar Johansson föreläser över ämnet:
Ska natur och samhälle förstås på samma
sätt? Terminens tema: Hur ska vi förstå vår
omvärld? Kl 19.30 i Palaestra, Universitetsplatsen, Lund.
5 maj David Harvey Seminar Series. David Harvey, Film: Interview with David Hervey (2004). Kl 15.15 Geocentrum 1, Världen,
Sölvegatan 10, Lund.
6 maj Seminar: Creativity, innovation
and psychological well-being in Swedish
organizations. Kl 15.15 konferensrum M213,
CIRCLE, Sölvegatan 16, Lund.
6 maj Arkeologi för Alla. Daniel Serra: Vikingatidens matkultur. En öppen föreläsning, som presenterar pågående forskning vid
institutionen och vid de svenska instituten. Kl
15.30, Stora salen, Arkeologen, Sandgatan 1,
Lund. För mer information, www.ark.lu.se
6 maj Lunds filosoficirkel. Professor Jan
Ling föreläser över ämnet: Musikbegreppets
förvandling – ett historiskt perspektiv.
Terminens tema: Hur ska vi förstå vår omvärld?
Kl 19.30 i Palaestra, Universitetsplatsen, Lund.
7 maj 50%-seminarium. Ylva Hofvander
Trulsson. Granskar/diskutant: Professor Ingegerd Tallberg Broman. Kl 10.00 Musikhögskolan i Malmö.
8–9 maj FOCUS ASIA lecture series,
Hotel Lundia, Lund. Info:www.ace.lu.se/
o.o.i.s/14172
8 maj Öppen föreläsning i kriminologi.
Sitt med som åhörare på en föreläsning! Tema:
Kriminella livsstilar. Kl 10.15 i sal 3, Sociologiska institutionen, Paradisgatan 5, Lund.
8 maj LTH Öppet Forum. Om studieuppehåll och studieavbrott. Kort information
om regler och konsekvenser för din utbildning,
studiemedel etc. Kl 12.15 i sal Brunnen, LTH,
Studiecentrum.
8 maj Astronomiska seminariet i Lund.
”Experimental foundations of gravitational physics”, Sergei Klioner, Lohmann-Observatorium, Dresden. Kl 14.15 i Lundmarksalen,
Astronomihuset, Sölvegatan 27, Lund. Se även
www.astro.lu.se
8 maj Biology seminar at COB. ”Hunting
in archerfish: a neurobiological bonanza”,
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Stefan Schuster (Universität Erlangen-Nürnberg, Germany). Kl 15.15 Animal physiology
buildning, Helgonavägen 3 B, Lund.

ansöker, vilka krav som ställs på studieresultat
mm. Kl 12.15 LTH Studiecentrum, John Ericssons väg 4, sal Brunnen, Lund.

chaos: communication and cooperation
in ant societies”. Kl 14.00 Blue Hall, Ecology
Building, Lund.

8 maj Konsert. Ensemble 1700 spelar
musik av Himmelskt Härlige Händel! Det
blandas och ges av arior och orkestermusik av
en av barockens absolut största tonsättare.
Ledning och cembalo Göran Karlsson. Sångsolist Johan Linderoth. Kl 19.30 i universitetsaulan, Universitetsplatsen, Lund. Biljettpris
150 kr, studerande 80 kr. Info: www.ensemble1700.com

15 maj Ecology Seminar. Richard Harrison,
Cornell University, will give a seminar entitled
”Speciation and the origin of barriers to
gene exchange: identifying candidate genes and gene regions”. Kl 14.00 Blue Hall,
Ecology Building, Lund.

22 maj Biology Seminar at COB. ”Vertebrate opsins – why so many?”, Dan Larhammar, Uppsala University. Kl 15.15 lecure
hall, animal physiology building, Helgonavägen 3 B, Lund.

9 maj Prehistoric pictures – their context
and function. Kl 13.00, Archaeologicum,
Sandgatan 1, Lund. Info: www.ark.lu.se
12 maj David Harvey Seminar Series. Eric
Clard, on ”The limits to capital (1982)”. Kl
15.15 på Geocentrum 1, Världen, Sölvegatan
10, Lund.
13 maj Öppen föreläsning i kriminologi.
Sitt med på en föreläsning! Tema: Straff. Kl
10.15 i sal 3, Sociologiska institutionen, Paradisgatan 5, Hus G, Lund.
13 maj Seminar with Caroline Wigren,
assistant professor at CIRCLE, will present
ongoing research. Kl 14.15, konferensrum
M213, CIRCLE, Sölvegatan 16, Lund.
13 maj Lunds filosoficirkel. FD Linda Fagerström föreläser över ämnet: Detta var
inte vad Ellen Key tänkt sig. Om konst,
kön och samhälle. Terminens tema: Hur skall
vi förstå vår samtid. Kl 19.30 på Palaestra, Universitetsplatsen, Lund.
14 maj FU-seminarium, Steve Dillon, Brisbane. Kl 10.00 på Musikhögskolan i Malmö.
14 maj Onsdagsafton på Skissernas museum. Författaren och professorn Björn Larsson berättar om Simone de Beauvoir. Kl 19.00
på Skissernas museum, Finngatan 2, Lund.
15 maj CED seminarium. Är alla olika –
eller bara en del? CED inbjuder till Inspirationsdag kring inkluderande pedagogik och
lärorika erfarenheter av att arbeta med heterogena studentgrupper. Kl 9.15 i Pepparholm,
LTH:s studiecentrum, John Ericssons väg 4,
Lund. Info: www.ced.lu.se/o.o.i.s/14254
15 maj Öppen föreläsning i kriminologi.
Tema: Poliser. Kl 10.15 i sal 3, Sociologiska
institutionen, Lund.
15 maj LTH Öppet Forum. Studiemedel
– hur funkar det? Praktiska tips om hur du
LUM nr 4 | 2008

15 maj Seminarieserie på Lärande Lund.
Kvalitet och effektivitet i forskarutbildningen:
Seminariet som muntlig arena för lärande: Ett pedagogiskt retoriskt perspektiv
på forskarutbildningen. Fil. dr Tina Kindeberg, Pedagogiska institutionen, Lunds universitet. Kl 14.00 Portvaktstugan, Allhelgona kyrkogata 14, Lund.
15 maj Astronomiska seminariet i Lund.
”Astrophysical jets – formation and propagation”, Christian Fendt, Max-Planck-Institute for Astronomy”. Kl 14.15, Lundmarksalen,
Astronomihuset, Sölvegatan 27, Lund.
15 maj Biology seminar at COB. ”The
global public health threat of antibiotic resistance: national and international
strategies”, Otto Cars (Strama, Swedish Strategic Programme Against Antibiotic Resistance). Kl 15.15, Biology lecture hall, Biology Building, Sölvegatan 35, Lund.
16 maj Lärarskap och ledarskap i praktiken. Kl 14.00, CED Tornavägen 9 B, Lund.
19 maj David Harvey Seminar Series.
Costis Hadjimichalis, ”Accumulation by dispossession”. Kl 15.15 på Geocentrum 1, Världen, Sölvegatan 10, Lund.
20 maj Orkesterkonsert. Helsingfors
Universitets Studentorkester gästar Odeum! Jean Sibelius: En Saga. Richard Strauss:
Oboekonsert. Eduard Tubin: Symfoni nr 3,
Jean Sibelius: Finlandia. Entréavgift. Kl 18.00 i
Universitetsaulan, Universitetsplatsen, Lund.
20 maj Lunds filosoficirkel. Docent Ingrid Elam föreläser om ämnet: Litteraturen
som en metod att försöka förstå världen.
Terminens tema: Hur skall vi förstå vår omvärld? Kl 19.30 på Palaestra, Universitetsplatsen, Lund.
21 maj FU-seminarium. Steve Dillon Brisbane. Kl 10.00 Musikhögskolan i Malmö.
22 maj Ecology Seminar. Bert Hölldobler,
University Würtsburg & Arizona State University, will give a seminar entitled ”Order in

23 maj Symposium. ”Cutting Edge Rheumatology in Lund. The 2008 Frank Wollheim Symposium”. Mer information och
anmälan, ingrid.jonsson@med.lu.se eller 046171620. Kl 8.00, aulan, universitetssjukhuset
i Lund.
23 maj Symposium. Att höra för mycket
eller för lite. En tvärvetenskaplig symposieserie våren 2008 om hur psyket påverkas av ljud
och ljudmiljöer. Arr: Lyssnade Lund – Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. För mer information, www.ljudcentrum.lu.se. Kl 10.00 på
Ingvar Kamprad Designcentrum, Sölvegatan
26, Lund.

disputationer
24 april
Pia Söderlund i geobisfärsvetenskap, inriktning berggrundsgeologi: ”40Ar – 39Ar,
AFT and (U-Th)/He thermochronologic implications for the low-temperature geological
evolution in SE Sweden”. Kl 13.15 på Geocentrum II, Pangea, Sölvegatan 12, Lund.

25 april
Marie Hübel i vårdvetenskap med inriktning omvårdnad: ”Psycho-pedagogical work
among individuals with autism spectrum disorders in community-based accommodation. Development and psychometric testing
of the environmental rating scale questionnaire (ERS-Q) for assessment of residential programs”. Kl 10.00 i hörsal 1, Institutionen för
hälsa, vård och samhälle, Vårdvetenskapens
hus, Baravägen 3, Lund.
Aneta Wierzbicka i aerosolteknik:
”What are the characteristics of airborne particles that we are exposed to? – Focus on indoor environments and emissions from biomass
fired district heating”. Kl 10.15, Stora hörsalen, Ingvar Kamprad Designcentrum, Sölvegatan 26, Lund.
Mia-Marie Hammarlin i etnologi: ”Att
leva som utbränd. En etnologisk studie av
långtidssjukskrivna”. Kl 10.15 i Palaestra, Paradisgatan 2, Lund.
Olov Lundh i fysik: ”Laser-driven beams
of fast ions, relativistic electrons and coherent
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x-ray photons”. Kl 13.15 i sal B, Fysicum, Professorsgatan 1, Lund.
Ingrid Hansen Pupp i pediatrik: ”Inflammation and the insulin-like growth factor
system at very preterm birth. Implications for
early morbidity and development”. Kl 13.00 i
Rune Grubb salen, BMC, Sölvegatan 19, Lund.
Sara H Bengtsson i biomedicin med in
riktning cell- och molekylärbiologi: ”Inflammation, kinins, and kinin receptors”. Kl
9.15, Segerfalksalen, BMC, Sölvegatan 19,
Lund.
Richard Johnsson i organisk kemi:
”Synthetic studies on naphthoxylosides – labeled compounds and mechanistic studies
on acetals”. Kl 9.30, sal K:B, Kemicentrum,
Getingevägen 60, Lund.

9 maj
Veronica Johansson i biologi, inriktning
zoologisk cellbiologi: ”Markers predicting
sensitivity to polyamine depletion in human
breast cancer cell lines”. Kl 9.00, Zoofysiologens hörsal, Helgonavägen 3 B, Lund.
Annika Berg i arbetsrätt: ”Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling. En studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering
med komparativa inslag”. Kl 10.15 i Pufendorfsalen, Juridiska institutionen, Lilla Gråbrödersgatan 3 C, Lund.

utveckling...
nytänkande...

Vill du vara med?

www.ced.lu.se

Följande disputationer har ägt rum:
Céline Fernandez i cell- och molekylär
biologi: ”Omics techniques applied to diabetes research – focus on HSL-null mice and clonal beta-cells”.
Maris Dubniks i anestesiologi och in
tensivvård: ”Aspects of fluid therapy: an experimental study of the effects of systemic inflammation, microvascular permeability, blood
pressure and plasma volume”.
Inger Arvidsson i yrkes- och miljömedi
cin: ”Musculoskeletal disorders in demanding
computer work – with air traffic control as a
model”.
Sebastian Kalamajski i cell- och mole
kylärbiologi: ”Functions of small leucine-rich
repeat proteoglycans in connective tissues”.
Joanna Hlebowicz i klinisk medicin
med inriktning medicin: ”Glycaemic response in relation to gastric emptying and satiety in
health and disease”.
Lars Erik Kristensen i klinisk medicin
med inriktning reumatologi: ”Anti-TNF treatment of chronic arthritis in clinical practice.
New assessment method and predictors of efficacy tolerability”.
Jakob Axelsson i experimentell kirugi:
”Initiation of experimental acute pancreatitis
and modulation of inflammatory response”.
Helena Elding Larsson i pediatrik:
”Type 1 diabetes in children – risk factors and
prediction”.
Johan Sundeen i idé- och lärdomshis
toria: ”Andelivets agitator. J A Eklund, kristendomen och kulturen”.
Mari Bacquin i franska, språkvetenskap
lig inriktning: ”Theseus de Cologne, édition
partielle d´une chanson de geste du XIV siècle”.
Hugo Hedberg i elektronikkonstruk
tion: ”Processing architectures for binary
morphology and labeling”.
Boaz Laadan i teknisk mikrobiologi:
”Yeasts as cellular factories – Saccharomyces
cerevis iae strains with improved inhibitor-tolerance to furaldehydes via a alcohol dehydrogenase and human ameloblastin production in
Pichia pastoris”.

Upptäck Backagården!

Ett modernt Konferenscenter
i en fantastisk skogsmiljö!
Även Fester, Evenemang och Vandrarhem

Ring oss idag! 0413-746 00
B a c k a g å r d e n K u r s & K o n f e r e n s C e n t e r A B - Te l e f o n : 0 4 1 3 - 7 4 6 0 0 - Te l e f a x : 0 4 1 3 - 7 4 6 9 5
S t e n s k o g e n 7 3 5 - 2 4 3 9 1 H Ö Ö R - H e m s i d a : w w w. b a c k a g a r d e n . s e - E p o s t : i n f o @ b a c k a g a r d e n . s e
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Lena Håkansson i kvartärgeologi: ”Glacial history of Northeast Greenland: cosmogenic nuclide constraints on chronology and ice
dynamics”.
Kerstin Enflo i ekonomisk historia: ”Regional and industrial growth patterns in 20th
century western Europe”.
Lina Thorén i stamcellsbiologi: ”The
role of kit and thrombopoietin in regulation of
hematopoietic stem cells”.
Matilda Broman i statsvetenskap: ”Taking advantage of institutional possibilities and
network opportunities – analyzing Swedish
strategic in EU negotiations”.

Tjänster
Doktorand i kemiteknik. Ref nr 2008/1184,
ans 24 april. Info 046-2228291.
Doctoral student in biotechnology. Ref
nr 2008/822, ans 24 april. Info 046-2228324.
Professor i handkirurgi förenad med
anställning som överläkare vid Univer
sitetssjukhuset i Malmö (UMAS). Ref nr
2007/3106, ans 24 april. Info 046-2228084,
040-391377.
Doktorand i aerosolfysik. Ref nr
2008/1234, ans 30 april. Info 046-2229680.
Chief flying instructors, 3 platser, tids
begränsad anställning i 1 pr med place
ring vid Trafikhögskolan i Ljungbyhed. Ref
nr 2008/1206, ans 30 april.
Utbildningsbidrag i geobiosfärsveten
skap, inriktning berggrundsgeologi. Ref nr
142, ans 30 april. Info 046-2227875.
Ett till två utbildningsbidrag i geobi
osfärsvetenskap, inriktning berggrunds
geologi. Ref nr 2008/134, ans 30 april. Info
046-2228265.
Två doktorandanställningar i statsve
tenskap. Ref nr E 16 PA 2008/1225, ans 5
maj. Info 046-2228929.
En anställning för utbildning på fors
karnivå i humanekologi inom projektet
Hållbar utveckling som globalt fördel
ningsproblem: Tvärvetenskaplig teorioch metodutveckling för att spåra miljö
belastningsförskjutningar. Ref nr 4943, ans
5 maj. Info 046-2223113.
En anställning för utbildning på fors
karnivå i humanekologi inom projek
tet Makt, mark och materialitet: Globa
la studier i historisk-politisk ekologi som
grund för att bedöma politik för ”håll
bar utveckling”. Ref nr 4944, ans 5 maj. Info
046-2223113.
Utbildningsbidrag i geobiosfärsveten
skap, inriktning naturgeografi och eko
systemanalys. Ref nr 2008/140, ans 9 maj.
Info 046-2224082.
Utbildningsbidrag i geobiosfärsve
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skap. Ref nr 2008/173, ans 15 maj. Info 0462224354.
Postgraduate scholarship in ecology,
within the discipline of chemical ecology.
Ref nr 165, ans 15 maj. Info 046-2229338.
Utbildningsbidrag i ekologi, inriktning
mikrobiologisk ekologi. Ref nr 164, ans 15
maj. Info 046-2223995.
Utbildningsbidrag i ekologi, inriktning
mikrobiologisk ekologi. Ref nr 163, ans 15
maj. Info 046-2224158.
Utbildningsbidrag i ekologi, inriktning
mikrobiologisk ekologi. Ref nr 162, ans 15
maj. Info 046-2224549.
Postgraduate scholarship in ecology,
within the discipline of chemical ecology.
Ref nr 177, ans 21 maj. Info 046-2229338.
Postgraduate scholarship in ecology,
within the discipline on chemical ecology.
Ref nr 178, ans 21 maj. Info 046-2224997.
Utbildningsbidrag i teoretisk fysik. Ref
nr N2008/207, ans 20 maj. Info 046-2227780.
Professor i experimentell optisk kvantelektronik. Ref nr 2007/827, ans 27 maj. Info
046-2227650.
Professor i missionsvetenskap med
ekumenik. Ref nr 986, ans 16 maj. Info 0462229053.
Universitetslektor i franska med språkvetenskaplig inriktning. Ref nr 1039, ans 16
maj. Info 046-1406.
Universitetslektor i journalistik med inriktning även mot pressvetenskap. Ref nr
1041, ans 16 maj. Info 046-2228712.

Stipendier i Norden
Information om bidrag ur Svensk-danska kulturfonden finns på Föreningen Nordens hem
sida: www.norden.se/danmark.asp

hänt!
SPANSK MEDALJ. Spanska staten har tilldelat professor Inger Enkvist utmärkelsen
la Medalla al Mérito Civil för förtjänstfulla insatser för det spanska språket och den
spanska kulturen. Medaljen överlämnas vid
en ceremoni i Stockholm i maj.
BIOPRIS. Alex Evilevitch, som leder en
forskargrupp på Avdelningen för biokemi,
har tilldelats Sven och Ebba-Chistina Hagbergs pris för år 2007. Priset utdelades i
dagarna på Kungliga Vetenskapsakademien i samband med utdelandet av Göran
Gustafson-priset och i närvaro av kungaparet. Evilevitch belönades med ett personligt pris på 150.000 kronor samt ett
forskningsanslag på 200.000 kronor. Hans
forskningsområde är virusens biofysik.
FÖRSÄKRINGSANSLAG. AFA Försäkring
har beviljat 2.100.000 kronor till Ola Bergendorff, docent i organisk kemi vid LTH,
för att studera vilka allergena ämnen som
finns i skyddshandskar av gummi och i vilken omfattning de tas upp av huden och
startar en allergisk reaktion.
Årets teknolog är Therese Råvik

från LTH. I alla fall enligt ABB som varje år
delar ut priset till en driven, mogen student med stark vilja att påverka. I priset ingår, förutom äran, en studieresa till ABB i
Indien. Det är andra året i rad som en student från LTH får detta pris. Förra året var
det en student i industriell ekonomi, Viggo Wedborn, som fick priset.

BELÖNAD. Professor
Anders Heijl, Ögonkliniken vid Universitetssjukhuset MAS,
har belönats med
Grekiska Glaukomsällskapets utmärkelse: The Gold Medal
of Merit and Honor of
A. Anagnostakis and
A. Trantas för framstående glaukomforskning. Anders Heijl leder en forskargrupp som har utvecklat diagnostiska metoder som används i hela
världen och genomfört en grundläggande
behandlingsstudie av hög kvalitet (EMGT)
som bevisat och kvantifierat effekterna av
behandlingen vid glaukom (reduktion av
ögontrycket).
AVHANDLINGSPRIS 1. Sociologförbun-

dets avhandlingspris 2007 har gått till Marcus Persson på Sociologiska institutionen
och hans avhandling ”Mellan människor
och ting”. En interaktionistisk analys av
samlandet. Priset, på 10.000 kronor, ges till
en doktor vars forskning gett ett framstående bidrag till sociologin som ämnesområde.
AVHANDLINGSPRIS 2. Marcus Carlsson

har tilldelats Anna-Greta Crafoords pris för
bästa avhandling vid Medicinska fakulteten
2007. Marcus Carlsson har studerat hjärtats
formförändring och blodflöde och visar hur
hjärtats olika delar varierar i volym och läge
under hjärtcykeln. Arbetet har väckt stor
internationell uppmärksamhet och Marcus Carlsson, med.dr. vid Avdelningen för
klinisk fysiologi i Lund, har inbjudits som
gästforskare till University of California San
Francisco (UCSF).

Lars Gårding mötte sin dubbelgångare

Lars Gårding i kött och blod granskar sin kopia i brons.
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Den 11 april invigde Matematikcentrum sitt
nya bibliotek. Till detta hade man beställt en
ny bronsbyst föreställande professor Lars Gårding. Den står nu i ett annat hörn av biblioteket än bysten av den äldre Sonja Kovalevsky.
– Gårding hade aldrig träffat Sonja Kovalevsky så han tyckte att detta arrangemang
kunde vara intressant, berättar prefekten
Magnus Fontes.
Annars är Lars Gårding, 89 år i år, en man
som träffat och skrivit om de flesta av 1900talets stora matematiker. Vid ett seminarium
före invigningen berättade hans efterträdare Nils Dencker om Gårdings matematik. Han
följdes av skulptören Jan-Erik Björk, som själv

studerat matematik i Lund en gång och till sist
Lars Gårding själv som läste ett kapitel om sitt
första år som student i Lund 1937.
En gång skrev Lars Gårding en prisbelönt pjäs spelats på Dramaten med Margaretha Krook i rollen som Gud, disputerande med
Niels Bohr. Vid ett annat tillfälle spelade Gårding själv Gud.
Jan-Erik Björk och Ylva Lindgren har gjort
bysten tillsammans efter fotografier. När de
första gången träffat Lars Gårding ”live” fick
de revidera lerbysten ganska ordentligt, berättar Ylva Lindgren.
Text och foto : MATS NYGREN
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Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

hallå Michael Schoenhals...
... professor i kinesiska på SOL-centrum. Du hyllas på Dagens
Nyheters kultursida efter ett anförande vid Forum för levande
historias lansering av ”Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer” i Kulturhuset i Stockholm den 10 mars.

Ditt inlägg kommer att
gå till historien skrev DN
– hur kändes det?
– Underbart! Men jag har inte DN själv och hann få flera
mejl innan jag fattade galoppen och sprang ner och köpte
tidningen. När jag såg vad det stod blev jag så glad att jag
nästan kramade kassörskan!
”Sällan har en svensk humanist tillrättavisat makten lika
skarpt” skriver DN. Vad var det du gjorde?

– Jag läste upp ett tal som försvarar användningen av tortyr – jag kallade det för ett tal av en kinesisk kommunistdiktator 1953. Jag nämnde inledningsvis att det var fejkat
men det gick folk förbi. Det blev alldeles tyst när jag sedan
talade om att det var presidents Bushs senaste radiotal till
nationen! Jag hade bara bytt ut några ord – Kongressen mot
Nationalkongressen, terrorist mot klassfiende…
Varför gjorde du det här?

– För att världen förändras. Det var lättare att skriva om
Maos diktatur under kalla kriget, då vi själva var trygga i
förvissningen om att höra hemma i det godas läger. Men
när jag idag skriver om vad politiska fångar utsattes för i
Kina då dyker övergreppen i Irak och Guantanamo upp –
jag kan inte bortse från det och behålla min trovärdighet
som forskare.
Att citera Bush i Mao-förklädnad är ett sätt att ”vädra
ut flosklerna” som DN skriver? Man kallar ditt utspel för
”historikernas seger över ideologerna”…

– Ingen hade varit gladare än jag om jag inte kunnat skriva det här. Men nu tar den valde, och omvalde, presidenten
för världens mäktigaste demokrati tortyr i försvar! Och när
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hans argument serveras så här reagerar alla – höger eller vänster – med samma avsky. Hur kan vi jämka ihop bilden av
det som sker i demokratier och i totalitära stater? För att slå
vakt om det som är bra med demokratin, måste vi ständigt
reflektera över vår egen baksida – det är min övertygelse.
Forum för levande historia har regeringens uppdrag att
göra läromedel för gymnasiet om kommunistregimers
brott mot mänskliga rättigheter…

– Ja, en del är redan klart. Utöver det sker en inventering av den forskning som gjorts om dessa brott – den görs
av historikern Klas-Göran Karlsson och mig.

En mängd svenska forskare har i ett upprop protesterat
mot hela projektet. De menar att ”historia görs till ett ideologiskt slagfält i gymnasieskolan”. Vad säger du?

– Att historia alltid varit ett ideologiskt slagfält! Att
många politiska schatteringar finns representerade bland
dem som jobbar inom Forum för levande historia. Faran ligger inte i att gymnasister får en bild av kommunistregimers
brott – särskilt som det tydligt framgår att det bara är brotten som kartläggs – utan att de inte verkar intresserade av
att ta reda på hur det faktiskt förhållit sig.
Men handlar inte det mest om mognad? Och om att ge
ungdomar en chans att förstå?

– Det kan hända. Och visst har du rätt: att ge ungdomar en chans att förstå är kanske lärarens allra viktigaste
uppgift.
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