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Förord

Pufendorfinstitutet kan beskrivas som en förnyare 
bland Institutes for Advanced Studies i världen. Verksam-
heten vid institutet är inte bara relativt ung, den har 
också utvecklat en egen särpräglad profil. Den utmär-
ker sig genom att arbetet här vilar på kompetensen 
och förmågan till nytänkande hos Lunds universitets 
egna forskare. 

Institutet ger forskarna tillgång till en miljö för sam-
arbete där idéer kan testas och få möjlighet att utvecklas 
till regelrätt forskning. Verksamheten har nu pågått i 10 
år och många hundra forskare vid Lunds universitet har 
tillsammans med särskilt inbjudna gästforskare kunnat  
utveckla nya tvärvetenskapliga och ofta banbrytande 
forskningsområden vid institutet. 

I denna jubileumsskrift berättar vi om de forsk-
ningspolitiska idéer och de personliga initiativ som 
lade grund för institutet, vi beskriver det vetenskapliga 
arbete som har bedrivits här sedan starten och vad det 
har resulterat i. 

För bidrag till skriftens innehåll och utformning vill 
jag rikta tack till Cecilia von Arnold, Göran Bexell, 
Gisela Ferré Aramburu, Sture Forsén, Eva Persson och 
Sune Sunesson.

Pufendorfinstitutet, 3 september, 2019 
Ann-Katrin Bäcklund, föreståndare
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1. 
 Pufendorfinstitutets  

idé och tillkomst



I december 2008 inrättade rektor Göran Bexell ett Institute for Advanced 
Studies vid Lunds Universitet med uppgift att ”främja samarbeten inom 
Lunds universitet och utgöra en öppen, kreativ flervetenskaplig miljö 
där forskare ska samlas i fria diskussioner”.1 Institutet fick senare namnet 
Pufendorf Institute for Advanced Studies – eller Pufendorfinstitutet. 

Inom Lunds universitet uppkommer ständigt förslag till särskilda 
satsningar och etablering av nya enheter. De flesta av dessa kommer 
aldrig förbi idéstadiet. För att en ny verksamhet verkligen ska uppstå 
krävs att forskningspolitiska idéströmningar, ekonomiska förutsättningar 
och praktiska tillfälligheter måste sammanfalla med att det vid en viss 
tidpunkt finns personer som fångar dessa möjligheter och är beredda att 
arbeta för dem. 

Inrättandet av institutet var, som vi ska se i det följande, ett resultat 
av en sådan sammanflätad process, med start i Rådet för Forskningsut-
veckling. Det var ett rådgivande organ till rektor vid ställningstagande 
i strategiska och framtidsinriktade frågor. Ledamöterna utgjordes av 
forskare från samtliga fakulteter och med rektors rådgivare, professor 
Sture Forsén, som sammankallande. I bakgrunden fanns det faktum att 
universitetet framgångsrikt hade vunnit en stor andel av de så kallade 
Linnébidragen, vilket gjort LU känt som ett universitet där gränsöver-
skridande samverkan kunde förverkligas. Universitetsledningen ville  
tillvarata denna förmåga på ett varaktigt sätt. 

DEN FORSKNINGSPOLITISKA IDÉN

Vid rådets första möte i december 2005 uppmanades deltagarna att ge 
förslag på viktiga prioriteringar för Lunds universitet under de kom-
mande åren. Speciellt ställdes frågan om LU borde satsa på att utveckla 
starka forskningsmiljöer eller inte. Rådet präglades av en fri diskussion 
om strategiska val. Några axplock ur diskussionerna (som fortfarande 
känns aktuella) är följande frågor: Många unga forskare ser med skepsis 
på starka forskningsmiljöer – risken är att man bara blir en ”bonde” i 
spelet, beroende av starka seniorforskares val av forskningsstrategier; 
byte av forskningsinriktning och samarbeten mellan ämnesområden 

1  Dnr RÄ 2008/570: Föreskrifter för Pufendorfinstitutet 2009; Styrelseledamöter samt förestån-
dare för Pufendorfinstitutet 2009.
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uppmuntras inte och ses med oblida ögon på många fakulteter; starka 
forskningsmiljöer riskerar att bli konserverande och förkväver andra 
initiativ; hur stödjer man en stor verksamhet när ett dominerande anslag 
upphör – respektive hur avvecklar man en sådan verksamhet när den 
närmar sig bäst-före-datum?; vad ska LU göra för att stödja forskning 
som har förutsättning att bli stark om 5-10 år? 

En arbetsgrupp fick i uppgift att formulera rådets diskussioner i 
ett skarpare förslag som bl a. framhöll att LU borde ”utveckla ny 
forskningspotential genom nya former för samverkan mellan olika 
forskningsområden”. Sture Forsén tog den idén vidare genom att föreslå 
inrättandet av ett Institute for Advanced Studies vid LU. Det skulle inte 
ha samma inriktning som många av de kända instituten, exempelvis 
Princeton, där etablerade och framstående forskare fick permanent 
anställning och hade begränsad kontakt med övrig verksamhet. 
Institutet i Lund skulle vara en dynamisk institution där forskare från 
universitetets alla fakulteter, under viss tid, fick möjlighet att samarbeta 
kring tvärvetenskapliga problem.

Ytterligare diskussioner följde och förslaget presenterades bl a. för 
”Dekanrådet” (Bilaga 1). Samhällsvetenskapliga fakultetens dekan, Sune 
Sunesson, blev starkt engagerad i frågan. Hans fortsatta engagemang 
och kunskap om hur ärenden, formellt och informellt, processas genom 
universitetets beslutssystem bidrog till att förslaget att etablera ett IAS 
vid universitetet kunde föras vidare. I november 2007 gjorde man ett 
studiebesök på Lancaster universitets IAS, vars filosofi och inriktning 
kom att sätta sin prägel på den slutliga utformningen av verksamheten 
vid Pufendorfinstitutet. Institutet i Lancaster har däremot inte fortlevt. 

Lunds universitets Forsknings- och Utbildningsstrategi från 2007, lyfter 
fram det planerade institutet och beskriver att det”…ska vara en tempo-
rär samlingsplats för egna forskare och gästforskare. Genom institutet 
ska de få möjlighet att koncentrera sig på olika forskningsteman/.../
Målsättningen med institutet ska vara att stärka samverkan mellan uni-
versitets olika fakulteter och forskargrupper och resultera i kraftfulla 
projekt som framgångsrikt kan tävla om externa forskningsmedel/…/”2

2  Dnr PLAN 2007/37 Lunds universitets Forsknings- och Utbildningsstrategi 2009 - 2012 
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Fastigheten Classicum uppfördes ursprungligen för Fysiska institutionen 1886. Mellan åren 1951 
– 2008 inrymde byggnaden Antikmuseet och institutionen för Antikens kultur- och samhällsliv. 
Pufendorfinstitutet flyttade in 2009. Foto: Christer Järeslätt

Den forskningspolitiska idén om ett universitetsövergripande tvärveten-
skapligt institut var därmed etablerad och det fanns en krets av personer 
med stark önskan om att idén skulle förverkligas. Ett par av de nöd-
vändiga förutsättningarna för att upprätta en ny verksamhet var således 
uppnådda. Någon diskussion om finansiering var ännu inte påbörjad. 
Det är sällan en bra strategi att resa finansieringsfrågor tidigt i den här 
typen av process, eftersom den då riskerar att avstanna. Vad som nu 
framför allt saknades var en lokal som erbjöd den typ av miljö som 
krävs för ett IAS. 

ETT LÄMPLIGT HUS

I januari 2008 blev det känt att Classicum med Antikmuseet på Sölvega-
tan skulle tömmas på sitt innehåll av statyer och friser och bli tillgängligt 
för annan verksamhet. Förslaget att iordningställa huset för institutets 
räkning blir ett formellt ärende hos universitetets byggnadsenhet, som 
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engagerar sig kraftfullt i projektet. Byggnaden ägs av Akademiska Hus 
och samarbete inleds med dem. Redan samma månad uppdrogs åt en 
arkitektfirma att göra ett förslag till ombyggnad och rektor utser en 
projektgrupp i mars3. 

En uppskattning visade att kostnaden för en ombyggnad skulle röra 
sig om minst 20 Mkr. Att finansiera ett så stort belopp inom universite-
tets budgetramar ansågs otänkbart, men privata stiftelser kanske skulle 
kunna bidra. Sonderingar gjordes med personer inom Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse (KAW), däribland KAWs representant i två inter-
nationella IAS, som menade att det kunde finnas möjlighet att Marianne 
och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW) skulle vilja ge bidrag till ett 
IAS vid Lunds universitet. 

FINANSIERING AV OMBYGGNAD

Ett par intensiva månader senare, den 28 april, kunde Sture Forsén, 
Sune Sunesson och Ulrika Ringdahl, BMC, som nu hade knutits till 
gruppen, sända en ansökan till MMW med beskrivning av den tänkta 
verksamheten tillsammans med arkitektens ombyggnadsförslag. Ansö-
kan uppgick till 25 Mkr. Svaret från MMW kom inom en månad. Man 
meddelade att styrelsens diskussioner hade speglat en positiv inställning, 
men frågan hade bordlagts. 

Bordläggningen visade sig bero på att stiftelsen inte var villig att ge 
bidrag för ombyggnad av ett hus som ägdes av Akademiska Hus. Om 
detta problem kunde lösas var stiftelsen beredd att pröva ansökan. 
Dåvarande ordförande i universitetsstyrelsen, Allan Larsson, föreslog att 
Stiftelsen Akademihemman vid LU skulle köpa byggnaden. Akademiska 
Hus som ställde sig positiva till försäljning av huset skrev en avsiktsför-
klaring som sändes till MMW. Underlaget visade sig vara tillräckligt för 
att ansökan skulle beviljas. 

Hela förloppet, från förslag om köp av fastigheten och överlåtelse 
till Akademihemman, till att medel för ombyggnad hade tillgänglig-
gjorts av MMW tog endast elva månader. Sex månader senare kunde 
verksamheten flytta in i fastigheten. Historiska muséets konservator 
ansåg att vissa av de statyer i gips, som var placerade i huset var i ett 
3  Dnr RÄ 2008/85, Beslut om projektgrupp för ett ”Institute for Advanced Studies”
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sådant skick att en förflyttning skulle riskera att ödelägga dem. Flera av 
de större statyerna och Parthenonfrisen fick därför bli kvar i huset och 
utgör nu en del av Pufendorfinstitutets tilltalande miljö. 

INVIGNINGEN

Det nya institutet kunde, med lagom lundensisk pompa, invigas den 26 
maj 2009. Gästerna representerade universitetsledningen och styrelsen, 
Stiftelsen Akademihemman, Wallenbergstiftelsen, Wikerstål Arkitekter, 
Akademiska Hus, byggföretag m fl. Samuel von Pufendorf – en Lun-
daspexare i förklädnad – var ceremonimästare. En livréklädd trumpetare 
kallade in gästerna i byggnaden, där rektor Per Eriksson, som nu efter-
trätt Göran Bexell, Johan Stålhand, MMW-stiftelsen samt institutets 
styrelseordförande Sune Sunesson talade. 

Överlåtelsehandlingar för fastigheten undertecknas när Stiftelsen Akademihemman köper 
fastigheten Classicum av Akademiska Hus i oktober, 2008. Från väster i bilden: Förvaltningschef 
Marianne Granfeldt, Stiftelseförvaltningens chef Klemens Gansland, rektor Göran Bexell, profes-
sor Sture Forsén och regionchef för Akademiska Hus Mikael Lundström. Foto: Gunnar Menander
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INSTITUTETS NAMN

Institutet var i behov av ett namn. Ett förslag var ”Rydberginstitutet” 
med hänsyftning till att en av de mest inflytelserika fysikforskarna i 
Lund, Janne Rydberg, hade arbetat i byggnaden. Rydbergs arbeten inom 
den tidiga atomfysiken var betydelsefulla och han har en välkänd kon-
stant uppkallad efter sig, men namnet skulle förknippa verksamheten 
med naturvetenskap. 

Ann Numhauser-Henning, dåvarande prorektor, föreslog istället 
Pufendorfinstitutet. Professor Samuel von Pufendorf, 1632 – 1694, var 
Lunds universitets första ”strategiska rekrytering” efter invigningen 
1668. Han kom från en professur i natur- och folkrätt i Heidelberg 
och var en fritänkare i en tid präglad av religiös ortodoxi och dogmer. 
Hans arbeten spände över ett mycket brett kunskapsfält och hans namn 
passade därför väl som namn på institutet. Pufendorfs rättsfilosofi fick 
stort inflytande och hans teori om maktdelning utgjorde en av inspira-
tionskällorna till den amerikanska författningen, vilket gör hans namn 
mer välkänt i USA än i Sverige.  
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2. 
 Verksamheten  

tar form



Att få tillgång till ett lämpligt hus var ett viktigt steg, men en solid 
uppbyggnad av verksamheten var avgörande för att nå framgång. I 
april 2008 hade en styrgrupp utsetts, med uppdrag att utforma insti-
tutets verksamhet. I gruppen ingick Sune Sunesson, S, ordförande; 
Sture Forsén, rektorsämbetets kansli; Ingalill Rahm Hallberg, M; Jan 
Svensson, dekan HT; Sven Strömqvist, HT; Annika Wallin, HT; Ulrika 
Ringdahl, BMC. I december kunde gruppen sända ett förslag gällande 
organisation, verksamhet och ledning av institutet, till rektor.4 

4  Dnr RÄ 2008/570

Styrelsemedlemmar och institutets personal i Stora mötesrummet 2012. I den här lokalen träffas 
också institutets Teman, de har varsin dag i veckan då mötesrummet är deras. Foto: Kennet 
Ruona. 
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Det är vanligt att IAS avgränsar sin verksamhet till vissa vetenskaps-
områden – ofta med gräns mellan naturvetenskaper respektive sam-
hällsvetenskap/humaniora. Pufendorfinstitutets grundläggande princip 
var i stället att verksamheten skulle inkludera alla typer av discipliner. 
Styrgruppen föreslog därför en organisatorisk placering direkt under 
Rektor med hänsyn till: ”institutets gränsöverskridande vision och 
verksamhet, utan specifik disciplinär hemvist, vilket ger institutet en 
synlig och självständig roll, och möjliggör att forskarna från de olika 
fakulteterna har samma möjlighet till inflytande över institutet.”5 

5  Dnr RÄ 2008/570

Från vänster till höger, medsols kring bordet: styrelseordförande Ingalill Rahm Hallberg, Ulrika 
Ringdahl, Fredrik Kahl, Marianne Gullberg, ekonom Sofie Magnusson, Mats Benner, koordinator 
Eva Persson, föreståndare Sune Sunesson och LUS representant, Ellen Sunneskär.
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Under det första etableringsåret leddes verksamheten av en interimistisk 
styrelse, huvudsakligen sammansatt av den tidigare styrgruppen. Sture 
Forsén blev institutets föreståndare och Sune Sunesson arbetande sty-
relseordförande. Han hade avslutat sitt uppdrag som dekan och hade 
därför forskningstid till förfogande. Tillsammans med Ulrika Ring-
dahl som administrativ chef började man bygga verksamheten. Ulrika 
efterträddes redan 2010 av Eva Persson, etnolog, som övertog koordi-
neringen av verksamheten. Hon engagerade sig särskilt i att utforma 
utlysningssystemet och gästforskarprogrammet samt flexibla former för 
stöd till forskargrupperna. Ett nytt hus kräver teknisk utveckling. Bengt 
Pettersson som rekryterades 2009, hade sedan tidigare erfarenhet av 
Classicum, både som student och tekniker/fotograf.

Principerna för institutets verksamhet var väl genomarbetade. Nu gäll-
de det att omsätta principförslaget i praktisk verksamhet. Uppgiften är 
att skapa utrymme för nya idéer och forskningsområden. För det krävs 
det forskare, men det måste också finnas en miljö omkring dem som 
gör arbetet möjligt. Lokaler måste ha passande utformning och teknik 
för möten av olika slag, små och stora konferenser ska anordnas, skrifter 
publiceras. Forskarna och deras gäster ska ha anställningar, lön, resor 
och boende. 

Under en inledande period kan en nystartad verksamhet fungera med 
hjälp av entusiasm och hårt arbete. Problem löses när de uppstår med 
hjälp av situationsbetingade och flexibla lösningar. Men efter hand växer 
krav på struktur och stabila rutiner av nödvändighet fram. Om inte 
annat så måste det nya institutets verksamhet passas in i universitets 
organisatoriska system gällande hantering av ekonomi, regelverk och 
oväldig process för forskarnas tillträde till institutets resurser. Perioden 
2009 – 2011 kan, om man vill, beskrivas som en byråkratiseringens 
period. Institutet skulle vara en fristad för forskning, inte fritt från regler.

EN SJÄLVLÄRANDE ORGANISATION

Pufendorfinstitutet har få förebilder bland andra IAS i världen och har 
därför i stor utsträckning fått vara en självlärande organisation. Det 
som särskiljer är bl a. att verksamheten vänder sig till universitets egna 
forskare inte, som brukar vara fallet, till externa forskare från hela värl-
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den att arbeta här med egna projekt. Inbjudan till gästforskare skulle i 
stället ske på förslag av forskargrupperna och vända sig till personer vars 
kompetens kunde ge ett specifikt bidrag till gruppens arbete. 

Andra särskiljande drag är att institutets grundfinansiering inte baseras 
på ett större donationskapital, utan på löpande finansiering från uni-
versitetet självt och att arbetet inte styrs genom att rikta utlysningar till 
specifika forskningsområden utan har som princip att stödja forskarnas 
egna förslag. 

Till en början inriktades arbetet framför allt på att få igång spännande 
och välfungerande Teman. Institutets legitimitet skulle stå och falla med 
om dessa ansågs framgångsrika ute på fakulteterna. Det fanns en oro 
för att verksamheten skulle kunna uppfattas som otillräckligt förankrad i 
universitets övriga verksamhet. För att pröva verksamhetsformen tillkom 
som första Teman, Epigenetik och After the Crisis, på initiativ av institu-
tets styrelse. Men därefter blev ansökningsmöjligheterna öppna för alla 
forskare vid LU. Granskning och urval av ansökningar skedde med hjälp 
av sakkunniga enligt gängse akademisk praxis. Från 2010 bedöms alla 
Temaansökningar av minst två sakkunniga. 

Verksamheten växte kontinuerligt i omfattning, ansökningarna ökade 
i antal och fler forskargrupper antogs, vilket medförde fler inbjudna tala-
re, gästforskare, evenemang, publikationer och inspelningar. Efter hand 
som arbetet i framgångsrika forskargrupper gav resultat uppkom också 
behov av stöd i forsknings- och annan kommunikation. Länge ansvarade 
Eva Persson ensam för arbetet med webbsida, informationsmaterial, 
film- och bokproduktion. En kommunikatör anställdes först 2018. 

Men staben skulle inte bara ha kontroll på ekonomi och administra-
tion, utan också skapa en miljö för tvärvetenskapligt arbete, vilket inte 
alltid uppstår helt av sig själv. Det innebar inte bara att skapa rutiner 
och rätt service till forskarna, men också att inspirera till utveckling 
av gruppernas arbete och att tradera den kunskap om tvärvetenskap-
ligt arbete som växte fram inom institutet. Mängden små och stora 
frågor var oräkneliga, men entusiasmen stor och dåvarande styrelse-
medlemmar minns framför allt de stimulerande diskussionerna. Ingalill 
Rahm Hallberg var ledamot i institutets styrelse under många år och 
dess ordförande mellan 2012-2016. Hon pläderade konsekvent för att 
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institutets uppgift var att stödja djärva och risktagande idéer. Det var 
inte tillräckligt att grupperna arbetade tvärvetenskapligt, de måste också 
vara i frontlinjen. Hon tvekade inte att själv uppmuntra originella idéer 
och hennes kunskap om universitetet och ”forskningssverige” bidrog till 
institutets självständiga ställning.

GÄSTFORSKARPROGRAM

Att institutet skulle invitera gästforskare som kunde bidra till gruppernas 
kunskapsutveckling var en avsikt redan från början. De första gästfors-
karna inbjöds efter öppen utlysning. Här var institutet influerat av andra 
IAS, där utlysning och långa gästperioder är det vanliga. Det visade sig 
inte helt lätt att matcha gruppernas behov av kunskap med de sökande 
forskarna. Det hände också att våra erbjudanden om terminslånga vis-
telser i Lund fick inbjudna att tveka.

Det blev nödvändigt att istället utveckla ett flexibelt program som 
passade syftet att bidra till gruppernas kunskapsutveckling och samtidigt 
göra det möjligt för eftertraktade forskare att komma hit. Det är en 
modell för gästforskarprogram som vi sannolikt är ensamma om, där 
Temagrupperna redan i ansökan föreslår vilka gästforskare man önskar 
inbjuda. Praktiken visade att gästerna föredrog att stanna under några 
veckor upp till ett par månader, ibland uppdelat på flera besök. Denna 
anpassning ledde till en kraftig ökning av antalet internationella gäst-
forskare vid institutet, som nu efter tio år kan räknas till 43 stycken. En 
koordinator för Tema DATA beskriver hur gästernas vistelser vävs in i 
gruppens arbete på ett produktivt sätt: 

”Fyra gästforskare besökte oss. En i början av temat som stöttade vår 
process att hitta former för vår tvärvetenskapliga grupp. Under hans 
månad på institutet fick vi även besök av två andra gästforskare, som 
stannade en respektive två veckor. Vi anordnade en välbesökt och myck-
et uppskattad paneldiskussion med dem. Vi hade då möjlighet att skapa 
en relation till gästforskarna och planera inför kommande vistelser, så 
att de kom direkt in i arbetet när de återkom under våren. Den fjärde 
forskaren besökte oss en gång. Hon är auktoriteten inom området och 
hennes medverkan var helt avhängig den flexibilitet som erbjöds.”
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Institutets första Tema, Epigenetics, tillsammans med personal och inbjudna gäster till Temats 
slutsymposium 3-4 maj 2010.

Från vänster till höger, uppifrån och ner, rad 1: Jörgen Hansen; Dirk Schübeler (Friedrich Mie-
scher Institute for Biomedical Research); Emma Whitelaw (Royal Brisbane hospital; Queensland); 
Arturas Petronis (University of Toronto); Kristian Helin. Rad 2: Mattias Höglund; Susanne 
Lundin; Ann Ferguson-Smith (Cambridge University); Sune Sunesson. Rad 3: Tommy Bengtsson; 
Shuk-mei Ho (University of Cincinnati); Maria Hedlund; Karin Broberg; Sture Forsén. Rad 4: 
Andrea Baccarelli (Harvard School of Public Health); Michael Skinner (Washington State Univer-
sity); Kajsa Paulsson; John Mathers (University of Newcastle). Rad 5: Bryan Turner (University of 
Birmingham); Susan Lindquist (MIT & Harvard); Karen A. Lillycrop (University of Southampton); 
Ulrika Ringdahl; Bengt Pettersson. Rad 6: Eva Persson; Charlotte Ling. (Saknas från Temat; Elin 
Bommenel och Elia Psuoni). Foto: Christer Järeslätt
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DE AVANCERADE STUDIEGRUPPERNA

Redan från början fanns idén att institutet även skulle erbjuda en annan 
form för tvärvetenskapliga grupper, med studiecirkeln som förebild. 
En arbetsform, som kom att få namnet Advanced Study Group (ASG), 
växte fram. Målet var, och är fortfarande, att utveckla gruppens kun-
skap så långt att den kan avgöra om idéerna håller för att göra fortsatta 
ansträngningar eller inte. Förutom att forskarna ges tillgång till miljön, 
så bistår institutet med medel för att på olika sätt tillföra kunskap om 
problemet, men medlemmarna är inte avlönade. 

De första initiativen tillkom efter förslag från institutet eller från fors-
kare på fakulteterna, som fått upp ögonen för institutets verksamhet. 
Flera förslag var av olika skäl orealistiska, de brast i tvärvetenskaplig-
het eller byggde på förhoppningar om omfattande finansiering, men 
några studiegrupper kunde starta redan under 2009 och 2010. Bland 
de ASG pionjärer som initierades i samarbete med institutet återfanns 
Transformation & Adaptation om anpassningsstrategier vid omvälvan-
de förändringar av sociala, tekniska och naturliga miljöer; Hygiea som 
sökte nya sätt att bekämpa infektionssjukdomar och Water Systems and 
Society. Snart därefter kom Meaning of Actions, som intresserade sig för 
hur handlingar och uppsåt representeras i den mänskliga hjärnan och 
gruppen som samlades kring Flervetenskaplig ljusforskning, vars olika 
forskningsgrenar sedan har haft en mycket framgångsrik utveckling. 
Dessa har bl a. lett till etablering av ett centrum för ljusforskning, vilket 
var gruppens målsättning redan under ASG-tiden. De var också först 
med att publicera en väl spridd publikation i institutets serie. 

FINANSIERING

Som nämnts finns det en rad betingelser som om de sammanfaller skapar 
förutsättningar för att en ny verksamhet kan uppstå. Finansiering och 
specifika personer är två av dessa. Utöver universitetsstyrelsens beslut om 
grundläggande finansiering var en starkt bidragande faktor till institutets 
tillkomst att ett par seniora professorer kunde investera sitt arbete i 
ett tvärvetenskapligt institut utan att behöva ta någon karriärmässig 
risk, liksom att de hade finansieringsutrymme att arbeta mer än deras 
formella anställningstid annars hade tillåtit. Utan denna förutsättning 
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hade det redan vid etableringen varit nödvändigt att allokera långt större 
grundfinansiering för verksamheten. 

Institutet blev vid starten beviljat ett årligt anslag från universitet, dess-
utom ett engångsbelopp som startbidrag.  2012 har institutet fyra perso-
ner i staben, som sammantaget omfattade 2.75 heltidstjänster. Institutet 
levde med en ”omöjlig ekonomi” där oundgängliga fasta kostnader, för 
hus och personal, vida översteg kostnaderna för kärnverksamheten. Det 
årliga anslaget utgjorde ca 7.5 mkr medan kostnaderna närmade sig 12 
mkr. Det är framför allt hyran som utgör den (alltför) stora kostnaden. 
Men de spatiösa lokalerna utgör en del av konceptet och framgången. 
Deras exklusivitet bidrar till att forskare och gäster har lust att tillbringa 
arbetstid i huset och det tvärvetenskapliga arbetet är helt beroende av 
att forskarna möts personligen. 

Kostnaden för att finansiera ett Tema – dvs. ersättning för forskarnas 
arbetstid, medel för tillfälligt inbjudna talare och mindre symposier 
– uppgår till cirka 2 mkr per år. Kostnaden för en ASG, som enbart 
erbjuds medel för att bjuda in tillfälliga gäster och anordna mindre 
evenemang, är betydligt lägre, ca 100’ per grupp. Angivna kostnader 
inkluderar inte det administrativa stöd som kansliet erbjuder. Med tanke 
på att verksamheten under ett år utgör en mer eller mindre kontinuerlig 
arbetsplats för upp till 90 personer är den jämförelsevis billig i drift. 

För att verksamheten skulle kunna växa till en lämplig omfattning av 
aktiviteter och antal grupper var driften beroende av det ursprungliga 
myndighetskapitalet. De samlade tillgångarna kunde dock inte klara att 
upprätthålla ett minimum av tre Teman per år och samtidigt bekosta 
gästforskares lön, resor och boende. Det var därför av stor betydelse att 
LMK-stiftelsen redan 2010 beviljade medel för att ta emot gästforskare. 
Under de första 9 åren kunde institutet upprätthålla verksamheten tack 
vare en kombination av basanslag, myndighetskapital, donationer och 
seniorprofessorers oavlönade arbete. 

Vid ingången av 2019, när kapitalet var förbrukat fick institutet en 
höjning av anslaget. Med fortsatt stöd till gästforskarprogrammet från 
LMK-stiftelsen, balanserar nu kostnaderna för infrastruktur och kärn-
verksamhet på en rimlig nivå, så att minst 4 Teman och 5 – 6 ASG kan 
ges ett ”friår” på institutet.
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Sammanlagt har närmare 700 forskare arbetat vid institutet sedan starten 
för 10 år sedan. De 31 Tematiska forskargrupperna med 338 deltagare 
och 42 ASG med cirka 350 deltagare fördelar sig över alla fakulteter. 
Därtill kommer gästforskare och tillfälligt inbjudna. Vi har uppfyllt 
målsättningen att bli ett tvärvetenskapligt institut för hela universitet.

Under de tidiga åren var antalet ansökningar till institutet så begrän-
sat, att de grupper som sökte hade mycket god chans att bli antagna. 
När nu antalet ansökningar har stigit markant så har beviljandegraden 
sjunkit till samma nivå som vid de flesta utlysningar av forskningsfinan-
siering, och vi har blivit tvungna att selektera vilka ansökningar som ska 
ges extern bedömning. Det är naturligtvis nedslående för ansökande 
grupper, men vi ser ingen avmattning av antalet ansökningar. 

Med drygt 25 ansökningar (Tema och ASG) medför ansökningsarbe-
tet att cirka 250 forskare vid Lunds universitet, plus presumtiva gästfors-
kare, varje år engagerar sig i att skriva ansökningar om tvärvetenskapliga 
forskningsfrågor bara till vårt institut. Många av ansökningarna blir 
aldrig beviljade, men arbetet har sannolikt lett till att utveckla nya kon-
takter mellan forskare inom universitet och fostra ett tvärvetenskapligt 
tänkande inom forskningen. Vissa personer återkommer i flera ansök-
ningar (beviljade så väl som icke beviljade), men om antalet ansökningar 
fortsätter att ligga på samma nivå som idag innebär det att cirka 2000 
olika forskare vid Lunds universitet deltar i denna process under en 
tioårsperiod. 

Ansökningarna måste behandlas skyndsamt eftersom grupperna ska 
starta sitt arbete åtta månader efter ansökan och forskarnas institutio-
ner behöver tid för sin personalplanering. I januari fastställer institutets 
styrelse en ”kortlista” och de ansökningar som kvalificerat sig sänds ut 
för bedömning av minst två externa sakkunniga6. Mellan januari och 
mars domineras arbetet vid institutet helt av att identifiera, övertyga 
(och påminna) lämpliga sakkunniga om att bedöma en, ibland två, 
ansökningar. Trots att vi vänder oss till framstående forskare över hela 
världen, för vilka institutet vanligtvis är helt okänt, åtar de sig förvå-
nansvärt ofta uppdraget. 

6  Vid ansökan 2019 accepterades 11 Temaansökningar av 21 för extern bedömning.
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Vi ber dem lägga särskild vikt vid ansökans kreativitet och mångsidighet 
och att sammansättningen av gruppens kompetens är motiverad. Det är 
ofta det breda metaperspektivet i frågeställningen som tilltalar, samtidigt 
som bedömarnas expertis gör att de inte sällan kan peka på liknande 
forskning som pågår på andra håll i världen. Det är information som 
brukar tas till vara av Temagrupperna. 

VAD ÄR ETT TEMA 

Vi värnar starkt principen att forskningsproblemet ska föreslås av 
forskarna själva och riktar därför aldrig utlysningar mot något särskilt 
område trots att propåer om ett sådant förfarande varit återkommande 
under åren. Den ansökande forskargruppen ska formera sig kring ett 
vetenskapligt problem, som för sin lösning kräver kunskap från flera 
discipliner i samverkan. Det ska till sin karaktär vara nyskapande och 
det får därför lov att befinna sig i ett stadium där det ännu inte är moget 
för regelrätt forskningsfinansiering. 

Vanligtvis brukar problemet kräva medverkan av 8-10 forskare. Det 
väsentliga är inte antalet ingående discipliner utan att Temat samlar de 

Temat CRISIS (2018-2019) under ett av sina veckovisa möten. Från vänster till höger: Vasna 
Ramasar, Vanja Berggren, Maria Tonini. Foto: Christer Järeslätt
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kompetenser som krävs för att framgångsrikt kunna behandla proble-
met. Då utlysningen är begränsad till anställda vid Lunds universitet 
kan det innebära att ett Tema behöver förstärka sin kunskap, inom vissa 
delområden, med hjälp av externa forskare. Institutet erbjuder därför 
grupperna flera olika möjligheter till sådant utbyte. 

Ett Tema behöver ha en kunskaps- och erfarenhetsmässigt väl balan-
serad sammansättning. De olika perspektiven ska fogas samman till en 
helhetsförståelse. Arbete i tvärvetenskapliga Teman är därför särskilt väl 
lämpat för forskare som hunnit uppnå en stabil förankring inom sina 
discipliner. 

För att Temat ska ha framgång krävs inte bara en lämplig sammansätt-
ning av kunskapsområden, utan också engagemang och aktivt deltagan-
de av de medverkande. Som regel ska forskarna förlägga 20 procent eller 
mer av sin arbetstid till institutet under två terminer. Institutet ersätter 
institutionerna för forskarnas arbetstid, ordningen förutsätter därför att 
de har anställning vid Lunds universitet. 

Temat Astrobiologi har möte, här har de flyttat ut ur Stora mötesrummet och istället samlats i 
Skulptursalen. Foto: Christer Järeslätt
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Det förekommer att Teman knyter ett vidare nätverk av intresserade 
forskare eller avnämare till sig. Dessa är välkomna i arbetet, men har inga 
förpliktelser gentemot institutet. Även doktorander får, inom ramen för 
sin utbildning, gärna delta. 

Teman ska arbeta så att de öppnar nya vägar för fortsatt forskning, 
men det ställs inga krav på publicerbara resultat under temaperioden. 
Deras arbete resulterar ofta i forskningsansökningar, nästan alltid i 
konferenser och olika typer av forskningskommunikation, liksom nät-
verks- eller centrumbildningar. De långsiktiga ringar på vattnet som 
därmed skapats har senare ofta lett till regelrätt forskning. (Se avsnitt 
”Utvärdering och uppföljning”). 

Vi hade gärna sett att gruppernas arbete oftare ledde till ett ”fram-
gångsrikt förkastande” eller total omformulering av den ursprungliga idén. 
Det hade vi uppfattat som ett lovvärt resultat, i synnerhet för ASG. Den 
ökade konkurrensen för att bli antagen till institutet, driver fram mer 
genomarbetade ansökningar än tidigare, med risk för att vi kanske tappar 
de ”vilda” idéerna.

VAD ÄR EN ADVANCED STUDY GROUP

Om ett problemområde känns mycket omoget eller det tidsmässiga 
åtagandet med 20 procents arbetstid inte är möjligt för forskarna, så 
väljer gruppen istället att ansöka om att bilda en Advanced Study Group 
(ASG). Arbetet har en mer begränsad målsättning och lägre krav på 
arbetsinsats. Vanligtvis träffas medlemmarna bara en eller ett par gånger 
i månaden. Modellen kan beskrivas som en akademisk variant av en 
klassisk svensk studiecirkel. Ett antal intresserade forskare från olika 
discipliner, som regelbundet samlas runt ett problemområde, utan att 
vara avlönade. ASG formen, som har blivit alltmer efterfrågad, utlyses på 
samma formella vis som Teman och får fler sökande grupper än institutet 
har möjlighet att ta emot.  

UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN

När verksamheten hade passerat uppbyggnadsfasen och kommit in i mer 
reguljära former var tiden mogen för en extern utvärdering av institutet. 
I april 2016 presenterade utvärderarna Alan Irwin, Copenhagen Buis-
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ness Shool, Kate Soper, London Metroplitan Univerisity och Richard 
Taylor, University of Oregon, sin rapport.7

Bedömarna hade haft tillgång till ett omfattande skriftligt material, 
inklusive redovisningar av enkätsvar från Temadeltagare. De hade även 
besökt Lund för intervjuer med personal och forskare. Rapportens kon-
klusioner är positiva, för att inte säga entusiastiska. Man framhåller att 
institutets verksamhet utgör en helt ny och lyckad form för att initiera 
tvärvetenskapligt arbete, med sin tonvikt på problemgenerering ”bot-
tom up”, frihet från pålagda prestationsmål och förankring i ett helt 
universitet.

Vi får ibland frågor om verksamhetens långsiktiga effekter – kan vi 
möjligen säga något om huruvida arbetet i grupperna leder till extern 
finansiering och forskning som publiceras? Att härleda effekter av 
forskningssamarbeten och nätverk är svårt. Vi har trots det försökt göra 
sådana uppföljningar. 

En sammanställning redovisar deltagarnas självrapporterade erfaren-
heter av arbetets effekter. Och trots vår princip ”no expected delivera-
bles” som inte kräver specifika resultat av arbetet vid institutet, har vi 
i andra undersökningar följt upp traditionella effektparametrar som 
publikationer och externa forskningsmedel. I grundliga studier har vi 
bedömt och summerat antalet publikationer i Temats efterföljd och 
beräknat externa anslag som tillfallit Tema- och ASG-koordinatorer för 
projekt som direkt kan länkas till deras arbete på institutet.8 En del av 
resultaten redovisas nedan.

DELTAGARNAS UPPFATTNING

Av Temamedlemmarnas enkätsvar kan vi utläsa att de har tyckt om att 
vara på institutet och utnyttjat arbetsmiljön. Enligt egen utsago har 
de varit aktiva i gruppernas arbete och tagit ett gemensamt ansvar för 
Temat. I stort sett får vi svar som ger en bild av att Pufendorfinstitutets 
verksamhet är framgångsrik: kontaktnät har bildats och tvärvetenskap-
lighet råder i dessa; de flesta Temamedlemmar signalerar en fortsättning 

7  Irwin, A., Soper, K. & R. Taylor (2016) Seven Year Review of the Pufendorf Institute for 
Advanced Studies at Lund University. Dnr. STYR 2016/155
8  Pufendorfinstitutet 10 år – En resultatuppföljning, 2019.
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av gruppens arbete och har redan kommit ett stycke när det gäller kon-
kreta gemensamma forskningsinsatser.

PUBLIKATIONER

178 forskare har deltagit i Teman under den undersökta perioden. Av 
dem har 150 relaterade publikationer. Endast 16 procent av dem har 
inte skrivit något som anknyter till Temat 3-8 år efter dess avslutning. 
Uppföljningen av publikationer baseras inte på självrapportering. Den 
är gjord med hjälp av Lunds universitets publikationsdatabas, LUP/
LUCRIS, Google Scholar och Web of Science, där vi identifierat de 
publikationer där deltagaren förekom som författare.  

Alla referenser genomlästes av vår bedömare och tolkades för att se 
om skriften kunde anses förknippad med Temats forskningsprogram 
eller inte. Bedömningen byggde på titlar, sammanfattningar och ibland 
läsning av publikationer. För att verifiera om bedömningarna var riktiga, 
tillfrågades forskarna själva. De reducerade antalet i några fall och ökade 
dem i andra, men de var i stort sett överens med våra bedömningar. 
Resultatet indikerar att Temaidéerna levt vidare i publikationer. 

EXTERNA MEDEL

Vi föreställde oss att det skulle bli förhållandevis lätt att, via officiella 
register, få ett material om forskarnas externa anslag, vilket inte stäm-
de. Men med en kombination av informationer från olika interna och 
externa källor, lyckades vi ändå få en bild av forskarnas externa medel.9 
Eftersom arbetet blev omfattande, avgränsades undersökningen till att 
endast gälla koordinatorer för Teman och ASG, avslutade före 2017. 
Sammanlagt följdes 43 personer.

Vi redovisade institutets beräkningar för koordinatorerna som fick 
bedöma våra resultat, som därefter visade att 39 koordinatorer samman-
lagt fått minst 194 miljoner kronor i externa medel, kopplade till det 
tvärvetenskapliga arbete som skedde på institutet. De fyra koordinatorer 
som vi inte fått kontakt med representerar uppskattningsvis ytterligare 
10 miljoner. Sammanlagt har dessa 43 forskare, enligt vår och deras egen 
bedömning, fått ca 200 mkr i anslag som en följd av Teman och ASG. 

9  Alla källor och stegen i metodiken finns ingående redovisade i rapporten.
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Här finns naturligtvis möjlighet till bias både i våra bedömningar och i 
koordinatorernas svar. Men denna bias kan antas ge effekter åt båda håll. 

Koordinatorerna utgör en liten andel, under 10 procent, av alla 
medverkande i Tema och ASG. De är en utvald grupp med särskilda 
förutsättningar och utgör därför inte ett representativt urval av hela 
gruppen. Externa medel relaterade till arbetet på institutet har influtit 
även för övriga medverkande. Flera medlemmar har både publicerat 
framgångsrikt och fått stora externa bidrag som de själva knyter till 
Temat. Vi kan med säkerhet säga att summan därför är högre än 200 
mkr. Men vi försöker inte göra troligt att anslagssumman skulle uppgått 
till över 1 miljard om vi hade undersökt alla medverkande. 

Som jämförelse kan nämnas att under den tid som undersökning-
en omfattar, 2010 – VT 2016, förbrukade Pufendorfinstitutets verk-
samhet statliga anslagsmedel om knappt 60 miljoner kronor. Lika 
intressant som själva summorna är det faktum att tvärvetenskapliga 
forskargrupper verkligen har fått externa anslag i konkurrens. Inte 
ofta från VR, men EU-anslag och anslag från övriga forskningsråd 
och från Wallenbergstiftelserna. Resultaten motsäger en typ av 
tvärvetenskapspessimism som ibland råder. 

ANNAN VERKSAMHET VID INSTITUTET

Institutets lokaler är attraktiva, men i första hand förbehållna de grupper 
som antagits. De har sina permanenta kontor och garanterade samlings-
rum för de dagar i veckan som är ”deras”. Därutöver är vi frikostiga med 
att ta emot andra grupper och arrangemang som är forskningsrelaterade. 
Utöver våra egna gruppers oräkneliga öppna arrangemang har institutet 
varit värd för uppskattningsvis 20 internationella vetenskapliga konfe-
renser av större format. Flera av dem kan med fog anses banbrytande. 
Temat Epigenetics konferens var den första av sitt slag i Norden; Temat 
Black Carbon höll ett symposium som inom sitt område var unikt i sin 
tvärvetenskaplighet; Med sitt slutsymposium förankrade Temat Healthy 
Indoor Environments Lunds universitet bland de ledande inom ett vik-
tigt tillämpat forskningsområde inom hälsa/teknik. Den konferens som 
Temat Domestication arrangerade i samarbete med The Land Institute, 
Kansas, presenterade radikalt nya perspektiv på spannmålsodling och 
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Tema DATAs internationella konferens avmystifierade dunkla frågor 
kring skapande och lagring av data för forskning. 

MUSIK OCH TEATER

Det stora ”vardagsrummet” på institutets andra våning, med högt i 
tak och vackert ljusinsläpp, är som gjort för kulturella aktiviteter. Med 
inspiration från forskningscentra i England och USA initierades redan 
2010 månatliga ”brown-bag-lunchkonserter” främst med stråkensem-
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bler. ”Brown bag” innebär i detta sammanhang att åhörarna tillåts äta 
”prasselfri” lunchmat under evenemangen, vilket är praktiskt för jäk-
tade forskare. De första två åren var temat ”Stråkkvartettens historiska 
utveckling” där unga musiker utbildade i Malmö och Köpenhamn 
engagerades. Konserterna uppskattades och de musikkunniga, Bengt 
Pettersson och Sture Forsén, har sedan fortsatt att berika forskare och 
lundabor med lunchkonserter av hög kvalitet, sammanlagt 72 stycken. 
Bland andra kulturevenemang kan nämnas ”The International Theatre” i 
Malmö, som under regiutbildade lundaforskaren Etzel Cardeñas ledning 
framfört teaterpjäser av Beckett, Churchill, Havel, och Mamet. 

TANKESMEDJAN LU FUTURA

Sedan 2018 är institutet hem även för universitetets tankesmedja LU 
Futura, som arbetar tvärvetenskapligt med angelägna framtidsfrågor. 
Med forskning vid åtta olika fakulteter har Lunds universitet en unik 
möjlighet att belysa viktiga framtidsproblem så som klimat, hälsa, arbets-

Tankesmedjan LU Futura på Pufendorfinstitutets tak. Uppifrån: Johannes Stripple, Marie Cron-
qvist, Ulrika Oredsson, Jonas Granfeldt, Jenny Julén Votinius, Karin Johansson. Knut Deppert, 
Maria Stanfors, Martin Hansen, Jack Senften, Lynn Åkesson, Cecilia Holm. Saknas: Markku 
Rummukainen. Foto: Kennet Ruona
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liv och lärande. Tankesmedjan verkar i gränslandet mellan universitetet 
och det omgivande samhället. 

Till skillnad från de flesta tankesmedjor utanför akademin bedriver 
LU Futura inte opinionsbildning. Agendan handlar istället om att med 
kunskap bidra till väl avvägda beslut. Genom sin stora spännvidd, med 
representanter från alla universitetets fakulteter samt studenter, skiljer 
sig LU Futura även från sina föregångare bland tankesmedjor och fram-
tidsgrupper inom universitetsvärlden.

Med universitetets samlade kunskap i ryggen bidrar LU Futura med 
fakta, analyser och kunskapsunderlag och står bakom den årliga Fram-
tidsvecka som arrangeras på Lunds universitet från och med 2019. 

Pufendorfinstitutets personal 2019. Från vänster: Ann-Katrin Bäcklund, Eva Persson, Bengt 
Pettersson, Gisela Ferré Aramburu, Cecilia von Arnold, Sune Sunesson
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Nedan återfinns beskrivningar av de Teman och ASG som varit verk-
samma vid institutet. Grupperna är upptagna under det år då de antogs 
och texten återger utdrag ur de problembeskrivningar som var aktuella 
då. I några fall återkommer likartade frågeställningar för olika grupper. 
Det beror på att några grupper startade som ASG och därefter ansökte 
och beviljades ett Tema.

TEMAN 2009 

Epigenetics
Epigenetik handlar om biokemiska reaktioner som påverkar geners akti-
vitet utan att påverka dessas DNA-sekvenser. Dessa reaktioner leder i 
sin tur ofta till förändringar i iakttagbara egenskaper eller karaktäristiska 
drag hos levande organismer. Upptäckten av epigenetiska processer hos 
människor har inneburit flera överraskningar inom humangenetiken 
och konsekvenserna för forskningen har varit betydande. Vissa epige-
netiska förändringar tycks bli ärftliga, och kan även påverkas av yttre 
faktorer som kost, svält, droger, läkemedel och av kemiska föreningar i 
miljön. Även psykosociala faktorer kan spela in. Gruppen undersökte 
aspekter kring hälsa och medicin så väl som vad epigenetiska processer 
innebär för reglering av miljö och hållbarhet, inklusive rättsliga och 
etiska perspektiv.

After the Crisis
Temat undersökte finanskrisens ursprung med fokus på uppfattningar 
om hur krisen och hanteringen av den påverkar utvecklingen av eko-
nomisk politik. Studierna avsåg att användas som utgångspunkt för att 
förstå hur stabila ekonomiska styrningsmodeller framträder, etableras 
och omvandlas, samt hur ekonomisk politik interagerar med andra poli-
tikområden. Temat ville utmana de etablerade perspektiv på ekonomisk 
utveckling som ofta identifierar mönster i en relativt stabil interaktion 
mellan teknik, produktion, finans- och samhällspolitik. 
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ADVANCED STUDY GROUPS 2009 

Transformation and Adaption
Gruppen analyserade det dynamiska förhållandet mellan miljö å ena 
sidan och individer och samhälle å andra sidan. Man fokuserade på 
omvandlingar av den sociala, tekniska och naturliga miljön och olika 
försök till anpassning till sådana förändrade förhållanden. Syftet var att 
närma sig frågan om anpassning från ett brett tvärvetenskapligt perspek-
tiv och mer specifikt undersöka aspekter av social anpassning gentemot 
förändrade förhållanden. 

Hygieia 
Gruppen samlade expertis inom biologi, medicin, statistik, ekonomi, 
hälsovetenskaper, kemi och medicinsk teknik för att hitta nya sätt att 
angripa forskningsfrågor inom hälsa, hygien och patologi. Hygieia hade 
som mål att stärka forskning som syftar till nya sätt att bekämpa infek-
tionssjukdomar.

TEMAN 2010

Astrobiology
Temat ställde frågor som: Finns det planeter som vår jord ute i rymden? 
Hur uppstod livet på jorden? Hur har människor föreställt sig livet 
på andra planeter? Arbetet bestod av tre huvudspår, exoplaneter och 
deras miljöer, livets uppkomst, och slutligen astrobiologins historia och 
filosofi. Målet var att stärka forskning och utbildning inom astrobiologi 
vid Lunds universitet och vidare att sprida kunskapen i det offentliga 
rummet med populärvetenskapliga artiklar, öppna föreläsningar och i 
media. 

ADVANCED STUDY GROUPS 2010 

Meaning of Actions
Gruppens målsättning var att studera sambandet mellan handlingar 
(actions) och uppsåt (intentions) och hur dessa representeras i den 
mänskliga hjärnan. Såväl experimentella som teoretiska studier pekar 
mot att handlingar som motiveras med en bestämd avsikt egentligen 
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styrs mot ett annat mål, en illusion som kallas ”choice blindness”. 
Gruppen undersökte sådana kognitiva illusioner och hur handling 
representeras i språk, med utgångspunkt från semantiska modeller och 
användning av hjärnsimuleringar och robotik.

Water Systems and Societies 
Gruppen använde vatten som ”lins” för att studera och förstå problem 
som dyker upp i skärningspunkten mellan natur, teknik och samhälle. 
Med vatten och vattensystem som utgångspunkt utvecklades en gemen-
sam kunskapsbas för vatten som villkor för liv, vatten i forskning och 
vatten som politisk, social och ekonomisk resurs.

Lighting for Sustainable Development
Gruppen hade som långsiktigt mål att skapa förutsättningar för ett ljus-
forskningscentrum vid Lunds universitet. Arbetet gick ut på att samla 
den kompetens inom Lunds universitet som är spridd över olika discipli-
ner och utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv undersöka produktion, 
miljöpåverkan och utveckling av ljuskällor.

TEMAN 2011

Black Carbon
Gruppen ville utveckla ett tvärvetenskapligt forskningsområde med 
fokus på sotbildning vid förbränningsprocesser, för såväl hushåll som 
industri. De undersökte sotpartiklars omvandling och spridning i atmos-
fären samt deras effekter på klimat och hälsa. Målet var att lägga en 
vetenskapligt baserad grund för att hantera förbränning som verksam-
het, samt reglera den i normer och lagstiftning med målet att minimera 
de negativa effekterna av förbränning och sot.

Legitimizing ESS
Syftet var att studera European Spallation Source (ESS) och de processer 
som leder fram till att anläggningen kör i full skala. Gruppen kombine-
rade ekonomiska, sociala och humanistiska perspektiv för att analysera 
ESS. Fokus låg på legitimering och social förankring av projektet, hur 
hållbara samarbeten byggs upp och underhålls, samt hur en gemensam 
förståelse skapas kring forskningsfrågor, data och (framtida) resultat. 
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Målsättningen var en fördjupad förståelse av ”Big Science”, stora kost-
samma projekt där initiativtagare och ledare för projekten strävar efter 
att anläggningarna ska fortsätta vara relevanta för så många intressenter 
som möjligt så länge som möjligt. 

Meaning of Actions
Temat studerade hur handlingar och avsikter representeras i den mänsk-
liga hjärnan. I allmänhet föreställer man sig att handlingar styrs av mål 
eller avsikter tillsammans med föreställningar och antaganden. Men 
sambandet mellan handling och mål är mycket problematiskt. Forsk-
ningsresultat visar att handlingar ibland inte alls har med mål att göra, 
eller styrs av mål som är andra än dem vi föreställer oss. Intuitivt tror vi 
att de flesta vanliga handlingar är målstyrda, men i viss mån är detta en 
illusion. Undersökningar av så kallad ”choice blindness”, människors 
oförmåga att urskilja glappen mellan handlingar och mål, hjälper oss 
att förstå hur mål och avsikter hör samman med kognitiv kontroll. 
Lingvistiska modeller, robotik och simuleringar användes i analysen.

TEMAN 2012 

Bioinspired Energy Conversion
Gruppens omedelbara mål var att ifrågasätta och utveckla sättet att stu-
dera energiomvandlingsprocesser inom gruppmedlemmarnas respektive 
discipliner samt identifiera och kategorisera omvandlingsprocesser. Med 
detta som utgångspunkt arbetade gruppen med att formulera tematiska 
frågeställningar och genom dessa söka efter nya forskningsfrågor och 
tillvägagångssätt. 

Generational Goal
Temagruppen avsåg att undersöka vilka konkreta åtgärder som krävs för 
att nå det önskvärda ”Generationsmålet”, som fastställdes av Sveriges 
Riksdag i juni 2010. ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är 
att till nästa generation (25 år) lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och häl-
soproblem utanför Sveriges gränser”. I första hand var syftet att kartlägga 
och analysera förändringarna i vårt konsumtionsmönster gällande olika 
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typer av ”produkter” i vid mening och de nationella och globala miljö-
effekter som dessa har. Det långsiktiga målet var att gruppens analyser 
skulle kunna tjäna som underlag för kommande politiska beslut som 
rör miljö- och klimatmål.

Hydrosolidarity
Huvudfrågan var ”Hur kan Nilens vatten hanteras på ett sådant sätt 
att det kan nyttjas av alla i regionen?” Målsättningen för Temat var att 
med Nilen som exempel analysera hur levnadsförhållandena för grupper 
med olika etnisk och religiös bakgrund har påverkats av politiska beslut, 
klimatförändringar, demografiska förändringar och migration. ”Hydro-
solidarity”, en solidarisk fördelning av de resurser som vatten innebär, 
ställs mot de regionala och interna konflikter som begränsar fattiga 
människors möjligheter att utnyttja dricksvatten, vatten för jordbruk 
och som energikälla.

ADVANCED STUDY GROUPS 2012 

Classroom of the Future
Hur kan ny teknik användas i skolan för att optimera prestation och 
lärande? Forskning om den frågan har pågått inom många olika dis-
cipliner men utan tvärvetenskapligt tankeutbyte. Gruppen ansåg att 
den praktiska pedagogiken behöver ett sådant angreppssätt. Genom 
att samla en tvärvetenskaplig grupp av forskare för att utbyta relevant 
ämnesspecifik kunskap inom psykologi, pedagogik, sociologi och teknik 
ville man bygga upp en gemensam kunskapsplattform.

Signatures of Life
En god förståelse av hur man skiljer mellan livstecken och oorganiska 
processer är central för astrobiologins generella förståelse av hur liv i pla-
netsystem utvecklas. Förutom biomarkörer och andra fysiska tecken på 
liv krävs även förståelse av de lingvistiska, kognitiva och kulturella pro-
blemen med att tyda och förstå tecken på liv. Gruppens utgångspunkt 
var att en förening av dessa perspektiv är essentiell för den förståelse av 
liv som är grunden för sökandet efter livstecken på jorden, i solsystemet 
och i hela universum.
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The Digital Society
Gruppens mål var att skapa tvärvetenskapliga forskningsprogram med 
fokus på framtidsutsikter och utmaningar för digitaliseringen i sam-
hället. Arbetet kretsade kring att identifiera nyckelfrågorna inom fältet 
med syftet att katalysera forskning kring just dessa frågor. För att möta 
de kunskapsutmaningar som kommer att uppstå som konsekvens av 
digitaliseringen, vilket påverkar hela den sociala strukturen, måste ett 
forskningsprogram för ett digitalt samhälle utgå från teknik, samhälls-
vetenskap och rättsvetenskap såväl som ekonomi och humaniora.

TEMAN 2013

Exploring the “Animal Turn”
Syftet var att studera interaktionen mellan människor och andra djur. 
Tvärvetenskaplig forskning om djur är ett fält i stark utveckling. Temat 
ville åtgärda bristen på forskning om våra relationer till icke-mänskli-
ga varelser – inte minst de positiva effekterna av interaktioner mellan 
människor och djur. I dagens samhälle är vårt förhållande till djur tve-
tydigt och ofta har antropocentriska grundidéer fått bestämma vad vi 
ska anta att djur ”är” eller ”tycker”. Samtidigt som alltmer kunskap om 
djurens mentala förmågor, preferenser, känslor och interaktioner gene-
reras, utnyttjas djur i en aldrig tidigare skådad omfattning. Etiska frågor 
blir därmed oehört centrala. En långsiktig målsättning var att utveckla 
en svensk plattform för forskning och utbildning inom området.

IMPROving the Visual Environment for all
Det långsiktiga målet för denna Temagrupp var att definiera och utveckla 
lösningar som förbättrar livskvaliteten för organismer vars välbefinnande 
och överlevnad är beroende av visuell information. I en urban miljö gäller 
detta inte bara för unga friska individer utan även för äldre och personer 
med synnedsättning liksom för djur. Våra hjärnor bombarderas hela tiden 
med signaler från alla våra fem sinnesorgan, men synen är det sinne som 
många mest av allt fruktar att förlora. En ökad förståelse av hur våra 
hjärnor behandlar visuell information är av fundamental betydelse för 
banbrytande utveckling av en ny generation visuell optimeringsteknik, 
inte minst ögonproteser.
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DigiTrust
Målsättningen i detta Tema var att bättre förstå vikten av förtroende/
tillit i ett digitalt samhälle, hur frågor om integritet och identitet han-
teras och hur legitimitet uppnås eller bryts. Frågan om tillit inom den 
digitala världen kan sägas vara bland vår tids mest pressande men ännu 
underskattade ämnen. En analys kräver djupgående studier utifrån tvär-
vetenskapliga perspektiv och mot olika kulturella bakgrunder. Studierna 
i gruppen koncentrerades på integritet, identitet och legitimitet i rela-
tion till: säkerhet och integritetsmedvetenhet i ett digitalt sammanhang; 
vilka kunskaps- och informationsgenererande institutioner man kan 
lita på; och övervakning och lagring av data i relation till existerande 
lagstiftning.

ADVANCED STUDY GROUPS 2013

Multiple Imaging Modalities for Improved Care – MIMIC
Gruppens målsättning var att utveckla och sprida kännedom om nya 
metoder för bildgenerering och bildbehandling inom det medicinska 
området. Arbetet gick ut på att identifiera potentiella användare av nya 
multimodala tekniker för att sprida dessa och främja vidareutvecklingen. 
Gruppen kartlade också framtida behov och nya sätt att använda sig av 
fotoakustisk avbildning för att undersöka hur denna metod kunde stärka 
forskningen inom Lunds universitet.

Neuroscience of knowledge acquisition – HuMeNS 
Trots att arbete med att mäta förändringar i exempelvis kortikal tjock-
lek under språkinlärning har lett till nya insikter, vet man fortfarande 
mycket lite om de underliggande orsakerna till förändringar i hjärnan. 
Gruppen arbete var fokuserat på sambandet mellan inlärningsprocesser 
och morfologiska förändringar i hjärnans mikrostruktur på cellulär 
nivå. Nuvarande icke-invasiva bildbehandlingstekniker är begränsade 
till volymelement av storleken 1 mm3. 

The Future of Academic Leadership
Gruppen ville inleda en process för att starta forskningsprojekt i stor 
skala inom det tvärvetenskapliga området ”akademiskt ledarskap”. En 
avgörande beståndsdel i gruppens arbete var att definiera akademiskt 
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ledarskap med grund i olika disciplinära ramverk exempelvis sociologi, 
psykologi, pedagogik, företagsekonomi och rättssociologi.

Bioinformatics
Kunskaperna inom området bioinformatik är splittrade på olika avdel-
ningar inom Lunds universitet. Forskare inom livsvetenskaperna med 
behov av bioinformatik har varit hänvisade till användning av kom-
mersiella produkter vars analysprogram och algoritmer inte avslöjats av 
företagen, vilket leder till missvisande och felaktiga resultat. Gruppens 
huvudsakliga syfte var att initiera och koordinera diskussioner och pla-
ner för framtida utveckling av bioinformatik inom Lunds universitet. 
Arbetet hade som mål att öka kunskapen kring behov, existerande lös-
ningar och expertis inom ämnet och att underlätta samarbete.

Sustainable Forestry
Gruppen sammanförde olika discipliner relaterade till skogsbruk, i syfte 
att skapa ett forskningsprogram med en omfattande forskningsbaserad 
grund för skogsbrukets vidareutveckling. Målet var att skapa ett inter-
nationellt konkurrenskraftigt forskningsprogram där Lunds universitet 
tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet kan ta en ledande roll.

Drug Delivery Development – D3 
En av de få medicinska behandlingarna mot pankreascancer som finns, 
sker med hjälp av ett cytostatika benämnt ”Gemcitabine”. Tyvärr är 
detta medel endast verksamt mot cancerceller som på sin yta bär en 
proteinreceptor kallad ”hENT1”, vilket endast en tredjedel av män har. 
De flesta celler har dock fler än en mekanism för transport av molekyler 
genom cellväggen in i cellen. Ett av målen i denna ASG var att stude-
ra om vesiklar eller liposomer kan användas som transportsystem för 
cytostatika. 

TEMAN 2014

HEAT
Temat syftade till att skapa en miljö av disciplinöverskridande samarbe-
ten, inom och utanför Lunds universitet, för att hitta lösningar för att 
hantera effekterna av den ökade uppvärmning som förväntas bli följden 
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av pågående klimatförändringar. Här behövs konkreta forskningsidé-
er, som hänför sig till olika samhällsnivåer. I IPCC rapporten 2013 
betonas att uppvärmning är en av de första och tydligaste effekterna 
av de globala klimatförändringarna. Värmestress har allvarliga effekter 
på det mänskliga samhället, människors hälsa och husdjur men också 
ekosystem och biologisk mångfald. Önskan var att utveckla lösningar 
utifrån en rad olika disciplinära perspektiv som vetenskaplig grund för 
framtida politiska beslut.

Sustainable Welfare
Temat ställde frågan ”Vad krävs för att göra välfärdssamhällen socialt 
och ekologiskt hållbara?” Frågan analyserades utifrån aktuella studier 
inom ekonomi, socialpolitik och filosofi. En genomgående tanke i 
dessa arbeten är att fortsatt välfärdsutveckling efter en viss materiell 
nivå främst sker genom utveckling av ickemateriella värden, vilka kan 
realiseras genom avsevärt lägre resurs- och energiförbrukning än dagens 
nivåer. Genom ett tvärvetenskapligt samarbete sökte Temat värdera väl-
färdsbegreppet i relation till hållbarhetsbegreppet. Med denna breda 
ansats syftade Temat till att finna de ekologiska villkoren för utveckling 
av framtida välfärdssamhällen.

Healthy Indoor Environments
Målet för Temats arbete var att förstå hur vi kan skapa en sund och håll-
bar inomhusmiljö för att tillgodose hälsa, välbefinnande, produktivitet 
och kreativitet. Samtidigt som vi möter nya miljömässiga stressfaktorer 
och sociala behov ska vi sträva efter ett hållbart resursutnyttjande. För 
att möta denna komplexa utmaning önskade man uppnå ett holistiskt 
synsätt och skapa en tvärvetenskaplig plattform.

Exploring Challenges for New Big Science
Syftet med Temat var att empiriskt, analytiskt och teoretiskt bidra till 
förståelsen av det nya vetenskapliga landskap som kallas “New Big Sci-
ence”. Gruppen undersökte förverkligandet av de två tvärvetenskapliga 
anläggningarna, MAX IV och ESS. Syftet var att bygga ett nätverk av 
forskare både i Lund och internationellt, för studier av en ny generation 
storskaliga experimentanläggningar. Genom att studera uppbyggnaden 

46



av de båda anläggningarna i Lund ville man lägga grunden för ett fram-
tida forskningsprogram.

ADVANCED STUDY GROUPS 2014

Intersectionality and Climate Scenarios
Gruppen hade som syfte att utveckla en kritisk metod för analys av 
klimatvisioner och klimatscenarier. Analysen utgick från ett antal frågor 
som arbetades fram av gruppen med hjälp av inbjudna forskare. Meto-
den byggde på att ställa grundläggande frågor om hur policy formuleras 
och uttrycks, och därefter analysera just klimatfrågor från en intersek-
tionell utgångspunkt.

The Credit Society
Gruppen studerade frågor om det framväxande kreditsamhället och dess 
risker och möjligheter. Arbetet delades upp i fem dimensioner: Hur 
organiseras skulder?; Hur indrivs samt regleras de genom lagstiftning 
och offentliga institutioner?; Hur påverkar förändringar i välfärdsstaten 
individualiseringen av skuld och risk?; Hur påverkas individers fysiska 
och psykiska hälsa av att vara överskuldsatta?; Kan krediter fungera 
som komplementära försäkringsskydd för individer med en exkluderad 
position?.

Artistic Vocal and Choral Orders (AVaCO)
Syftet var att undersöka samtida vokala ordningar som kulturellt konstru-
erade konstnärliga vokala rum. Utgångspunkten var ett tvärvetenskapligt 
perspektiv där man undersökte och problematiserade musikaliska och 
kreativa aspekter på kommunikation och röstanvändning i ensemble och 
solosång ur (synkrona och diakrona) historiska, pedagogiska, fysiologis-
ka och konstnärliga perspektiv.

Values, Decision-Making and Risk
Risk intar en framträdande roll i dagens samhälle och konceptet 
behandlas inom flera vetenskapsgenrer. Vid Lunds universitet bedrivs 
många forskningsprojekt med direkt eller indirekt koppling till värde-
ringar, beslutsfattande och risk som sammansatt komplexitet. Gruppen 
jämförde olika perspektiv. Målet var att identifiera och inventera den 
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forskning som bedrivs för att sedan formulera förslag till ny forskning 
och tillämpning.

Decarbonisation Laboratory
Gruppen hade som övergripande mål att förstå klimatomställningens 
olika dynamiker. Arbetet fokuserade på att utveckla metoder som kan 
hjälpa oss att förstå hur fossila ekonomier upprätthålls, utmanas och 
förändras samt hur koldioxidsnåla ekonomier växer fram och norma-
liseras. Med inspiration från ”multisited ethnography” utvecklades en 
strukturerad metod, ”The Mobile Lab”, som låter en grupp forskare följa 
en fråga eller ett socialt program genom olika geografiska och sociala fält.

TEMAN 2015

The Credit Society
Temat arbetade med tvärvetenskaplig analys av kreditsamhället. 
Utgångspunkten var paradoxen att kredit skapar förutsättningar för ett 
gott liv för vissa grupper och samtidigt utgör en risk för uteslutning för 
andra, de som inte kan få kredit eller hamnat i överskuldsättning.

Degrowth
Temat undersökte hur samhället skulle kunna vara organiserat om eko-
nomisk tillväxt inte var det huvudsakliga sociala och politiska målet. 
På senare år har ”Degrowth” etablerats som ett paraplybegrepp i kritik 
mot den centralstyrda ekonomiska tillväxten i vårt samhälle och som för 
samman flera alternativa forskningsinriktningar kring ekologisk hållbar-
het och social rättvisa. Samtidigt som dessa inriktningar analyserades, 
uppmärksammades den splittring i synen på kunskap som är ett problem 
för forskningen på området. 

eHealth
eHälsa är ett område som kännetecknas av komplexitet, möjligheter och 
utmaningar. eHälsa som kan ses som den största vågen av förändring 
inom den svenska hälso- och sjukvården sedan New Public Management 
och är en del av digitaliseringen av samhället i stort. Temats övergripande 
mål var att bidra till förståelse av hur eHälso-tjänster och system kan 
utvecklas, införas, användas och göras begripliga som hållbara lösningar 
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som utvecklar vården för medborgare och vårdpersonal. Gruppen ville 
skapa en helhetssyn på eHälsa genom att kombinera olika perspektiv 
och expertis, och arbeta för en konstruktiv och kritisk diskussion inom 
detta nya område. 

ADVANCED STUDY GROUPS 2015

Blood – Good and Evil
ASN:n hade som syfte att skapa ett tvärvetenskapligt forum för inter-
aktion och analys av de positiva och negativa aspekterna som blod har 
i vårt samhälle – kulturellt, socialt och medicinskt. Gruppen granskade  
myter och metaforer samt seder och bruk runt blod, inte endast ur en 
rent medicinsk eller kulturell synvinkel utan just i skärningspunkten 
mellan dessa. 

Governing Land-Use in a Changing Climate
Gruppens mål var att skissera en vision över hur en hållbar användning 
av ekosystem och naturkapital skulle kunna se ut på olika nivåer, från 
det lokala till den där lagar och policys skapas ända till den globala 
nivån. Studier av doktriner kring hållbar markanvändning och hållbara 
ekosystemstjänster mot bakgrund av socioekonomiska och ekologiska 
synvinklar var en del av arbetet. Gruppen sökte skapa ett ramverk för 
mätning, spårning och styrning av hållbar markanvändning, som i sin 
tur skulle möjliggöra evidensbaserade underlag för hållbara lösningar.

Integrate
Datorer används av de flesta forskare vid Lunds universitet som ett 
grundläggande verktyg för att svara på en mängd olika frågor. Använ-
darpopulationen är därför en bred grupp, som innefattar flera områ-
den inom de fysiska vetenskapsgrenarna, medicinsk bildbehandling, 
stora anläggningar som MAX IV och CERN, miljömodellering och 
humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Gruppen förde sam-
man kunskap och expertis från olika discipliner och sökte identifiera de 
datakunskaper som kommer att behövas av nästa generation.
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Language of Accounting: Financial Reporting as Organizational 
Communication
Gruppens mål var att bidra med kunskap till hur de finansiella rappor-
terna fungerar som kommunikation. Huvudintresset var inte siffrorna 
och statistiken i sig utan snarare språket som används för att förklara, 
legitimera och kontextualisera de kvantitativa data som rapporten till-
handahåller.

Nanosäkerhet: Nya material – Nya risker?
Målsättningen var att med hjälp av en tvärvetenskapligt sammansatt 
grupp utveckla gemensamma strategier för kunskapsutveckling om 
”nanosäkerhet”, med hänsyn till såväl naturvetenskapliga och tekniska 
som entreprenörsmässiga och samhälleliga aspekter. Problemet med 
bedömning och hantering av risker är inte nytt. Förutom sin strävan 
efter kunskapsutveckling för säker nanoteknologi sökte gruppen att på 
ett mer generellt plan bidra till kunskaper om hur vi kan ha beredskap 
för framtida introduktion av ny teknik.

Quantifying and Communicating Uncertainty
Syftet med arbetet vara att främja förståelse och användning av Bay-
esiansk metod för kvantifiering och kommunikation av osäkerhet vid 
Lunds universitet. Ett långsiktigt mål var att bygga ett varaktigt nätverk 
av forskare vid Lunds universitet.som är intresserade av statistik, dataa-
nalys och kommunikation kring osäkerhet.

TEMAN 2016

The Annual Report
Vad är egentligen ett bolags årsrapport? Frågan kan verka trivial och 
naiv – det är självklart en rapport över ett företags ekonomiska situation. 
Dock är årsrapporten mycket mer än så; en kombination av ord, bilder 
och siffror som kommunicerar en mängd olika budskap och besvarar 
en rad olika formella samt informella förväntningar. Målet för gruppen 
var att utforska och avslöja årsrapportens mångsidiga natur.
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Energy Justice
Den nuvarande förändringen av energisystemen kräver att vi tänker på 
sociala och etiska dilemman. Hur ska vi fördela förmåner och kostnader 
för knappa resurser? Det är inte bara en fördelning mellan: tätorter och 
landsbygd; norr och söder; grupper av människor med låga och höga 
inkomster, utan också mellan nuvarande och framtida generationer. 
Tidigare erfarenheter har lärt oss att energiprojekt sällan genomförs utan 
konflikter. Energifrågan är inte bara full av konflikter utan också stora 
hållbarhetsproblem. Detta leder ofrånkomligen till frågan om energi-
rättvisa: Hur kan vi försöka förstå och ta oss an frågor om rättvisa och 
jämlikhet med hänsyn till redan givna, nutida och framtida energibeslut? 

A Plurality of Lives
Frågan ”Vad är liv?” har lett till svaret att liv kan tänkas vara många 
saker. Erkännandet av en mångfald av liv kommer att påverka synen 
på en mängd olika frågor som är beroende av vårt sätt att förhålla oss 
till ”liv”. Det gäller hur vi ställer vetenskapliga frågor i kemi, biologi 
och astrobiologi, rättsliga och politiska frågor men också filosofiska och 
teologiska. Endast genom ett tvärvetenskapligt samarbete kan vi tackla 
den grundläggande frågan bakom dessa utmaningar, det vill säga, hur 
kommer erkännandet av att liv kan vara många saker att ändra hur vi 
uppfattar och förstår liv?

Work and Organization in the Digital Age
Temat hade som mål att undersöka hur den tekniska revolutionen för-
vandlat sättet vi arbetar på, både som individer och som organisationer, 
samt utmaningarna detta innebär nationellt och globalt. Gruppens arbe-
te organiserades runt så kallade ”personas”, fiktiva men realistiska exem-
pel på personer i yrken och roller, som sedan följdes i sina arbetsmiljöer 
som sjukvård, undervisning, drift och förvaltning. Den grundläggande 
betoningen av personas som representanter för arbetsmiljöer skapade 
ett unikt tillfälle att sprida gruppens tvärvetenskapliga forskning både 
genom tecknade serier och i traditionellt publiceringsformat.
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ADVANCED STUDY GROUPS 2016

Imaging for Life
Gruppen arbetade med att överbrygga och synliggöra kompetenser och 
strukturer som finns i Lund inom bildbehandling och på så sätt bidra 
till att utveckla Lunds universitet till en världsledande samlingspunkt 
för utveckling av metoder för att studera samma objekt med flera olika 
bildbehandlingstekniker, ”correlativ imaging”. Målet var också att verka 
för att möjliggöra att det på MAX IV byggs ett strålrör, med arbetsnam-
net MedMAX, särskilt avsett för medicinsk och biologisk forskning. 

Innovation for Whom?
Gruppen föreslog studier av hur Lunds universitet kan verka som en 
kraft för social innovation. Arbetet gick ut på att genom fallstudier 
undersöka och utvärdera målsättningar och aktiviteter inom social 
innovation som pågår och pågått inom på Lunds universitet i ett inter-
nationellt jämförande sammanhang.

Narrating Climate Futures
Det behövs omedelbar handling för att möta den utmaning som kli-
matförändringarna innebär. Detta kräver framsynthet i sökandet efter 
alternativa lösningar och en innovativ syn på hur våra handlingar kan 
forma världen. De flesta metoder som riktar sig till sådan handling förli-
tar sig på olika berättelser om olika klimateffekter. Målet för gruppen var 
att skapa ett forum, som i sin tur kan skapa en helt ny diskussion med 
möjligheten att påverka den aktiva politiska, ekonomiska och kulturella 
respons som behövs för en anpassning till en värld med ändrat klimat.

New Pathways out of Poverty
Gruppens huvudsakliga mål var att finna sätt att utveckla och genomföra 
kraftfulla, effektiva och rättvisa åtgärder mot fattigdom och att göra det 
i samarbete med relevanta aktörer. Därför sökte gruppen att ta fram 
vetenskapligt grundade idéer med hållbarhet som utgångspunkt, idéer  
som kan omsättas av en mångfald aktörer, lokala samhällen, regeringar, 
internationella organisationer, NGOs samt privata företag. 
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The Nature of Peace
Exempel på regioner som nyligen genomgått en övergång till fred efter 
interna väpnade konflikter återfinns runtom i världen. Trots en relativt 
ingående förståelse för de sociala och politiska faktorer som påverkar och 
främjar framgång för försoning eller bäddar för misslyckanden, saknas 
det kunskap om hur de ekonomiska, politiska och sociala processerna, 
som är en naturlig del i försoning, påverkar miljön. Dessa miljöeffekter 
kan både leda till att urholka miljörättvisa och hållbarhet, eller tvärtom. 
Gruppens mål var att undersöka sambanden mellan fredsprocesser och 
miljöutfall vid interna väpnade konflikter.

The Transformation of Scholarly Communication
Gruppens syfte var att skapa en plattform för diskussion av metoderna 
inom akademisk kommunikation. Området står inför stora förändringar 
och gruppen ville nå en ökad förståelse för dessa förändringar, som inte 
bara påverkar forskningsmetodik utan även blir viktiga för forsknings-
policy och ledning av forskande organisationer.

TEMAN 2017

DATA
Temat undersökte förutsättningarna för hur vi ska kunna lagra, obser-
vera och förstå vad vi mäter på ett bättre sätt. Vårt sätt att hantera 
”data” är centralt för hur vi ska orientera oss i vår omvärld och ta oss an 
samhällsutmaningar. Gruppen hade som målsättning att vidareutveckla 
olika angreppssätt för lagring och åtkomst av data, visualisering av data, 
identifiering av mönster i data och förutsägelser om framtida resultat. 
Förutom en tvärvetenskaplig sammansättning med forskare från sex 
fakulteter skapade man också en ”metagrupp” som arbetade med grup-
pens interna metodik och arbetssätt.

Nature of Peace
Temat menade att ”miljörättvisa” (environmental justice) är centralt för 
hållbart fredsbyggande och utveckling i samhällen som nyligen lidit av 
interna beväpnade konflikter. De studerade länkarna mellan naturmiljö 
och fredsbyggande i post-konfliktområden och fokuserade på naturmil-
jön i post-konfliktsamhällen. Vilken roll har naturen i fredsbyggande? 

53



Hur tas naturen i beräkning i svaga ekonomier som behöver växa snabbt? 
Leder fred alltid till en hållbar utveckling? 

Social Innovation
Temat ställde sig frågan “Innovation för vem?” och utgångspunkten 
var att universitet och högskolor kunde verka som vägvisare för social 
innovation och hållbar utveckling. Nya insikter om samhällsproblem 
är till gagn för stora delar av befolkningen och kan motverka bristande 
jämlikhet i samhället. Temat hade som mål att förstå de olika interna 
och externa faktorer som påverkar universitet och högskolors förmåga 
och intresse av att engagera sig i sociala innovationer. Gruppen arbetade 
med fallstudier och undersökte det arbete Lunds universitet bedrivit 
inom social innovation.

Air in African Cities
Hur ska man hantera allvarliga problem i en redan utsatt del av värl-
den? Temat undersökte sambanden mellan luftföroreningar och hållbar 
urban utveckling i afrikanska städer. Luftkvaliteten i städer blir sämre 
på grund av ökad urbanisering och stora delar av befolkningen – främst 
kvinnor och barn – är därutöver utsatta för höga halter luftförorening 
från biomassförbränning under matlagning. Globalt sett är luftförore-
ningar det allvarligaste hotet mot folkhälsan, men Afrika som är värst 
drabbat är trots det en outforskad fläck på kartan. Gruppens mål var 
att sammanföra olika discipliner för att skapa en helhetsbild av den 
medicinska, miljömässiga, politiska och kulturella påverkan av luftför-
oreningar både utomhus och inomhus i Afrika. Arbete var fokuserat på 
hur miljöhälsorisker kunde utvärderas för att möjliggöra att rätt åtgärder 
kunde sättas in vid rätt tillfälle.

ADVANCED STUDY GROUPS 2017

Commons and Commoning
Syftet med denna ASG var att en skapa kunskap och att vidga forskning-
en om den gemensamma förståelsen av den sociala praktik som skapar 
och upprätthåller allmänningar. Allmänningen är – och har alltid varit 
– grundläggande för det mänskliga förhållandet till miljön. I arbetet 
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med att återställa balansen i människors förhållande till varandra och 
till allt liv på planeten, kan den ses som ett ”tredje alternativ” bortom 
marknaden och staten. 

Conflicting evidence in the case of hormonal contraceptives – 
CON-X
Arbetet bygger på integrationen av sociologisk, medicinsk/hälso- och 
miljöforskning med fokus på preventivmedel med hormoner. Kom-
munikationsrollen mellan vetenskap, medicin, tillsynsmyndigheter och 
förskrivare (barnmorskor) undersöktes för att förstå komplexiteten i 
evidensbaserad praktik när den står inför motstridig kunskap. Arbetet 
i gruppen utgick från hur kommunikation mellan samhälle och forsk-
ning formas, och från variationen mellan forskningsdiscipliner i vad 
det är som ska förmedlas och hur, samt hur ny forskning värderas och 
implementeras.

CRISIS
Materiella och upplevda kriser skapar social oro, förstörelse och mänsk-
ligt lidande världen över och påverkar världens sociopolitiska landskap 
och människors säkerhet och frihet. Gruppens arbete tog avstamp i 
alarmerande media- och forskningsrapporter om kriser förorsakade av 
orkaner och översvämningar, politisk instabilitet och oförsägbarhet, 
civila olycksfall och dödsoffer, krig och konflikt, migration och flyk-
tingströmmar, fattigdom och sjukdom. Gruppen analyserade kritiskt 
frågor kring kris och krisbegreppet och sambandet mellan olika typer 
av kriser, med könsdynamik som grund för krisen i fråga.

Human Memory
Denna ASG syftade till att utveckla forskning kring effekterna av digi-
taliseringsprocesser på mänskligt minne. Gruppen ville fungera som en 
arena för forskare från flera fakulteter för att utbyta idéer och kunskaper 
för att svara på gruppens huvudfråga, ”Hur påverkar den digitala mil-
jön våra individuella och kollektiva minnen?” Vidare ville man bredda 
sitt nätverk och utveckla kontakter med likasinnade för att formulera 
forskningsfrågor som grund för bidragsansökningar.
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Slow Light
Gruppens vision var att kunna utveckla nya tekniker för rumsupplöst 
optisk diagnostik djupt inne i människokroppen. Målsättningen var att 
utveckla en teknik där en samverkan mellan ljus och ultraljud kombi-
neras med material i vilka ljushastigheten saktas ner till ~0.1 ‰ av den 
normala ljushastigheten. 

The Roles of Photography
Fotografi och den fotografiska bilden har spelat en central roll i forsk-
ningen inom många olika discipliner. Trots detta reflekterar man sällan 
över fotografins roll i forskningen, och i än mindre grad jämför och 
diskuterar man olika sätt att använda och förhålla sig till den fotografiska 
bilden över disciplingränserna. Huvudsyftet med denna ASG var att 
skapa utökad och tvärvetenskaplig kunskap om hur fotografi och den 
fotografiska bilden används i forskning, och i vetenskaplig analys och 
förmedling.

TEMAN 2018

CRISIS
Temat utforskade de sociala asymmetrier som kännetecknar en kris på 
grund av kön, härkomst och samhällsklass. Dessa faktorer räknas ofta 
inte in när man undersöker en kris, och den påverkan i olika system som 
krisen har och politiken för att hantera en kris och dess följder. Model-
lerna har inte anpassats till den ökade komplexiteten i de socioekono-
miska och politiska system som ska hantera en kris. Tidsperspektivet 
analyseras sällan och skillnaden mellan kris som nödsituation, kris som 
ett led i förnyelse, och kris som återkommande fenomen eller som ett 
nytt normaltillstånd av förlängda svårigheter, förbises. Gruppen sökte 
kartlägga ”kris” som begrepp och sammankopplingen mellan olika typer 
av kriser.

Protein Shifts
Livsmedel och livsmedelsproduktion har betydande inverkan på männ-
iskors hälsa, planetens välbefinnande och ekonomisk utveckling. En av 
vår tids största utmaningar är ökningen av växthusgaser, där jordbruk 
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och matsystemet orsakar ca 30 % av alla utsläpp. Boskapssektorn gene-
rera i sin tur 80 % av detta. Proteiner av vegetabiliskt ursprung har ett 
signifikant lägre koldioxidavtryck på miljön. Ett skifte, där djurbaserade 
proteiner delvis ersätts med växtproteiner, kan således ses som nöd-
vändigt för att minska utsläpp av växthusgaser. Temat arbetade med 
frågor om hur man kan utveckla attraktiva och hälsosamma livsmedel 
baserade på växtprotein. Och hur dessa kan produceras på ett etiskt och 
ekonomiskt hållbart sätt. 

Urban Creativity
”Urban creativity” är en samlingsterm för osanktionerade aktiviteter 
som sker inom, eller i direkt relation till, stadsrummet, till exempel 
gatukonst, graffiti, dumpster diving, parkour, skateboard och gerillaod-
ling. Kännetecknade för situerandet av dessa, och andra praktiker, som 
exempel på urban creativity är att de utforskar och utmanar såväl juridis-
ka som moraliska och kulturella gränsdragningar genom att ifrågasätta 
och erbjuda alternativ till förgivettagna användningar och förståelser 
av stadsrummet. Temat Urban Creativity utforskade och diskutera de 
ett antal tvärvetenskapliga frågeställningar kring dessa aktiviteter och 
de gränsdragningar de utmanar. Dessa inkluderade frågor kring det 
offentliga rummets allmänhet, urban creativity som en katalysator för 
urban regeneration och gentrifiering, samt internet och sociala mediers 
roll i produktionen och distributionen av olika former av uttryck av 
urban kreativitet.

Domestication
Temats syfte var att skapa en tvärvetenskaplig miljö för kunskapsutveck-
ling kring fleråriga (perenna) grödor. Det är välkänt att dagens jord-
bruk står inför omfattande hållbarhetsutmaningar – klimatförändring, 
jorderosion, förlust av biologisk mångfald, läckage av näringsämnen, 
utsläpp av bekämpningsmedel, avveckling och utarmning av landsbyg-
den och minskande ekonomiska möjligheter för bönder. Temat ville 
radikalt ompröva sätten på vilka livsmedel och andra jordbrukspro-
dukter idag produceras genom att undersöka och diskutera visionen 
om ett rikt jordbrukslandskap som har förmågan att möta dessa stora 
utmaningar.
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ADVANCED STUDY GROUPS 2018

Resourcification
Denna ASG diskuterade samhället utifrån en problematisering av bild-
en av resurser i världen. Problemen är bland andra resursbrist (vatten, 
antibiotika), överflöd av resurser (fetma, fossila bränslen), misskötsel av 
resurser (landdegradering, överfiske), effektivt utnyttjande av resurser 
(cirkulär ekonomi, frugal konsumtion), strategisk resursanvändning 
(bokföring, branding) och nya resursfronter (syntetisk biologi, geoen-
gineering).

Civil Society and Sustainability Studies
Den centrala fråga gruppen arbetade med gäller relationen mellan 
forskning och sociala hållbarhetsrörelser. Det övergripande syftet var 
att ta fram ett förberedande vetenskapligt underlag för en systema-
tisk utforskning av hur vetenskapliga miljö- och hållbarhetstudier påver-
kar och bidrar till sociala hållbarhetsrörelser och andra medborgerliga 
hållbarhetsinitiativ. Målsättningen är att utveckla en heuristik för hur, 
när och vad vetenskap kan bidra med inom de sociala rörelser som är 
engagerade i att skapa en hållbar utveckling.

Gender and Vulnerability during Conflict and its Resolution
ASG:ns huvudsakliga mål var att analysera genus och sårbarhet som de visar 
sig i upplevelser under och efter väpnade konflikter. Gruppen utforskade 
genusbegrepp och deras förhållande till sårbarhet och motståndskraft 
och arbetade med att anlägga ett nyanserat och jämförande perspektiv 
på dessa frågor utifrån insikten om att genusbegrepp som maskulinitet, 
femininitet och genusrelationer förstås på olika sätt på olika platser 
över världen. 

Moves towards an Anti-Colonial Academy
De senaste åren har en transnationell och tvärvetenskaplig diskussion 
förts om förhållandet mellan det akademiska arbetet och den globala 
kolonialismens historia. Gruppen utgick ifrån det faktum att univer-
siteten i sin moderna skepnad har formats av upplysningsfilosofin i 
1700-talets Europa. Därav följer att det akademiska arbetets struktur 
och organisation vanligen rättar sig efter ett eurocentriskt synsätt. Denna 
eurocentrism tar olika former inom olika discipliner. I detta sammanhang 
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gjorde gruppen ett gemensamt försök att förstå nyanserna i postkoloni-
alt och dekolonialt tänkande. Målet var att utveckla tvärvetenskapliga 
samarbeten som ger en möjlighet att förändra undervisningen och 
forskningen på Lunds universitet. 

Rapid Brain Changes and Long-Term Outcomes
Hjärnans kapacitet för förändring har visat sig vara mycket större än 
vi tidigare trodde. Erfarenhet kan forma vår hjärnas struktur på obser-
verbar nivå under sekunder till minuter i stället för de veckor och 
månader som tidigare antagits. Vi vet mycket mindre om de cellulära 
mekanismer som ligger bakom denna formbarhet och hur dessa snabba 
effekter relaterar till långsiktiga förändringar och inlärningsförmåga. Att 
predicera utfall är viktigt om vi ska förstå varför vi lär oss olika mycket 
under en utbildning, eller om vi vill veta varför vissa individer svarar 
på en viss intervention i en klinisk miljö medan andra inte gör det. 
Gruppen hade som mål att samla kompetenser inom universitetet och 
bredda samarbetsytorna inom ämnet. Arbetet hade som fokus språk och 
strokeforskning och användningen av beteendeträning och avancerad 
bildbehandling i behandlingsarbete.
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MEDVERKANDE I TEMAN 2009 – 2019

2009

Epigenetics
Anders Castor, Pediatrik
Tommy Bengtsson, Demografi, ekonomisk historia
Karin Broberg, Arbets- och miljömedicin
Maria Hedlund, Statsvetenskap
Mattias Höglund, Onkologi 
Magnus Lindvall, Barn- och ungdomspsykiatri 
Charlotte Ling, Diabetes 
Timo Minssen, Juridik, Köpenhamns universitet
Susanne Lundin, Etnologi
Kajsa Paulsson, Klinisk genetik
Elia Psouni, Psykologi
Elin Bommenel, Historia
Markus Ringnér, Onkologi

After the Crisis
Fredrik Andersson, Nationalekonomi
Martin Andersson, Ekonomisk historia
Mats Benner, Forskningspolitik
Anna Gustafsson, Svenska
Fredrik Hansen, Nationalekonomi
Johannes Lindvall, Statsvetenskap
Åsa Lundqvist, Sociologi
Lennart Schön, Ekonomisk historia
Jan Svensson, Svenska
Ylva Stubbergaard, Statsvetenskap

Gästforskare 
Markku Sippola, Sociology of Work, Social Sciences, University 
of Jyväskylä, FI
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2010

Astrobiologi
David Dunér, Ide och lärdomshistoria
Dainis Dravins, Astronomi
Sofia Feltzing, Astronomi 
Vivi Vajda, Geologi
Dag Ahrén, Molekylär cellbiologi
Petter Persson, Teoretisk kemi
Erik Persson, Praktisk filosofi
Gustav Holmberg, Forskningspolitik

Gästforskare
Bruce Fouke, Geology and Microgeobiology, University of Illinois 

Urbana-Champaign, USA
Eric Gaidos, Geobiology and Astrophysics, University of Hawaii at 

Manoa, USA 
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2011

Legitimizing the ESS
Olof Hallonsten, Sociologi 
Gustav Holmberg, Forskningspolitik
Tomas Hellström, Företagsekonomi
Victoria Höög, Idé- och lärdomshistoria
Thomas Kaiserfeld, Idé- och lärdomshistoria
Max Liljefors, Konstteori
Tobias Linné, Media och kommunikation
Thomas O’Dell, Etnologi 
Birgitta Olander, Bokhistoria
Sara von Platen, Media och kommunikation 
Josephine Rekers, Ekonomisk geografi
Helena Sandberg, Media och kommunikation 
Kerstin Sandell, Genusvetenskap

Gästforskare
Sharon Traweek, History and Women´s Studies, UCLA, USA

Black Carbon
Erik Swietlicki, Kärnfysik 
Johanna Alkan Olsson, Miljövetenskap
Öivind Andersson, Förbränningsfysik
Per-Erik Bengtsson, Förbränningsfysik 
Olof Berglund, Akvatisk ekologi 
Henrik Bladh, Förbränningsfysik
Karin Bäckstrand, Statsvetenskap
Kristina Jakobsson, Arbets- och miljömedicin
Per Fredrik Johansson, Funktionell zoologi
Martin Kanje, Funktionell zoologi
Joakim Pagels, Fysik och aerosolteknologi
Markku Rummukainen, Klimatologi 
Emilie Stroh, Arbets- och miljömedicin

Gästforskare
Susan Paulson, Anthropology and Latin American Studies, Miami 
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BILAGA 

Prof. Sture Forsén, Lund, 3 september 2007
Rådet för Forskningsutveckling 
Lunds Universitet

Presentation inför Dekanrådet : Ett ”Institute for 
Advanced Studies” vid Lunds Universitet ?

Universiteten har en viktig roll att spela för ett lands kunskaps-
mässiga och intellektuella nivå och utveckling. De ska inte bara 
vara forum för utbildning av nya generationer utan även bedriva 
avancerad forskning, identifiera framtidens brännande problem och 
söka lösningar på dessa. I ökande grad kräver denna verksamhet en 
samverkan mellan skilda ämnesområden – något som den traditio-
nella universitetsstrukturen inte alltid underlättar. Till detta kom-
mer att den svenska och i viss mån även den internationella uni-
versitetsvärlden utvecklats så att de forskande lärarna kommit att 
få allt mindre tid till reflekterande över sin verksamhet, till kreativt 
tänkande och fria diskussioner med andra yngre eller äldre kollegor 
– inte minst de från andra discipliner och fakulteter. 

Ett annat problem, inte helt orelaterat till det ovanstående, är att 
många forskare, yngre såväl som äldre,  tvekar inför att ändra 
forskningsinriktning,  att lämna ett område där de etablerat sig och 
kanske redan har  forskningsmedel, för att ge sig i kast med ett 
nytt engagerande område där de ser att det finns stora möjligheter 
att lösa aktuella frågor.  Detta skulle troligen innebära att de måste 
ägna mycken tid för att lära sig ny metodik och skaffa sig nya 
baskunskaper. Vilket i sin tur kan betyda att de under flera år inte 
kan uppvisa några forskningsresultat och publikationer och riskerar 
att förlora sina forskningsanslag. Brist på externa medel kan inte 
bara försvåra en omställningsprocess utan dessvärre – eftersom 
ett ökande antal forskare måste dra in medel för del av sin egen 
lön – drastiskt påverka forskarens och hans/hennes forskargrupps 
anställningsförhållanden.

För att stimulera och vitalisera forskningen inom sina universitet 
har ett ökande antal av dessa runt om i världen etablerat vad som 
oftast kallas ”Institutes for Advanced Studies”. Dessa är vanligen 
tänkta och inrättade som dynamiska fora för nya idéer och nya 
forskningsprojekt, inte minst av multidisciplinär natur. De ska vara 
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en slags ”fristad” för engagerade och kreativa forskare - som under 
minst ett år ska friköpas från  andra uppdrag så att de får tid att 
tänka och etablera kontakter med andra forskare. 

Många existerande institut är öppna för forskare från alla universi-
tetets fakulteter medan några har inriktats främst för verksamhet 
inom något eller några specialområde(n), till exempel inom skapan-
de konst, musik, humanistiska discipliner, ekonomi eller statsve-
tenskap.  Vi menar/tror att ett eventuellt framtida institut vid LU 
ska vara öppet och inte utesluta naturvetenskapliga & medicinska 
discipliner. Några så kallade ”våtlabb”  är det emellertid knappast 
tänkbart att inrätta. 

Det första och mest berömda ”Institutet for Advanced Studies”  
inrättades i  början av 1930-talet vid Princeton University. Bakom 
detta stod bland annat en av de mest tongivande tänkarna inom 
det amerikanska universitetsväsendet, Abraham Flexner. Sin syn 
på universitetens roll i samhället formulerade han på ett lysande 
och fortfarande aktuellt sätt : ”A university should not be a weather 
vane, responsive to every variation of popular whim. Universities 
must at times give society, not what it wants, but what it needs.”  
Institutet i Princeton kom att få en ”flygande start” genom att det 
blev en fristad för en rad lysande forskare, Albert Einstein med 
flera, som flydde från Hitlers Tyskland.

De många ”Institutes for Advanced Studies” som etablerats under 
de senaste 20 - 30 åren har något skilda filosofier om hur de ska 
organiseras och ”befolkas”. Med en viss förenkling kan man säga 
att några främst inrättats för att bjuda in framstående forskare 
från andra universitet eller institutioner runt om i värden. Detta 
med avsikt att dessa toppforskare ska inspirera värduniversitetets 
forskare.  Andra har däremot inrättats som en ”oas” och plats för 
intellektuellt arbete för forskare och lärare inom det egna univer-
sitetet.  Den första modellen har naturligtvis många positiva sidor 
men risken är – och viss erfarenhet har bekräftat detta – att ett 
sådant institut blir något av en isolerad enklav snarare än en dyna-
misk tummelplats för forskare inom värduniversitetet.  Den senare 
modellen – vilken inte utesluter att man även bjuder in internatio-
nella toppforskare – har i många fall visat sig mycket funktionell 
och vital. Ett institut av den senare modellen finns vid Lancaster 
University i Storbritannien. Detta har stimulerat verksamheten inom 
det samhällsvetenskapliga/ekonomiska området och resulterat 
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i nya framgångsrika forskningsprojekt. Trots universitetets rela-
tiva ungdom, det inrättades 1964, har det klarat sig lysande vid 
de omfattande nationella utvärderingarna inom Storbritannien av 
universiteten (sk ”Research Assessment Excercises” )  som gjorts 
under de senaste 16 åren.  Lancaster University har genomgående 
fått höga betyg. Inom managementområdet är det bara två som har 
fått toppbetyget ”6*” – det andra universitetet är London School of 
Economics !

Ett väl fungerande institut behöver en lokalitet, ett hus, inrättat 
för att stimulera till samverkan och diskussioner. Vissa, som det i 
Lancaster, uppfördes med hjälp av en generös lokal sponsor och 
planerades med relativt små utrymmen för forskare/lärare och stör-
re attraktiva ytor för möten, seminarier och diskussioner i mindre 
eller större grupper. Här inrättades även en cafeteria – med brittisk 
humor kallad ”Food for Thought” – för att ytterligare inspirera till 
träffar. Andra institut har inrättats i befintliga hus efter viss om-
byggnad. Vidare måste man lösa frågan om hur man ska få medel 
att friköpa forskare/lärare från hela, eller del av, sin ordinarie 
tjänst. Om sådana medel finns tillgängliga använder många institut 
en modell baserad på utlysningar av ”fellowships”. Intresserade 
forskare söker dessa ”fellowships” och en styrgrupp gör urvalet.  
Såväl unga som mer etablerade forskare ska ha möjlighet att söka. 
Det måste finnas en rimligt stor omfattning av verksamheten för att 
den inte ska bli ämnesmässigt begränsad och underkritisk – önsk-
värt vore att minst 20 forskare var verksamma vid institutet under 
ett givet år.  

Vi tror att en blandning av såväl juniora som mer seniora forskare 
är en vinstgivande kombination. Det är inte otänkbart att flera se-
niora forskare, inte minst intellektuellt vitala sådana som passerat 
pensionsåldern, gärna deltar i institutets verksamhet utan finansiel-
la krav. Ytterligare en möjlighet är att till institutet knyta speciella 
”Scholars in Residence”  - en utmärkelse som tilldelas speciellt 
innovativa och framstående forskare. Även om ett institut i Lund i 
huvudsak bör ha en stark lokal förankring så bör det också knyta 
internationellt etablerade forskare till sig under kortare eller längre 
tid. Med ett klokt urval bör dessa kunna stimulera diskussionerna 
och ge intellektuell ”draghjälp”. 

Vissa institut arbetar med ett begränsat antal teman varje år - te-
man som i sin tur tas fram efter förslag från universitetets forskare 
och lärare. Vid institutet i Lancaster förbereds dessa teman ett år 
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i förväg och man beslutar vilka seminarier som ska hållas, eventu-
ellt vilka intressanta internationella forskare som ska inbjudas och 
så vidare, under det kommande året. Dessutom får intresserade 
studenter möjlighet att i god tid förbereda sig inför de kommande 
aktiviteterna. Om detta vore en lämplig modell för Lunds Universitet 
får bli föremål för ytterligare diskussioner. Men det är en tilltalande 
tanke att urvalet av forskare – lokala och externa - vid institutet un-
der ett givet år ska göras med viss hänsyn tagen till deras potential 
att befrukta varandra intellektuellt. 

Sammanfattningsvis tror vi att ett ”Institute for Advanced Studies” 
skulle fylla en viktig funktion inom Lunds Universitet. Hjälpa till att 
identifiera några av dagens och framtidens stora problem och möj-
liga lösningar till dessa. Bli en kreativ, flervetenskaplig miljö för nya 
kraftsamlingar och underlätta att universitetet fortsatt ska vara ett 
av de ledande, inte bara i vårt land utan även i Europa. Målsättning-
en med institutet skall vara att stärka samverkan mellan universi-
tets olika fakulteter och forskargrupper och resultera i kraftfulla 
projekt som framgångsrikt kan tävla om externa forskningsmedel 
– från EU eller från andra nationella eller internationella forsknings-
finansiärer.

Speciell uppmärksamhet måste riktas mot att hjälpa de främsta 
yngre forskare som arbetar inom Lunds Universitet – om fem till sju 
år har en rad av universitetets mest framgångsrika forskare gått i 
pension.  Den ambitiösa strategiska plan som universitetet nu arbe-
tar efter kräver kraftfulla satsningar och passivitet kan vara förö-
dande. Eller för att citera The Red Queen i  Lewis Carrolls ”Through 
the Looking Glass”:  ”It takes all the running you can do, to keep in 
the same place”. 
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