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Knut Deppert är prefekt för Fysiska institutionen.

Fysicums framtid

Inom vilka områden kan man förvänta sig kraftig expansion 
eller stagnation? Hur påverkar detta Fysicum lokalmässigt 
och ekonomiskt?
– På Fysicum forskas det på nästan alla områden inom den mo-
derna fysiken. Väldigt många forskningsfält här har stor poten-
tial och samtliga områden kommer att växa i framtiden, men 
kanske i olika takt. Partikelfysiken bortom standardmodellen är 
ett exempel där det öppnas enorma forskningsfält, även forsk-
ning kring supertunga element, nya kunskaper om atomkärnan 
och forskningen kring mörk materia.
– Aerosolfysiken med partikelbildning är ett område vi fortfa-
rande vet för litet om men som i framtiden kan leda vidare till 
miljöfysik, med arbetsmiljö, klimat och hälsa där det finns stora 
utmaningar där vi kan bidra till lösningar. Till miljöfysiken hör 
inte bara analyser av moln utan även alla de spektroskopiska 
undersökningar som Sune Svanberg1 började med. De är fort-
farande viktiga och metoderna sprider sig till biologi och andra 
områden och kommer därför att kunna växa.
– Nanofysik, kvantinformation, laserteknik, accelerator- och 
detektorteknik är andra forskningsområden och listan kan göras 
lång, men vi kan samtidigt inte hålla på med allt. Grafen är till 
exempel ett stort område inom fysik som vi inte arbetar med. 
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  – Under de senaste tio åren har Fysiska institutionen vuxit med 
cirka 35 procent vilket har medfört en viss växtvärk på lokalsi-
dan. I framtiden förväntar jag mig inte någon kraftig expansion 
utan endast en mindre tillväxt. Institutionen har en bra ekono-
misk ställning men den ständiga jakten på externa medel är ett 
bekymmer.
 
Det är troligt att områden som gränsar till andra vetenskaper, 
förutom den fundamentala fysiken som till exempel mörk 
materia, också kommer att utvecklas. Kommer detta att  
föranleda omorganisationer?
– Ja, dels administrativt och dels hur vi samarbetar. Rent ad-
ministrativt har vi ett system, en matris- eller linjeorganisation 
där arbetet framskrider på två olika fakulteter, institutionen och 
flera avdelningar. Sedan har vi även ett system med konsortier 
och forskningscentra (NanoLund och Lund Laser Centrum till 
exempel) som går på tvären mot detta, vilket har stora fördelar 
så länge vi kan hantera det på ett pragmatiskt sätt. Problem och 
konflikter kan dyka upp när man knyter makt till de tvärgående 
organen.
 
Organisationen har stor betydelse för arbetsklimatet,  
pengaflödet och mycket annat. Ska vi aktivt engagera oss  
i att skapa nya projekt eller ska vi hjälpa andra ämnen att 
utnyttja våra kunskaper?

– Båda delar. Vi måste ha djup kunskap, allt från tekniska in-
strument till teori måste finnas på plats för att vi ska kunna 
förstå våra ämnen. Samtidigt måste vi se till att den avancerade 
grundforskningen som bedrivs här kan komma till användning 
i vardagslivet. Att samarbeta med andra ämnen befruktar även 
vår egen forskning och användning av fysikaliska metoder inom 
geologi eller biologi är utmärkta exempel på det.
 
Vår koppling till MAX IV är ju stark, ska vi bygga  
upp en verksamhet som anpassas till ESS också?
– Ja, vi har en stark koppling till MAX IV eftersom MAX star-
tade här på fysiska institutionen. I framtiden kommer vi absolut 
att ha stor anknytning till ESS, troligtvis ingen egen avdelning 
för det men kanske en för materialfysik. Redan idag har vi forsk-
ning kring accelerator- och detektorutveckling och vi kommer 
att bygga upp ett forskningsområde kring magnetiska material 
som kan bli viktigt för ESS.
 
Man kan skönja skillnader på stämningen mellan professorerna 
på Fysicum jämfört med andra storinstitutioner. Här råder det 
vänskap och där ofta mer kamp, hur kan det komma sig?
– Det är en väldigt svår fråga att svara på. En institution måste 
kännetecknas av att man vill jobba tillsammans. På Fysicum har 
vi en relativt konfliktfri miljö, vilket lägger en bra grund för 
unga forskare att ta sig fram och underlättar för nya kontakter 



och samarbeten. Institutionen förgylls även av många starka in-
divider med visioner som bäddar för framgång.
– Inom en del andra institutioner verkar man ofta ändra namn 
och tillhörighet på avdelningar, vilket kanske kan vara en anled-
ning till att det uppstår konflikter. På Fysicum har vi en konti-
nuitet, och även om till exempel namnet Förbränningsfysik bara 
stämmer delvis med vad man forskar om på avdelningen är det 
som att alla har fått en identitet, en kontinuitet och en hemvist. 
Avdelningen för fasta tillståndets fysik skulle till exempel kunna 
vara en egen institution, om man ser till storlek och finansiering 
men man tycker det är viktigt att ha en anknytning till Fysiska 
institutionen och vill inte lämna den. Vi vill ha kontakt med 
teoretiker i huset och andra som arbetar nära området, till ex-
empel biofysiker, medicinska fysiker eller andra gränsområden. 
En institution bör ha så många fördelar att man vill vara en del 
av den.
– Att tillhöra två fakulteter som vi gör har både för- och nack-
delar. Vi måste följa två fördelningsmodeller och jag som pre-
fekt får dubbelt så många möten och dubbelt så många email, 
men vi får större flexibilitet och större möjligheter att påverka.
 
För några år sedan fick vi en så kallad paraplyorganisation  
Fysik i Lund, en gemensam portal för fysik, astronomi, teo-
retisk fysik, medicinsk strålningsfysik och delar av MAX IV. 
Blev det bra? Varför inte ett fysikcentrum?
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– När jag blev prefekt var det mycket diskussioner kring att slå 
ihop alla fysik-verksamheter i Lund till en enhet. Detta blev 
inte av men vi enades ändå om det samarbetssätt som råder idag, 
vilket fungerar bra. Vi har inga förpliktelser utan bara möjlig-
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  heter och vi prefekter får förbereda oss lite bättre innan vi går 
till exempelvis ledningsrådet. Så samarbetet har utvecklats men 
fysik och astronomi är fortfarande två skilda institutioner. Visst 
kan det se lite märkligt ut från utsidan men vi har ett bra sam-
arbete som inte störs av organisatoriska gränser.
 
En fråga som har att göra med universitetets frihet:  
Hur farligt är det med kommersialisering?  
Ska vi avknoppa verksamhet som kan bli kommersiell?
– Jag ser ingen fara i att kommersialisera utan tycker det är bra 
att det av den fria forskningen kan bildas något som ger nya 
arbetsplatser och nya produkter. Det som är farligt är själva 
kommersialiseringstänket: att man vill styra universitetet som ett 
stort företag och kommersialisera det. Vi behöver till exempel 
ta fram ekonomiska kvartalsrapporter, vilket är dumheter även i 
företagsvärlden i mina ögon, ett aktiebolag som styrs av kvartal-
sekonomi har ingen långsiktighet.
 
Varför syns inte Fysicum mer i samhällsdebatten? Har detta 
med kommersialisering att göra? En del forskare kan vara 
rädda att yttra sig för att deras finansiärer inte samtycker?
– Det har jag inte upplevt. Vi är med i debatten när det gäller 
fysikrelaterade frågor. Att vi inte alltid kan synas överallt har att 
göra med att vi inte har den tid som krävs och inte kan prioritera 
den tid vi har bättre än vad vi gör i nuläget. Vi skriver ju ständigt 
ansökningar och rapporter och läser de som andra skriver.

Kan man stimulera den populärvetenskapliga aktiviteten?
– En intressant fråga men jag har inget riktigt bra svar på den. 
Vissa eldsjälar skulle nog kunna göra det men de har inte tid. 
Om det inte avsätts pengar och resurser specifikt för detta kom-
mer vi nog inte helt runt det problemet. Vi är dock många som 
tycker det är viktigt och vi gör så mycket vi kan. Till exempel är 
vi med i kunskapsveckan, gymnasieveckan och kulturnatten. Vi 
håller i fysik- och lasershower, är med i Lunds Science Center, 
håller populärvetenskapliga föredrag i skolor och har bra sam-
arbete med gymnasier.
 
Nu över till undervisningen. Ger vi våra studenter den bästa 
undervisningen vi kan?
– Nej det skulle jag inte säga, allt kan förbättras. Vi måste an-
passa kostymen efter de pengar vi får och försöker självklart 
göra det bästa vi kan hela tiden, men det finns en förbättrings-
potential. En av de största utmaningarna är att studenterna inte 
är lika homogena som grupp när det gäller förutsättningar och 
förväntningar som de var för tjugo år sedan. Detta ställer högre 
krav på hur vi undervisar och möter våra studenter.
 
Är undervisningen på universitetet liksom i skolan i kris?
– Inte just nu men den kommer. Orsaken är oändliga sparbe-
ting som är kopplade till administrativa uppgifter vilket gör 
att vi dokumenterar istället för att undervisa, liksom läkare allt 
mer dokumenterar patienter istället för att ta hand om dem. Vi 



måste förbereda oss för den krisen redan nu och som jag ser det 
måste vi ge mer av en elitundervisning. Till exempel skulle detta 
kunna gå genom att drastiskt sätta in ett tak på antagningen så 
att max tio procent av de sökande kommer in eller så låter vi 
själva kandidatutbildningen ske på annat håll och fokuserar på 
masterutbildningen, som Torsten Åkesson2 har föreslagit tidi-
gare.
 
Alla delar kanske inte den uppfattningen. Många tycker att 
studenterna ska få nalkas forskningen så snart som möjligt. 
Det stimulerar de som är intresserade och är en möjlighet  
som saknas på de mindre universiteten.  
Hur ska man hantera mängd mot kvalitet?
– Jag håller med om att det är stimulerande för unga studenter 
att komma i direktkontakt med spetsforskning. Därför finns re-
dan idag många inslag där våra studenter får den möjligheten 
tidigt i utbildningen.
 
Hur ska vi öka respekten för undervisning? Kan vi ge stipen-
dier till forskarstudenter med intresse för undervisning? Hur 
kan vi stimulera forskare att undervisa – stipendier/diplom?
Om man tänker på pengaflöde så kan det se ut som om under-
visning har lägre prioritet än forskning men vi har väldigt många 
engagerade forskare i huset som tycker att undervisning är en 
viktig del av deras arbete. Vi har som policy att det ska finnas 
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Håkan Ivansson är Tekniker vid Kurslaboratoriet LTH. Han jobbar 
bland annat med att rigga upp laborationer som används i under- 
visningen, men utför även reparationer och beställningsuppdrag  
till fysiska institutionens avdelningar.
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en nära koppling mellan forskning och undervisning och när vi 
nyanställer måste en framstående forskare uppvisa både peda-
gogisk skicklighet och vilja att engagera sig i undervisningen.
 
Fungerar undervisningen annorlunda här i Lund jämfört med 
andra universitet? Vi fick en del sådana signaler under arbetet 
med MAX-boken. Ingolf Lindau3 upptäckte till exempel att 
endast en liten minoritet undervisade här i Lund medan han 
var van från Stanford att alla undervisade.
– Ja, det fungerar annorlunda här. I Göteborg och Uppsala har 
jag hört att forskare får undervisa om de inte lyckas få forsk-
ningsfinansiering men så gör vi inte här. Vi försöker navigera 
mellan de tunna penningsäckarna och vår ambition med under-
visningen. Vi försöker se till att de duktigaste lärarna undervi-
sar och att studenterna får möta de bästa föreläsarna under det 
första året.
 
Har vi någonsin sökt efter en skicklig pedagog i första hand 
eller har vi alltid plockat dem ur våra egna led?
– Hur det sett ut tidigare vet jag inte riktigt men på senare år 
har vi oftast valt bland våra framstående forskare och krävt att 
de även ska vara bra på att undervisa.
 
En fråga om din person: Varifrån kommer du?
– Jag växte upp i Östtyskland – DDR – och läste och dispute-

rade i Berlin. Under min tid som postdoc hade vi ett samarbete 
med Lars Samuelson4 vilket ledde till att han, efter murens fall, 
erbjöd mig ett år som gästforskare i Lund – och det året verkar 
inte vara slut än. 
 
Hur var det med tysk administration, jag har hört att DDR 
och Västtyskland var helt olika?
– Ja absolut, DDR och Västtyskland var helt olika. Det har änd-
rat sig under bara en generation, precis som Kina efter kultur-
revolutionen.
 
Ingen i Sverige vågar peka med hela handen, heter det ofta.  
Vi stöter och blöter alla frågor i kommittéer och samman- 
träden, är det så?
– Javisst är det så, och det har både för- och nackdelar. När man 
styr en verksamhet måste man alltid balansera mellan diktato-
risk styrning och total anarki. I Sverige håller man sig lagom 
mycket i mitten mellan dessa extremer.
 
Finns det någon skillnad i fysikkulturen mellan Tyskland  
och Sverige?
– Jag tycker att Sverige har en mer öppen kultur än Tyskland. 
Sedan har Sverige på ett fantastiskt sätt visat för hela världen att 
man kan utse Nobelpristagare.
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Är det en starkare hierarki i Tyskland?
– Ja, absolut men den är på väg att mjukas upp. Även i Tyskland 
kan man nu förtiden träffa på professorer som har sina kontors-
dörrar öppna.
 
Om man vandrar runt i Fysicums korridorer möter man  
betydligt fler män än kvinnor, hur kommer det sig?
– Vi har många duktiga kvinnliga studenter, cirka 30 procent av 
studenterna är kvinnor och lika stor andel av doktoranderna. Vi 
kan se en långsam men stadig ökning av kvinnliga doktorander 
och nyrekryterade. Det råder dock en känsla av att vi ständigt 

måste prestera här som kan verka avskräckande. Man kan också 
fråga varför vi knappt har några män bland den administrativa 
personalen och nästan inga kvinnor bland den tekniska. Bland 
lärare har vi cirka 20 procent kvinnor. Jämställdhet är inte bara 
siffror utan handlar även om att man trivs på sitt jobb. Det inne-
bär också att man inte får projicera sina egna åsikter och för-
väntningar på sina kollegor utan får se dessa som självständiga 
individer som kanske inte passar in i ens egen normvärld. Man 
kan få många aha-upplevelser om man ifrågasätter sina egna 
normföreställningar. Det är ju ingen naturlag att kvinnor ska 
koka kaffe eller män byta säkringar. Jämställdhet handlar om 
attityd och medvetenhet.

Kerstin Nilsson jobbar som utbildnings-
administratör och sköter bland annat 
administration kring kurser och utbild-
ning inom Kurslaboratoriet LTH.

Marianne Madsen är bibliotekarie och 
utför informationsuppdrag åt studenter 
och forskare.
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Hur ser du på verksamheter som stöder undervisning  
och forskning, som t.ex. bibliotek, administration m.m.?  
Kan man se dessa som strategiskt viktiga resurser?

– Visst behöver vi sådana system som stödjer kärnverksamhe-
ten: administration, bibliotek och liknande. Stödverksamheten 
måste alltid försvara sig mot kärnverksamheten. Ingen tänker 
på biblioteken förrän något går fel, precis som att alla klagar 
när det är smutsigt men ingen säger något när det är rent och 
snyggt.

– IT-revolutionen har förändrat inte bara bibliotekens verksam-
het och det handlar idag om att leverera digitala tjänster via 
IT-baserade system för information, ekonomi och annat. Men 
digitaliseringen ställer också krav på kompetenta medarbetare 
som kan hantera systemen och ge god support. 

– På Fysicum har vi en relativt liten men effektiv stödverksam-
het med duktiga och lojala medarbetare. Här tror jag närheten 
till kärnverksamheten spelar en viktig roll. 

 
Hur kan vi visa att t.ex. MAX startade här på Fysicum?  
Biblioteket behövs även för att visa upp vår historia.  
Tyska institutioner är vanligtvis bra på att göra detta.

– Självklart ska vi visa upp vår historia och denna bok är en del 
av detta.

 

Karin Larsson har jobbat som lokalvårdare på Fysicum sedan 1997 
och tillsammans med sina kollegor tar hon hand om de sammanlagt 
20000 kvadratmeterna.
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Ska Fysicum flytta till Brunnshög, nära MAX IV och ESS?
– Framtiden är spännande för fysiken i Lund då det i utkan-
ten av staden byggs två stora forskningsanläggningar. MAX IV 
invigdes i juni 2016 och därmed påbörjades forskningen med 
världens starkaste ljuskälla. ESS, nästa generations neutron-
forskningsanläggning, byggs i nära anslutning till MAX IV, ett 
område som kallas Science Village Scandinavian (SVS). Detta 
har fått universitetet att börja planera för inrättandet av ett cam-

Stefan Schmiedel är Fysiska institutionens 
vaktmästare. Varje dag tar han över 10000 
steg för att anställda vid institutionen ska få 
sin post.

Annika Nilsson är bibliotekarie på Fysicum och arbetar bland annat 
med att undervisa fysikstudenter i informationssökning. Hon är också 
Fysicums kommunikatör.
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1. Professor i atomfysik.
2. Professor i partikelfysik.
3. Professor i synkrotronljusfysik.
4. Professor i fasta tillståndets fysik. 

pus Brunnshög på samma område för att kunna bedriva delar av 
sin forskning och utbildning i närheten av dessa anläggningar.
– Universitetet bör ha ett komplex på Brunnshög, inte en singu-
laritet utan ett campus. Det finns plats för hela LTH och hela 
Nfak men det betyder inte att dessa ska flytta dit i sin helhet. 
Man kan ha tvärvetenskap i ett hus med ett campusbibliotek, en 
gemensam utställningsplats samt undervisning, forskning och 
tredje uppgiften. Kanske kan man även flytta en del av Lunds 
universitetssjukhus till Brunnshög. Där finns ju en fantastisk 
röntgenanläggning!

Nästa kapitel >>Innehållsförteckningen >>


