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Den har varit ett kloster, ett makt-
centrum och även ett biskopssäte 
under sex år. Men det är fortfaran-
de mycket som är okänt om Dalby 
kyrka och tillhörande klosterbygg-
nader. En tvärvetenskaplig konfe-
rens kan komma att sprida nytt ljus 
över historien.

Ett hav av gula vintergäck möter oss på 
grusvägen mot Dalby kyrka. Vi följer vä-
gen förbi kyrkan och gravplatserna, och 
hamnar på en gräsplätt som ännu inte 
vaknat till liv efter vintern. Jes Wienberg, 
professor i historisk arkeologi, berättar 
att platsen som vi står på kallades för en 
arkeologisk bomb på 1960-talet.

– Här hittade man grundmurar från 
tusentalet av det som tros ha varit en 
kungsgård, säger han. 

De första arkeologiska undersökning-
arna i Dalby ägde rum i början av 1900-
talet och sedan dess har platsen varit före-
mål för flera utgrävningar. Men för att få 
mer klarhet och bättre förståelse av Dal-
by kyrka, kloster och kungsgård kommer 
man i april att anordna en konferens, be-
rättar Stephan Borgehammar, professor i 
praktisk teologi. 

– Då kan vi föra samman våra olika 
vetenskapliga synsätt och titta på kyr-
kan från olika håll, för att bättre förstå 
dess sociala och religiösa betydelse, sä-
ger han

EN fråga som förbryLLar forskarna 
är varför det under en tid på 1060-talet 
fanns två biskopssäten, Lund och Dalby, 
bara tio kilometer från varandra. Enligt 
Jes Wienberg handlar den vanligaste teo-
rin om mission och konkurrens.

– Biskop Egino i Dalby var tysk och 
biskop Henrik i Lund var engelsman. De 

var konkurrenter och man tävlade om att 
sprida den kristna tron. I en annan teori 
utgår man från att biskop Egino var mer 
en kansler till den danske kungen. På 
denna tid stod kyrkan och makten nära 
varandra, säger han.

TiLL HögEr om aLTarET inne i Dalby 
kyrka står en skolklass. Mitt i klungan 
av barn berättar en präst om påsken, om 
Jesus liv och offer på korset. Jes Wien-
berg och Stephan Borgehammar kastar 
en snabb blick på skolklassen och fort-
sätter sedan rakt fram mot en stor och 
djup dopfunt. Stephan Borgehammar 
berättar då om ett annat påskfirande – 
på medeltiden.

– Just dopet var en av de centrala ce-
remonierna under påskfirandet. Ett barn 
som fötts under påskveckan döptes un-
der påsknattsfirandet. I dopfunten föd-
des det på nytt till ett liv i gemenskap 
med Jesus, som dog för världens synder 
på långfredagen men återvände till livet 
under natten mot påskdagen.

VäggEN baKom dopfuNTEN av fyrkantig 
sandsten är från 1100-talet. I södra delen 
av kyrkan finns en vägg som är byggd av 
ojämna stenar från 1000-talet och även 
partier av tegel från 1200-talet. De olika 
stentyperna visar att kyrkan byggts om 
och reparerats många gånger.

– Det är först i början på tusentalet 
som tekniken att bygga i sten kommer 
hit och Dalby kyrka är den äldsta beva-
rade stenkyrkan i Skandinavien, säger Jes 
Wienberg.

Men det är inte bara genom att stu-
dera byggnadstraditioner som forskar-
na kan fastställa åldern på Dalby kyrka. 
Konsthistoriker har tidigare studerat pe-
larna och det är speciellt en som  fångat 

Tvärvetenskaplig konferens ska 
räta ut frågetecken kring Dalby kyrka

t

Jes Wienberg och 
Stephan Borge-
hammar studerar 
dopfunten i Dalby 
kyrka.
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deras intresse, berättar Stephan Borge-
hammar. 

– Pelaren har ingen funktion i sig, den 
är inte bärande. Däremot antas det att 
den haft ett symboliskt värde och före-
ställde en pelare vid porten till Jerusa-
lems tempel. Templet sågs som en sym-
bol för det kristna livet medan templets 
innersta betecknade livet efter detta. Pe-
larna visade vägen in, säger han.

Vi LämNar KyrKaN och beger oss mot 
den västliga klosterlängan. Där finns det 
spår av en gång som förband kyrkan med 
längan. Vid en brand 1388 förstördes sto-
ra delar av klostret.

 – Det har även funnits en östlig och 
en nordlig länga. Från dessa längor fanns 
det gångar direkt in i kyrkan. Präster-
na och lekbröderna skulle lätt kunna ta 
sig till kyrkan när det var gudstjänst el-
ler bön, som man hade nio gånger varje 
dygn, säger Stephan Borgehammar.

Jes Wienberg berättar att Dalby kyr-
ka med tillhörande klosterbyggnader är 
välbevarad om man ser det ur ett skan-
dinaviskt perspektiv.

 – Efter reformationen var det många 
adelsmän som tog över klosterbyggna-
der och dessa byggdes ofta om efterhand. 
Men Dalby förblev kunglig egendom, 
vilket kan förklara varför det är välbeva-
rat, säger han. 

Vi börjar gå TiLLbaKa på den grusväg 
som vi kom på och skymtar havet av gul 
vintergäck. Stephan Borgehammar be-
rättar att där blommorna finns idag har 
det med största sannolikhet stått flera 
byggnader.

– Genom att studera hur det sett ut på 
liknande platser har vi kommit fram till 
att det bör ha funnits en sjukstuga och 
vi tror att den stått här någonstans. Det 
finns mycket som vi ännu inte vet, men vi 
hoppas att vi efter konferensen kommer 
ha en bättre förståelse för den här plat-
sens betydelse, säger Stephan Borgeham-
mar och pekar ut mot ängen.

tExt: Maria EngStröM

foto: gunnar MEnanDEr

Tanken med konferensen Locus Celebris 
”Den berömda platsen” är att forskare ska 
få en bättre helhetsförståelse för Dalby och 
liknande platser.

Konferensen pågår mellan den 24 och 
27 april och är ett samarbete mellan Cen-
trum för Danmarksstudier, Centrum för 
teologi och religionsvetenskap samt Insti-
tutionen för arkeologi och antikens histo-
ria.

Till konferensens första dag, lördagen 
den 24 april, bjuds allmänheten in. De öv-

Konferensen Locus Celebris 
dalby kyrka, kloster och gård

riga dagarna kommer sessioner på olika 
teman att hållas. Till avslutningsdiskussio-
nen på tisdagseftermiddagen är represen-
tanter för myndigheter och kulturmiljövård 
inbjudna. 

Ett 30-tal forskare, arkeologer, histori-
ker, teologer och konsthistoriker, från sex 
länder bland annat Danmark, Irland, Bel-
gien och Tyskland deltar i konferensen. 

Konferensen kommer att resultera i en 
bok, mer forskning och eventuellt nya ut-
grävningar.

t

t

Jes Wienberg och Stephan Borgehammar med en mystisk pelare som man tror ska föreställa 
en pelare vid porten till Jerusalems tempel.

Dalby kyrka anses vara den äldsta bevarade stenkyrkan i Skandinavien. Jes Wienberg inspekterar.
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Ur innehåLLet

6 skilda åsikter om ökad frihet
Större frihet för lärosätena att organisera sig som man vill, fär-
re regleringar kring tjänster, mindre detaljreglering av utbildning-
en och större ekonomisk rörelsefrihet. Det är förslag i regeringens 
autonomiproposition, som har fått ett blandat mottagande vid LU. 
rektor uppskattar möjligheterna att kunna hyra ut studentbostä-
der och kalla toppforskare till professorstjänster, medan avregle-
ringen av tjänstestrukturen upprör Saco. 

12 Hög kvalitet ska ge extra anslag 
Enligt regeringens ”kvalitetsproposition” ska tilldelningen av ut-
bildningsanslag framöver i högre grad avgöras av utbildningarnas 
kvalitet. Kvaliteten ska bedömas på studenternas uppsatser/exa-
mensarbeten och deras anställningsbarhet. Den första ”kvalitets-
premien” betalas ut 2013.

18 matteinspiratör
Anna-Maria Persson brinner för matematik, och för fjäre gången 
har hon ordnat tävlingen Matematikpilen för gymnasieungdom. 
LUM tittade in under den hektiska tävlingsdagen.

26 för få lärare på utbyten
Utbyten med utländska universitet är vanligt bland studenter och 
forskare, men det är svårare att få lärare och administratörer att 
resa ut. Tung arbetsbörda och osäkerhet om hur meriterande det 
egentligen är gör att många stannar hemma. Men utbyten är vär-
da allt besvär tycker läraren Eva Hoff som undervisade i Tanzania 
i en månad, och studieadministratören Ingela Brandt som har be-
sökt universitet i Spanien.

40 storhetstid för nörden
Framtiden tillhör nördarna, säger företagsekonomen Sofia Ulver-
Sneistrup. Det har nämligen visat sig att den som är passionerat in-
tresserad av ett smalt specialområde har unika chanser att utveck-
la en egen affärsidé och i bästa fall tjäna enormt mycket pengar. 
Själv menar hon att Lund är fullt av nördar med potential.

adrEss: 
LUM, 
Lunds universitet, 
Box 117, 221 00 Lund
Fax: 046-222 47 11, 
Internpost: Hs 31
E-post: LUM@rektor.lu.se
LUM på nätet: 
www.lu.se/lum

aNNoNsEr:
tomat annonsbyrå, 
www.tomat.se
tel 046-13 74 00/02, 
fax 046-5400150
e-post PC: info@tomat.se
e-post Mac: 
material@tomat.se

prENumEraTioNEr, 
NoTisEr:
Anställda vid LU 
får LUM gratis. 
Enskilda abonnenter – 190 
kr/10 nr. För prenumeration 
kontakta Eva Andersson: 046-
222 70 10, Eva.Andersson@
rektor.lu.se

adrEssäNdriNg:
Anställda anmäler ändringar 
till katalogansvariga vid insti-
tutionen (motsv). Övriga skick-
ar ändringsuppgifter till LUM, 
gamla adressrutan bifogas.

TryCK: Lenanders Grafiska 
i Kalmar

NäsTa Lum: Manusstopp 29 
april. Utkommer 21 maj.

issN: 1653-2295

omsLag: Matematikern 
Anna-Maria Persson. 
Foto: Gunnar Menander.

LUM
Lunds universitets magasin

Lunds universitets magasin LUM utkom 
första gången 1968. Det når i dag samt-
liga anställda och nästan lika många ut-
anför universitetet. LUM har en upplaga 
på 14.000 exemplar och utkommer med 
10 nummer per år.

Maria Lindh, 
redaktör och ansvarig utgivare
046-222 95 24, 
Maria.Lindh@rektor.lu.se

Lena Björk Blixt
journalist naturvetenskap
046-222 71 86, 
Lena.Bjork_Blixt@kanslin.lu.se 

Ingela Björck, 
forskningsjournalist
046-222 76 46, 
Ingela.Bjorck@rektor.lu.se

Britta Collberg, 
journalist
046-222 31 58, 
Britta.Collberg@rektor.lu.se

Petra Francke, 
journalist och layout 
046-222 03 16, 
Petra.Francke@rektor.lu.se

 
Mats nygren, 
journalist teknik
046-222 70 86, 
Mats.nygren@kansli.lth.se

Ulrika Oredsson, 
journalist
046-222 70 28, 
Ulrika.Oredsson@rektor.lu.se

Caroline runéus, 
kommunikationschef
046-222 70 41, 
Caroline.runeus@rektor.lu.se

rEdaKTioN:



6                          LUM nr 4 | 2010

auToNomi. för att bättre klara den 
globala konkurrensen ska landets 
universitet och högskolor få stör-
re frihet. Det föreslår regeringen 
i utredningen ”Självständiga läro-
säten”, allmänt kallad autonomi-
propositionen. redan den 1 januari 
nästa år kan universiteten göra ra-
dikala förändringar i sin organisa-
tion och sina lärartjänster.

– Men man måste ju inte göra några stora 
och snabba förändringar. Vi har ju också 
frihet att tills vidare behålla det nuvaran-
de systemet, säger rektor Per Eriksson.

Till de möjliga förändringarna hör 
att avskaffa hela den nuvarande organi-
sationen med fakulteter och institutioner 
med tillhörande fakultets- och institu-
tionsnämnder. Det enda som universite-
tens organisation i fortsättningen mås-
te ha, enligt utredningen, är en styrelse 
och en rektor. 

Vad gäLLEr aNsTäLLNiNgar, så blir 
bara tjänsterna som professorer och lek-
torer fortsatt reglerade. I övrigt kan varje 
högskola själv utforma sina lärarkatego-
rier och sina karriärstegar. Högskolorna 
får också möjlighet att tillsätta professu-

ökad autonomi 
kan både väljas 
och väljas bort

auToNomi.– autonomireformen ho-
tar rättssäkerheten och den ökade 
friheten gäller endast universitets-
ledningen.  

Saco-rådets ordförande anne-
li Carlsson är inte nådig i sin kritik 
mot den nya reformen som hon på-
pekar dessutom är ofinansierad och 
ska träda i kraft alldeles för snart.

– Den akademiska friheten för den in-
dividuella forskaren och läraren och det 
akademiska kollegiet riskerar att under-

mineras. Och det är den som skapar god 
forskning och utbildning!

Det är särskilt möjligheten att avskaf-
fa alla kollegiala organ och de förändrade 
villkoren för lärare som upprör Saco. 

Att sakkunnigförfarandet slopas vid 
lektorstillsättningar och endast bör tilläm-
pas vid professorstillsättningar hotar såväl 
rättssäkerhet som kvalitet, tycker man.

– Alla lärartjänster bör tillsättas i 
ett öppet förfarande, efter kvalificerad 
granskning och på ett rättssäkert sätt, 
säger Anneli Carlsson. 

Saco kritiskt: 

– autonomireformen 
hotar rättssäkerheten

fo
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rer genom kallelse i stället för genom ut-
lysning, så att man fortare kan få en viss 
attraktiv forskare på plats. Sakkunnig-
förfarande och kravprofil bör dock fin-
nas även i dessa fall.

Rätten att ansöka om befordran till 
professor försvinner enligt propositio-
nen, liksom kravet på högskolepeda-
gogisk utbildning för en lektorstjänst. 
Dock är det inget som hindrar att LU 
för sin del håller kvar båda dessa regler.

Vid KommaNdE årssKifTE införs avreg-
leringen som betyder att dagens lagar och 
förordningar inte längre gäller. 

– Då måste vi ha fattat beslut om vad 
som ska gälla i fortsättningen vid LU – 
även om beslutet är att i huvudsak fort-
sätta som förut, säger chefen för sektio-
nen Ledningsstöd Susanne Kristensson. 

När det gäller grundutbildningen, så 
är bestämmelserna för kurs- och utbild-
ningsplaner fortfarande inte klara. Re-
geringen vill visserligen minska detalj-
regleringen, men har samtidigt fått höra 
av flera remissinstanser att högskoleför-
ordningen även i fortsättningen bör vär-

Att många klagar över att tjänstetill-
sättningar med sakkunnigutlåtande tar 
för lång tid kan åtgärdas genom att de 
sakkunniga tillåts göra arbetet inom sin 
anställning, menar hon.

Förslaget i autonomipropositionen 
innebär att endast lärarkategorierna pro-
fessorer och lektorer ska finnas vid läro-
sätena. Övriga tjänster kan varje enskilt 
lärosäte benämna som man vill och An-
neli Carlsson är säker på att uppfinnings-

rikedomen kommer att vara god, likaså 
beträffande vilken kompetens som i varje 
enskilt fall kommer att krävas. 

– Egna regelverk på varje enskilt lä-
rosäte minskar insynen och går ut över 
medinflytandet. Att inte ha ett gemen-
samt nationellt regelverk kommer dess-
utom att påverka rörligheten negativt. 
Den som är behörig vid ett lärosäte kan-
ske inte är det vid ett annat. 

Därtill avskaffas rätten till befordran 
– universitetet kan välja att ha en beford-
ringsmöjlighet, men måste inte ha det. 

– Detta innebär också en risk för 
minskad rörlighet bland lärarna, säger 
Anneli Carlsson.

Kravet på att både forskning och un-
dervisning ska ingå i alla lärartjänster tas 
också bort – liksom kravet på genom-
gången högskolepedagogisk utbildning 
för lärare. 

– Om den forskningsanknutna un-

dervisningen inte längre är självklar och 
den pedagogiska färdigheten nedpriori-
teras innebär det en stor kvalitetsförsäm-
ring för hela verksamheten.

Det enda positiva i reformen är, en-
ligt Anneli Carlsson, att de flesta tidsbe-
gränsade anställningarna i högskoleför-
ordningen tas bort. 

Hon tror nu att man ganska omgå-
ende kommer att arbeta fram en ny an-
ställningsordning för LU för att hinna 
genomföra den till årsskiftet – men att 
man inte hinner förändra så mycket av 
universitetets inre organisation. Och det 
tycker hon är tur.

– Det är förfärligt att ens tänka sig 
möjligheten att avskaffa de kollegiala or-
ganen. Att en eller ett par personer utan 
ämneskunskaper kan fatta alla beslut. 
Det tror jag alla tycker är en farlig väg, 
säger Anneli Carlsson. 

tExt & foto: Maria LinDh

na om utbildningens kvalitet, studen-
ternas rättssäkerhet och studenternas 
mobilitet.

iNTE HELLEr på ekonomins område är 
de nya reglerna helt färdiga. Propositio-
nen talar bara allmänt om en översyn av 
regelverket och lättnader när det gäller 
möjligheten att t.ex. ta emot donationer 
och bilda bolag. Universitet i städer med 
bostadsbrist ska också ”under en försöks-
period” kunna hyra ut studentbostäder.

Det senare, samt möjligheten att få 
kalla toppforskare till professorstjänster, 
är det som mest gläder rektor Per Eriks-
son.

– Det är de två frågor jag framför allt 
engagerat mig i. Vad sedan gäller anställ-
ningarna, så blir det en viktig uppgift att 
i samråd med de fackliga organisationer-
na utforma en akademisk karriärväg, ett 
”tenure track” , säger han.

ingELa BJörCK 

     autonomipropositionen
•  Universitet och högskolor ska ha en styrelse och en rektor, men kan i övrigt 

själva utforma sin interna organisation. Det finns dock fortfarande regler som 
garanterar studenternas inflytande.

•  För lärarkategorierna professor och lektor gäller även i fortsättningen en stat-
lig reglering. I övrigt kan högskolorna själva besluta om sina karriärgångar och 
lärarkategorier. De kan också ”kalla” utvalda personer till en professur utan 
att behöva utlysa tjänsten på traditionellt sätt.

•  Detaljregleringen av utbildningen ska minskas, och vissa statligt reglerade exa-
mensmål ska avskaffas.

•  Högskolorna ska få större ekonomisk rörelsefrihet när det gäller t.ex. att ta 
emot donationer, bilda bolag, ta lån och hyra ut bostäder till studenter.

t

Saco-rådets 
ordförande 
Anneli Carls-
son är kritisk 
till autonomi-
reformen.

t
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 Den nya friheten ställer höga 
krav på bra lokala lösningar, menar 
dekanus för humaniora och teologi, 
Lynn Åkesson.

– Det är ett stort ansvar att hinna 
ta fram en nyordning redan till näs-
ta år, påpekar hon.

Lynn Åkesson tror knappast att en så stor 
verksamhet som LU kan klara sig utan fa-
kulteterna som mellannivå.

– Det skulle bli för arbetsamt för alla 

 autonomiutredningen ger uni-
versiteten möjlighet att ta bort fa-
kulteterna och fakultetsnämnderna. 
Det tycker Lths rektor anders ax-
elsson vore mycket olyckligt.

– Fakulteterna utgör en viktig länk mel-
lan ledning och verksamhet, som behövs 
vid ett stort universitet, menar Anders Ax-
elsson.

Han anser att de olika nivåerna i en or-
ganisation ska präglas av kompetens och 
legitimitet i relation till varandra. Ett cen-
tralstyrt universitet skulle inte klara detta, 
eftersom den centrala nivån skulle hamna 
för långt från verksamheten.

– Man skulle lätt hamna i olyckliga ”vi 

– Den ökade friheten ställer väl-
digt stora krav på ledarskap. Man 
överlåter nu ett mycket större an-
svar till ledningarna för de statli-
ga universiteten och högskolorna. 
Vi får se om de är mogna för denna 
ansvarsfulla uppgift!

Det säger Medicinska fakultetens deka-
nus Bo Ahrén, och understryker att ledar-
skapet måste vara både långsiktigt och dy-
namiskt. Det gäller att få saker att hända, 
men samtidigt förstå att t.ex. förändrade 
forskningsinriktningar kanske ger resultat 
först om tio år.

och dom” eller ”närande och tärande”-
perspektiv, säger han och pekar också på 
att LTH har en omslutning på hela 1,5 mil-
jarder kronor. Det är ett stort dotterbo-
lag inom koncernen LU, vars personal inte 
godvilligt skulle acceptera att bolaget upp-
löstes och sögs in i koncernen.

En annan frihet som propositionen ger, 
men som Anders Axelsson inte tycker att 
LU ska utnyttja, är att låta rektor ensam 
välja styrelserepresentanter i universitetets 
styrelse. Det bör i stället finnas en valbe-
redning både för lärarrepresentanter och 
för externa ledamöter. En VD utser ju ald-
rig sin egen styrelse, eftersom det skulle 
ge för stor risk för maktmissbruk och fel-
val.

LTHs rektor är däremot odelat positiv 
till en ökad frihet i tjänstestrukturen. Den 
skulle bl.a. ge möjlighet att enklare knyta 
till sig intressanta personer ur näringslivet.

– Att behöva fråga en välmeriterad 
chef vid någon industri om han eller hon 
har någon högskolepedagogisk utbild-
ning, det är ju nästan som ett slag i ansik-
tet! tycker han med hänvisning till det som 
idag krävs för en adjungerad professor.

när det gäller utbildningen tycker An-
ders Axelsson också att den minskade de-
taljregleringen är av godo. Det måste dock 
finnas ett regelverk (antingen dagens, eller 
något nytt som LU själv drar upp) som ga-
ranterar yrkeskompetensen i LTHs professi-
onsutbildningar.

parter med 60 institutioner direktkopplade 
till ledningen. Det anser jag inte bara för 
att jag just nu är dekanus, förklarar hon.

Som ordförande i fakultetens lärarför-
slagsnämnd ser Lynn Åkesson positivt på 
möjligheten att förenkla hanteringen av 
nya tjänster. Hon tycker också att man bör 
passa på att ge institutionerna större infly-
tande över tillsättningen av nya tjänster.

– En prefekt kan besluta om skapandet 
av en ny tjänst, men sedan är det de sak-
kunnigas och lärarförslagsnämndens ord 

som väger tyngre. Det finns väl ingen an-
nan verksamhet där chefen har så lite in-
flytande över vem som anställs, säger hon. 

I konkurrensen om goda krafter till 
forskar- och lärartjänster inom humaniora 
och teologi kan LU inte hävda sig genom 
höga löner. Däremot har man försökt sat-
sa på goda villkor, som garanterad forsk-
ningstid för sina professorer. Här finns 
kanske fler möjligheter att utnyttja genom 
framtidens utökade frihet, menar Lynn 
Åkesson.

Ett annat orosmoment är tjänste-
strukturen. Visst är det bra att den nuva-
rande stelbentheten försvinner, men om 
lärosätena utvecklas åt alltför olika håll kan 
det motverka rörligheten.

– Det vore olyckligt, för i Sverige rör sig 
lärare och forskare redan mycket mindre 
mellan olika lärosäten än i andra länder.

Bo Ahrén tycker också det vore olyck-
ligt om viktiga beslut om t.ex. nya anställ-
ningar skulle flyttas upp till central nivå. 
Det skulle ge ett riskabelt glapp mellan 
ledning och verksamhet. 

Däremot hoppas han att LU kommer 
att utnyttja möjligheten att bredda valen 

till viktiga organ som universitetsstyrelsen. 
Idag är det bara professorer och lektorer 
som får välja lärarrepresentanter, men pro-
positionen talar om beslut som ska fattas 
”av personer med vetenskaplig kompe-
tens” vilket inkluderar den stora gruppen 
forskare med andra tjänster.

Vad gäller konkurrensen med andra 
medicinska lärosäten tycker Bo Ahrén att 
LU redan ligger bra till.  

– Vad vi nu får lättare att göra är att 
skapa nya tjänster som kombinerar forsk-
ning och klinisk praktik. Det är svårt att 
göra idag, i alla fall under professors nivån. 

ingELa BJörCK

aNdErs axELssoN: olyckligt om fakulteterna tas bort

LyNN åKEssoN: stort ansvar att hitta bra lokala lösningar

bo aHréN: är ledningarna mogna för uppgiften? 

Kommentarer autonomipropositionen
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NäriNgsLiVssamVErKaN. Läkeme-
delsindustrin har problem över hela 
världen. Kan det ge universiteten en 
ny roll och nya samarbetsmöjlighe-
ter, och kan man i så fall ta vara på 
dessa möjligheter?

Frågorna kom upp vid ett symposium an-
ordnat av nätverket Läkemedel i Lund.

– Industrin och akademin kan kom-
plettera varandra på ett bra sätt. Akade-
mins uppgift är att utöka den grundläg-
gande förståelsen inom speciella områden, 
medan industrins uppgift är att göra nya 
läkemedel så bra som möjligt. Däremot 
bör akademin inte försöka likna ”Big 
Pharma”, de stora läkemedelsföretagen, 
sa Peter Sjö från AstraZeneca i Lund.

Med det senare syftade han på anslags-
ansökningar där universitetsforskare lå-
ter påskina att deras projekt ska kunna 
leda hela vägen från nyupptäckt substans 
till färdigt läkemedel. En så bred kompe-
tens finns helt enkelt inte inom universi-
teten, menade Peter Sjö. 

Peter Sjö och hans industrikollegor 
gav i stället många exempel på vad bran-
schen skulle vilja ha när det gäller grund-
läggande vetande inom områdena far-
makologi, syntetisk kemi m.m. Ju mer 
grundkunskap som finns, desto snabbare 
skulle det kunna gå att ta fram nya läke-
medel, vilket idag är både dyrt och tids-
ödande. Avancerad ny teknik, hårda sä-

kerhetskrav m.m. gör att det kan kosta 
mer än 10 miljarder kronor att ta fram ett 
nytt läkemedel. Det är en bakgrund till 
industrins svårigheter och nedläggning-
en av bland annat AstraZeneca i Lund.

– Företagen bantar sina forskningsav-
delningar och fokuserar allt mer på de sista 
stadierna i läkemedelsutvecklingen. Den 
”önskelista” för universitetsforskning som 
kom fram vid symposiet innehåller myck-
et som industrin tidigare själv hade råd 
att göra, kommenterar professorn i klinisk 
farmakologi Edward Högestätt.

om maN TäNKEr sig läkemedelsutveck-
lingen som en väg från biologisk upp-
täckt till färdigt läkemedel håller företa-
gen på att överge inte bara vägens början 
– grundforskningen – utan även flera av 
stadierna i det tidigare skedet. Här finns 
det möjligheter för högskolevärlden att 
träda in.

– Innan ”Big Pharma” skaffade sig 
stora egna forskningsavdelningar sam-
arbetade man mycket med universite-
ten. Nu börjar vi komma tillbaka till ett 
sådant läge. Men frågan är om universi-
teten kan möta denna utmaning? undrar 
Edward Högestätt. 

Det skulle kräva strategiska satsningar 
inom universiteten, men också ändring-
ar i själva principerna för forskningens 
finansiering. Som det nu är har universi-
tetsforskare nämligen svårt att få anslag 

för forskning i stadiet efter den grund-
vetenskapliga upptäckten.

I detta stadium handlar det om ”proof 
of concept”: att med djurförsök eller 
andra metoder visa att den nya upptäck-
ten går att utnyttja så som man tänkt sig. 
Det är först efter detta som det blir aktu-
ellt att söka patent och bilda företag. 

dE sTora forsKNiNgsfiNaNsiärErNa 

anser oftast att den grundvetenskapliga 
nivån på proof of concept-forskningen är 
för låg för att motivera anslag. Samtidigt 
ser företagen för sin del det kommersiella 
värdet som alltför osäkert. I detta glapp, 
kallat ”dödsskuggans dal”, försvinner 
många potentiellt lovande idéer.

Lunds universitet och Region Skåne 
har också en lite speciell situation när det 
gäller läkemedelsutveckling.

– Vi får inte se Lund/Malmö som en 
konkurrent till Köpenhamn. Då har vi 
redan förlorat, för de är mycket starka-
re än vi. I stället måste hela regionen ses 
som en möjligt tillväxtområde, menar 
Edward Högestätt.

Så är det inte idag, tycker han och ger 
ett exempel från forskningsstiftelsen Vin-
nova, som sa nej till en av lundafarmako-
logernas ansökningar för att de företag 
man samarbetar med inte får ligga i Dan-
mark. Att Medicon Valley utgör en enhet 
tvärsöver Öresund hjälpte inte.

ingELa BJörCK

Läkemedelsindustrins kris 
kan skapa nya samarbeten

nytt konstnärligt centrum i Malmö 
KoNsT på TVärs. Inter Arts Center är en centrumbildning inom Konstnärliga fakulte-
ten som ska vara en kreativ miljö för konstnärlig forskning och experimentell konstnärlig 
verksamhet med tvärvetenskapliga inslag. Syftet är dels att utveckla den framväxande 
konstnärliga forskning, som efter tio års förarbete nu fått en plats i Högskoleförordning-
en, dels dess band till andra vetenskaper samt konstnärssamfundet i stort. 

Centrumet är avsett att från början ha omfattande internationella relationer. Inter 
Arts Center får lokaler i Mazettikvarteret i Malmö. Dessa invigs den 19 maj och själva 
verksamheten startar med ett par större och några mindre projekt i september. 

Merparten av dessa projekt förväntas ha extern finansiering.  

fo
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iNTErNaTioNELLT uTbyTE. –  Sverige 
har nu en bra plattform i Syrien, 
konstaterar Carina Jensen som till-
sammans med Malin irhammar och 
ulla Boström hjorth just kommit 
hem från ett besök i Damaskus.

resan var inledningen på ett tre-
årigt projekt som bl.a. går ut på att 
starta karriärcentra vid sju syriska 
universitet.

Representanterna från Lunds universitet 
var i Damaskus i lite olika ärenden. Cari-
na Jensen, som är projektledare vid Inter-
nationella relationer, var där inom ramen 
för Erasmus stipendiearbete i Mellanös-
tern medan Malin Irhammar på CED 
och Ulla Boström Hjorth var där för att 
påbörja ett Tempus-projekt (se faktaruta) 
som leds av Damaskus universitet. 

– Att vi från Lund kunde samordna 
vårt besök innebar att vi fick möjlighet 
att träffa människor över projektgrän-
serna vilket ökade vår förståelse för sam-
manhanget vi ska jobba i, säger Malin 
Irhammar. 

Hennes roll, som avdelningschef för 
Lednings- och kompetensutveckling/
CED, blir att hålla i trådarna för de 
workshops som Lund ansvarar för, i sam-
arbete med de syriska universiteten samt 
de två övriga europeiska partneruniver-
siteten, ett i Tyskland och ett i Holland. 

maLiN irHammar Har TidigarE arbetat 
med projekt vid Lunds universitet som 
rör anställningsbarhet och bildning, och 
lärarskap och ledarskap. Hon betonar 
värdet av de s.k. generella kompetenser-
na i en akademisk utbildning. De inne-
bär bl.a. förmåga till kritiskt tänkande 
och att dra egna slutsatser, och att både 
kunna arbeta självständigt och i team. 
Men också att se och identifiera sina egna 
behov av ny kunskap och ta ansvar för det 
egna lärandet.

– En del av Tempus-projektet hand-

lar just om hur man som lärare kan ar-
beta med dessa kompetenser i studen-
ternas utbildning, förklarar hon, men 
också hur man arbetar med entrepre-
nörskap, ledarskap, modern IT-teknik 
och media.

EN aNNaN dEL aV projEKTET är bildan-
det av karriärcentrum vid de syriska 
universiteten, och där ligger Lund långt 
framme. 

– Vi startade arbetet redan 1996, be-
rättar arbetslivskoordinator Ulla Bo-
ström Hjorth.

Det är dock stor skillnad mellan Da-
maskus universitet med sina 160.000 
studenter och Lunds. Dessutom är den 
syriska arbetslösheten stor, och utöver 
den inhemska befolkningen har man 
två miljoner irakiska flyktingar att ta 
hand om. 

– Men de syriska ungdomarna skriker 
efter utbildning, berättar Carina Jensen 

och kan de dessutom få möjlighet till eu-
ropeiskt utbyte så blir de jätteglada.

Tyvärr är det så att de syriska studen-
terna inte får tillgodoräkna sig de studier 
som bedrivs utomlands, utan de får läsa 
dubbelt när de kommer hem igen.

– Men vi försöker att ändra på det, sä-
ger Carina Jensen.

Det nu aktuella Tempusprojektet är fi-
nansierat under tre år och Malin Irham-
mar menar att det är viktigt att skapa 
långsiktigt hållbara projekt och samar-
beten – som kan fortsätta utan EU-peng-
ar efter projekttiden.

– Därför är det bra om man ser utan-
för sitt eget projekt och skapa kontakter 
och nätverk vid sidan om också.

Vid bEsöKET fick hon och hennes kol-
legor bland annat träffa lundastudenter 
som läser arabiska i Syrien, och det var en 
mycket givande upplevelse.

– Deras starka engagemang och för-

Karriärcentra i fokus
för samarbete med syrien

Malin Irhammar samtalar med syriska kvinnor vid moskén Umayyad i Damaskus. 
foto: carina jensen 



LUM nr 4 | 2010     11

måga att se världen från olika kulturella 
perspektiv inger hopp för både mänsk-
liga och politiska relationer i framtiden, 
säger Malin Irhammar. 

Vid ett besök i moskén Umayyad kom 
några syriska unga kvinnor fram och vil-
le prata engelska med lundagruppen.

– De var nyfikna på oss och vi tyckte 
det var roligt att de tog kontakt.

maLiN irHammar mENar att samarbe-
te och utbyte med stater och länder som 
Syrien även är ett led i demokratiserings-
processen. I Syrien rör man sig nu lite för-
siktigt från en planekonomi till en mark-
nadsekonomi.

– Och då förändras också arbets-
marknaden och behovet av studenter 
med generella kompetenser ökar, säger 
hon.

Nästa möte med de syriska universi-
teten och de två övriga europeiska part-
neruniversiteten blir i maj.

– Då handlar det om att konkret pla-
nera projektet och sätta igång arbetet, sä-
ger Ulla Boström Hjorth. 

Maria LinDh

     Tempus-projektet
Projektet initierades 2008 då bl.a.  Carina 
Jensen och prorektor Eva Åkesson höll 
ett ”Bologna Awareness Seminar” på Da-
maskus universitet. rektorn där och Eva 
Åkesson skrev då vid en särskild ceremoni 
under en Tempus-ansökan, som dock av-
slogs. Sedan dess har ansökan skrivits om 
och förbättrats och nu har den alltså gått 
igenom. 

Syftet med projektet är att etablera stu-
die- och karriärcentra vid syriska universi-
tetet och att i utbildningen integrera ut-
veckling av generella kompetenser och 
andra färdigheter som gör studenterna an-
ställningsbara på en snabbt förändrad ar-
betsmarknad. 

Projektet heter ”Skills and Career Cen-
ter – Pathways to the Labour Market” och 
finansieras med EU-pengar under tre år. I 
samarbetet ingår ytterligare sju syriska uni-
versitet samt samarbete med Albert Lud-
wigs University i Freiburg och Fonty´s Uni-
versity i Holland. 

HbT-frågor. i Montenegro stan-
nar de homosexuella kvar i gar-
deroben – att komma ut kan vara 
förenat med livsfara.

Jovan Kojicic studerar hBt-per-
soners situation i hemlandet – 
men på rättssociologen i Lund. 
Vid ett montenegrinskt universi-
tet hade det varit omöjligt.

Flera länder i det forna Jugoslavien är 
ökända för sina trakasserier av homo-
sexuella, bisexuella och transpersoner. 
De fåtal gånger som man försökt sig på 
en pride-parad eller någon manifesta-
tion för HBT-personers rättigheter har 
slutat med misshandel, ofta med poli-
sens goda minne. I Montenegro, som 
är ett litet bergsland på Balkan med ca 
700.000 invånare, anser fortfarande 71 
procent av befolkningen att homosex-
ualitet är en sjukdom.

– HBT-personer är helt osynliga i 
Montenegro. I den mån de nämns är det 
i negativa ordalag, säger Jovan Kojicic. 

Han tror att vägen till förändring-
ar går genom synlighet: ett samhälle 
kan bara börja acceptera något som det 
konfronteras med.

oCH dET är jusT vad en del av Jovan 
Kojicics forskning går ut på; att kon-
frontera Montenegro och sedan stude-
ra om man lever upp till internationell 
lagstiftning om mänskliga rättigheter. 
Han kallar det ”research in action”.

I höstas utmanade han det monte-
negrinska samhället genom att ordna 
den första konferensen om HBT-perso-
ners rättigheter i huvudstaden Podgo-
rica. Akademiker från hela Europa och 
representanter från EU-kommissionen 
var på plats. Flera montenegrinska mi-
nistrar var inbjudna som talare, men 
lämnade återbud i sista stund.

Jovan Kojicic menar att de monte-
negrinska politikerna hycklar för att de 
vill vara politiskt korrekta i EUs ögon. 

– De vill 
egentligen inte 
alls komma och 
tala på en HBT-
konferens, men 
har svårt att tacka 
nej utan att fram-
stå som homofo-
ber och på så sätt 
äventyra ett fram-

tida EU-medlemskap. Tio dagar efter 
konferensen uttalade sig ministern för 
minoriteters rättigheter och beklagade 
att det fanns HBT-personer i Montene-
gro, säger Jovan Kojicic.

Men trots att ministrarna inte kom 
ser Jovan Kojicic konferensen som en 
stor framgång. Bara det att den ägde 
rum är en historisk händelse, menar 
han. Ett resultat av konferensen är att 
montenegrinsk polis ska skickas på en 
två veckor lång utbildning till Kanada 
för att bli bättre på att hantera hatbrott.

ETT aNNaT iNiTiaTiV är konstprojektet 
Arts for justice, där konstnärer genom 
konsten försöker nå ut med budskap 
om ökad tolerans.

Som post doc i rättssociologi studerar 
Jovan Kojicic de sociala normer som styr 
hur lagar efterlevs. Lagstiftningen ger 
fortfarande ett mycket bristfälligt skydd 
för sexuella minoriteter och HBT-perso-
ner lever i ständig rädsla för att avslöjas. 
Man är övertygad om att det ska leda till 
repressalier som misshandel, utstötning 
och hinder i karriären. 
    Montenegro var först bland länder-
na i forna Jugoslavien att avkriminali-
sera homosexualitet (1977). Ändå har 
sexuella minoriteter det värre där än 
i grannländerna. hur kommer det sig?

– Det är ett traditionsbundet land 
med starka patriarkala strukturer. Den 
ortodoxa kyrkan har en gammaldags 
syn på homosexualitet och starkt infly-
tande i samhället, säger Jovan Kojicic. 

tExt & foto: uLriKa orEDSSon 

forskar i Lund för att påverka 
hBt-situationen i Montenegro

Jovan Kojicic.

t
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uTbiLdNiNgsuTVärdEriNg. Det nya 
sättet att utvärdera högre utbild-
ning ska ge extra slantar till läro-
säten som har de bästa utbildning-
arna. En marknadsfunktion förs in i 
fördelningen av utbildningsanslag, 
något som aldrig tidigare prövats 
i Sverige. Det framgår av den nya 
kvalitetspropositionen.

Den kom i sista minuten, propositionen 
”Fokus på kunskap – kvalitet i den högre 
utbildningen”. Hade den dröjt ytterligare 
hade det blivit för sent att klubba igenom 
förslaget före valet i höst, och då hade den 
nya moroten varit i fara. För just det av-
snitt som innebär att en del av de statliga 
utbildningspengarna ska fördelas i kon-
kurrens till ”de bästa”, har åtminstone 
några riksdagsmän sagt sig vilja rensa ut 
om det blir regeringsskifte.

uTbiLdNiNgsmiNisTErN Tobias Krantz 
gav lärosätena en förhandstitt på för-
slaget i början av mars. Det väckte pro-
tester. Lunds universitets prorektor Eva 
Åkesson, hennes prorektorskollega Len-
nart Weibull i Göteborg och studentkå-
rerna, vände sig i debattartiklar mot re-
geringens modell. Lärandemålen – det 
vill säga vad studenterna uttryckligen 
förväntas lära sig och som är viktiga för 
den ökade internationaliseringen genom 
Bolognaprocessen – fanns inte med som 
kvalitetskriterium. De nationella studen-
tenkäterna hade också slopats – hur ska 
man kunna göra nationella jämförelser 
då? undrade debattörerna. Inte minst var 
de upprörda över att regeringen gjort av-
steg från den modell som lärosätena, stu-
denterna och Högskoleverket tagit fram i 
samarbete, och enligt Utbildningsdepar-
tementets direktiv.

Regeringens förklaring att gransk-

ningen av lärandemålen slopats med 
hänsyn till lärosätenas ökade självstän-
dighet, som föreslås i en annan proposi-
tion (se artikel sid 6) övertygade inte de 
protesterande.

Ändå innebär den nya utvärderings-
modellen att det gått igenom som Lunds 
universitet krävt i många år, nämligen att 
kvalitetsvärderingen ska ha mer fokus på 
utbildningens resultat och inte som tidi-
gare mest bedöma förutsättningarna för 
att nå kvalitet. 

EN NyHET i proposiTioNEN, jämfört 
med det förankrade ursprungsförslaget 
från HSV, är att varje lärosäte ska göra en 
självvärdering av sin utbildning. Den ska 
fungera som ett underlag för den obero-
ende bedömargrupp som ska ge det slut-
giltiga omdömet om utbildningens kva-
litet.

Agneta Stark, rektor för Högskolan 
Dalarna, har myntat uttrycket ”ursäkts-

• Lärosätena får ökat eget ansvar för att 
kvalitetssäkra utbildningen. I juni kom-
mer Högskoleverket med mer konkreta 
direktiv.

• Utbildningens resultat är det som ska 
bedömas: så som resultatet kommer till 
uttryck i självständiga arbeten (generel-
la akademiska färdigheter som förmåga 
att självständigt lösa problem och att 
kommunicera) samt i vilken mån stu-
denterna kommer ut på arbetsmarkna-
den (anställningsbarhet).

 • Värderingen av utbildningens resultat 
sker genom att studenternas självstän-
diga arbeten granskas av oberoende 
experter. Bedömarna får ett underlag 
genom lärosätenas självvärdering, sak-

marknaden” om självvärderingen, efter-
som det är meningen att lärosätena här 
bland annat ska kunna förklara varför 
deras utbildningsresultat är som de är.

Möjligen kan ”ursäktsmarknaden” 
rädda en angelägen utbildning trots då-
liga resultat, för att den behövs av andra 
skäl. Dock lär inte utbildningar med då-
liga resultat kunna erövra extra resurser. 
De ska gå till de bästa; för att få ”kva-
litetspremien” är det absoluta kvalitets-
krav som gäller. Men även om utbild-
ningar med högst resultat hämtar hem 
pengarna, så är det lärosätet som bestäm-
mer hur de ska fördelas lokalt.

max Tio proCENT av utbildningsanslagen 
ska fördelas enligt den här konkurrens-
principen. Det motsvarar för hela landet 
500–600 miljoner kronor. Vilket är vad 
regeringen tjänar in på att slopa gratis ut-
bildning för studenter utanför EES.

Britta CoLLBErg

den nya kvalitetsutvärderingsmodellen 

kunniga besöker varje lärosäte. 
• Enkäter genomförs nationellt bland 

före detta studenter – alumner.
• Resultatet bedöms enligt en tregra-

dig betygsskala, där det lägsta betyget 
innebär att utbildningen kan ifrågasät-
tas, medan det högsta kan ge extra re-
surser.

• ”Kvalitetspremien” – de extra resurser-
na till de bästa utbildningarna – beta-
las ut från 2013 och systemet är fullt ut-
byggt från 2015.

• Utvärderingarna sker vart fjärde år (tidi-
gare vart sjätte).

• Först ut att granskas är de samhällsve-
tenskapliga ämnena, inklusive ekono-
mi.

 

Extra anslag för 
de bästa utbildningarna

t

Propositionen ”Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen”
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 Britta 
Lilje gren, 
vice dekan, 
Samhälls-
vetenskap-
liga fakul-
teten:

– Det som slår mig är att 
man så starkt och ensidigt be-
tonar studenternas självständi-
ga arbeten, som underförstått 
ska integrera alla examensmål. 
Jag var studierektor på psy-
kologutbildningen i sju år. Vi 
hade tjugo examensmål varav 

 Eva 
Åkesson, 
prorektor, 
Lunds 
universi-
tet:

– Vi har 
fått vänta länge på proppen, 
vilket ger oss kortare förbe-
redelsetid och det är ett pro-
blem. Det är också svårt att 
säga om ”kvalitetspremien” 
blir kvalitetsdrivande. Vad vi 

sexton satta av högre instans 
– och bland dem fanns sådant 
som förmåga att bedriva psy-
kologisk behandling, självkän-
nedom, empati etc. Fyra sat-
tes lokalt av oss i Lund. Det var 
faktiskt vi som formulerade 
som ett mål, förmågan att pla-
nera och genomföra ett själv-
ständigt vetenskapligt arbete. 
Men med all respekt för det 
självständiga arbetet – i psyko-
logutbildningen kan man säga 
att det stod för bara en tjugon-
del av målen.

– Följden av den här foku-
seringen är att det faller på ut-
bildningarna att i självvärde-
ringen visa att man nått de mål 
som inte ryms i de självständi-
ga arbetena. Det blir säkert in-
tressant, men också kompli-
cerat och tidskrävande. Det är 
inget en ensam studierektor 
kan sitta med, utan måste för-
modligen ske i grupper och se-
minarier på fakultetsnivå.

– Att fokusera på resultatet 
är förstås viktigt, men kopp-
lingen till process får inte tap-

verkligen behöver är en re-
jäl generell höjning av utbild-
ningsanslagen, prislapparna 
är för låga.

– Det är bra att resultatet 
kommit mer i fokus. Men man 
går för långt åt andra hål-
let nu, i det att man helt av-
står från att bedöma lärande-
målen och processen för att 
nå kvalitet. Från det ena diket 
har man slirat över i det andra. 
Varför inte hålla sig på vägen?

            Karl- axel 
 nilsson, f.d. 
utvärde-
ringschef 
vid Lunds 
universitet 
och själv-
ständig ämnessakkunnig på 
utbildningsdepartementet 
i arbetet med kvalitetspro-
positionen:

– Bilden av kvalitetsproposi-
tionen blir snedvriden om man 
förbigår regeringens huvudsyf-
te att förena en förstärkt auto-
nomi för lärosätena med ökad 
statlig kontroll av resultatens 
kvalitet i slutet av utbildningen. 
Denna politiska ambition är inte 
ny, utan uttalades redan i sam-
band med högskolereformen 
1993. Propositionens innehåll 
stämmer väl överens med vad 

Lunds universitet krävt. redan 
efter den första uppföljningen 
den 10 januari 2003 av HSV:s 
tidigare utvärderingssystem be-
slutade universitetsstyrelsen 
skicka en starkt kritisk skrivelse 
till regeringen och föreslog föl-
jande förändring:

”I det uppföljningsarbete 
som genomförts inom Lunds 
universitet föreslås att standar-
den på uppsatser, examens-

arbeten och avhandlingar be-
döms. Det framhålls vidare att 
alumniundersökningar som 
genomförs inom universitetet 
och av SCB ger värdefull åter-
koppling från arbetslivet vad 
gäller utbildningens resultat. 
Det pekas också på att de er-
farenheter, som framkommer 
i studenternas kursvärdering-
ar av hur utbildningsmålen för-
verkligas, bör tas tillvara.“

pas bort. Som studierektor 
hade jag draghjälp av Hög-
skoleverkets krav på lärande-
mål. Det gick att få lärarna 
med sig i att bli medveten om 
hur lärandemål och exami-
nationsformer leder fram till 
och förverkligas i examensmå-
len. Detta måste man fortsät-
ta driva som utbildningsledare, 
för säg att man nu får ett då-
ligt omdöme, då kommer inte 
de självständiga arbetena att 
kunna säga vad i kedjan som 
brustit.  

 Kristina 
Eneroth, 
prorektor, 
Ekonomi-
högsko-
lan:

– Det 
har varit många turer och 
lång väntan på den här 
propositionen, så det är 
bra att det nu äntligen 
finns något att ta ställning 
till. Det mest slående i den 

nya utvärderingsmodel-
len tycker jag är övertron 
på hur mycket i en utbild-
ning man kan fånga upp i 
resultatet, i vårt fall upp-
satserna.

 – För övrigt följer försla-
get gängse utvärderings-
modeller – med självvärde-
ring, platsbesök etc. Så det 
är väl bara att invänta att 
det drar igång för vår del 
2011.

Kommentarer nya kvalitetsutvärderingsmodellen
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sTudiEaVgifTEr. En avgiftsguru 
kom till Lunds universitet – och ska-
kade om.

– Studieavgifter kommer att för-
ändra ert universitet och er ställ-
ning i världen. Lär av andra, men 
kopiera inte. och vad ni än gör – 
sätt inte för låga avgifter, sa Daniel 
guhr, konsult och strategisk råd-
givare åt bland annat kanadensiska 
regeringen.

Daniel Guhr är vd för Illuminate Con-
sulting Group (ICG), San Francisco, som 
ger råd till universitet, stiftelser och myn-
digheter i frågor som rör strategisk ut-
veckling. Senast har gruppen levererat 
analyser till regeringen i Kanada, som li-
der stor brist på högutbildad arbetskraft. 

Till Lunds universitet kommer Daniel 
Guhr med kort varsel och håller ett fak-
taspäckat seminarium för akademiska le-
dare och administratörer. Hans råd går 
på tvärs mot vad många hittills trott och 
yttrat i avgiftsfrågan.

i disKussioNErNa har flera LU-fakulte-
ter varit tveksamma till att ta ut avgif-
ter som ligger högre än den så kallade 
prislappen, dvs. den summa som svens-
ka staten betalar för en utbildningsplats 
vid Lunds universitet. 

– Fel tänkt. Vad ni än gör – don t́ un-
derprice. Studieavgiften är en kvalitets-
signal. Ni måste identifiera vilka som är 
era konkurrenter på den internationella 
marknaden, för det är dem ni kommer 
att jämföras med. Ni bör anpassa era av-
gifter därefter, säger Daniel Guhr.

HämTa HEm aNTagNiNgEN av interna-
tionella studenter – det är ett annat råd 
Daniel Guhr ger. Att låta antagningen 
ske nationellt av Verket för högskoleser-

vice tar för lång tid och gör att man tap-
par studenter. 

Lokal antagning är överlägsen om den 
görs rätt. Guhr rekommenderar ett elek-
troniskt system som både kan kontrolle-
ra behörighet och ge antagnings- och sti-
pendiebesked inom loppet av åtta veckor. 
London School of Economics (LSE) har 
utvecklat ett som är så smidigt, lagom 
snabbt och imponerande att det finns 
studenter som bara därför väljer LSE före 
”Oxbridge”, hävdar han. 

– Åtta veckors antagningsprocess är 
snabbt nog. Lärosäten som ger antag-
ningsbesked inom ett dygn – ungefär 
lika lång tid som det tar att kolla kredit-
kortet – är inte trovärdiga.

Han råder också Lunds universitet att 
tänka långsiktigt. Inte fundera så mycket 
på vad som ska hända nästa år, utan på 
vad som krävs för att bli en riktig bra stu-
diedestination t.ex. 2016. 

– För att bli det gäller att fokusera, sä-
ger Daniel Guhr. 

LuNds uNiVErsiTET vill rekrytera studen-
ter från framför allt Kina, In-
dien, Mellanöstern, delar 
av Afrika och Nordameri-
ka. Men hälften av dessa 
är vad Guhr kallar högris-
kländer – dvs. känsliga för 
små förändringar i de poli-
tiska relationerna. Det gäller 
inte minst Kina. Dessutom 
börjar tillväxtekonomierna i 
Asien själva bli stora studiedestinationer 

för internationella studenter och allt fler 
asiatiska länder rekryterar asiater. Det är 
med andra ord många som konkurrerar 
om studenter från just de områden som 
Lunds universitet vill prioritera, menar 
Guhr. Han pekar på andra intressanta 
nationer att också räkna med, som Tur-
kiet, Brasilien och Ryssland. För att locka 
ryska talanger krävs dock en stor och va-
rierad uppsättning stipendier och finan-
sieringsmöjligheter. 

gENErELLT gäLLEr att vara uppfinnings-
rik och anpassa sig efter målgruppen, 
fortsätter Guhr. Och många gånger mer 
effektivt än att delta i mässor, jobba med 
agenter och annonsera är att ha en bra 
internationell webb, hävdar han. Få uni-
versitet har det i dag, och Lund hör dess-
värre inte till denna lilla 
exklusiva skara.

Avgiftsgurun Daniel Guhr:

– sätt inte för låga 
studieavgifter!

Daniel Guhr är vd för Illumina-
te Consulting Group (ICG), San 
Francisco, som ger råd till uni-
versitet, stiftelser och myn-
digheter i frågor som rör 
strategisk utveckling. 
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Lunds universitet har ett starkt aka-
demiskt varumärke, konstaterar han vi-
dare, men saknar motsvarande på rekry-
teringssidan. 

– Vad gör Lund annorlunda? Varför 
ska man söka sig hit? Vad ni behöver för 
att skapa ett ”recruitment brand” är en 
bra story och ge den liv. Gör för all del 
inte som Tyskland!

Och här hissar tyskfödde Daniel 
Guhr stora varningsflaggan. Tyskland 
har lyckats straffa ut sig själv från den in-
ternationella utbildningsmarknaden ge-
nom att inte samordna sina insatser, be-
rättar han. När lärosätena fick möjlighet 
att ta betalt av studenterna, spreds i en 
hast ett rykte att det var väldigt dyrt att 
studera i Tyskland. Följden blev ett dras-
tiskt tapp av internationella studenter. 

– Men sanningen är att bara en hand-
full tyska lärosäten tar betalt, merparten 
är fortfarande gratis! Och de som tar be-
talt har satt avgiften mycket lågt. Ändå 
sviker studenterna. 

TysKLaNdsExEmpLET Visar vikten av 
att arbeta medvetet med sitt rekryte-
ringsvarumärke, enligt Guhr. Även om 
Lunds universitet inte direkt hurrar över 

beslutet om studieavgifter så är det alltså 
bäst att gilla läget, och ha koll på vilken 
bild av sig själv universitetet förmedlar 
till omvärlden. 

– Ska Lund kunna konkurrera om ta-
langer på en internationell arena så krävs 
en högklassig och integrerad hantering 
av rekryteringsfrågan, inom universite-
tet som helhet och i alla led. 

VarumärKET får KrafT av att studenter-
na får en förstklassig utbildning och tas 
väl om hand, från första till sista stund. 
Nöjda studenter är de bästa ambassadö-
rerna, brukar man ju säga; Daniel Guhr 
har åtskilliga bevis för att det är så i den 
nya kunskapsekonomin där ett lärosätes 
rykte både kan förstöras och lyftas av en 
film på YouTube eller en diskussion på 
Facebook. Universitetet bör ta hjälp av 
sina före detta studenter, alumner, och 
när det gäller rekrytering ska man vända 
sig till dem som nyss gått ut; de har inga 
pengar att donera, men är fulla av en-
tusiasm och ofta beredda att arbeta ide-
ellt för sitt alma mater, det visar Daniel 
Guhrs alumnundersökningar på andra 
håll i världen.

Över huvud taget är det viktigt för 

     studieavgifter
Hösten 2011 införs studieavgifter för ut-
omeuropeiska studenter. Lunds universi-
tet räknar med färre sökande 2011, men 
har ändå ambitionen att behålla två tredje-
delar av de cirka 600 studenter som i dag 
kommer från länder utanför EES. De miljo-
ner universitetet förlorar – femtio miljoner 
i sänkt takbelopp de närmaste åren – kan 
översättas till förlorade jobb om inte uni-
versitetet drar till sig betalande studenter.

EKoNomi. universitetsledningen 
vill sjösätta en ny modell för hur 
de statliga forskningspengarna ska 
fördelas mellan fakulteterna. Enligt 
den modellen ska fördelningen av 
forskningsmedel baseras på kvali-
tetskriterier och strategiska övervä-
ganden. Vid naturvetenskapliga fa-
kulteten frågar man sig om den nya 
modellen kan få en negativ inver-
kan på den fria grundforskningen. 

Inom Lunds universitet pågår nu en ut-
redning kring att omfördela fakultetsan-
slagen, alltså de statliga forskningspeng-
ar som universitetet får varje år. Tidigare 
har dessa statliga medel varit hårt styrda, 
men sedan 2009 är det fritt fram för varje 
enskilt universitet att helt självt bestäm-

ma hur pengarna ska fördelas mellan de 
olika fakulteterna.

aNLEdNiNgEN TiLL att universitetsled-
ningen vill införa en ny fördelningsmo-
dell är ett beslut i universitetsstyrelsen 
våren 2008. Styrelsen anser att fördel-
ningen av alla forskningsmedel på sikt 
ska baseras på kvalitetskriterier och stra-
tegiska överväganden. Tanken är att mo-
dellen ska utgå från regeringens nya mo-
dell för hur forskningsanslag fördelas 
mellan lärosätena i landet. Centrala för-
delningskriterier är bibliometri, externa 
forskningsmedel och grundutbildning-
ens storlek.

försLagET om en ny fördelningsmodell 
ska vara färdigt under 2010 och kommer 

att gå ut på remiss inom universitetet un-
der den kommande hösten. Naturveten-
skapliga fakultetens dekan Torbjörn von 
Schantz har bjudit in rektor Per Eriksson 
till ett möte med fakultetens anställda 
för att diskutera den nya fördelningsmo-
dellen och dess effekter för Lunds uni-
versitet.

TorbjörN VoN sCHaNTz är bekymrad 
över att en omfördelning av fakultetsan-
slagen kan ha negativ inverkan på den 
fria grundforskningen. Han anser att sta-
ten och universitetet har ett särskilt an-
svar att finansiera grundforskningen via 
fakultetsanslagen. Vid LUMs presslägg-
ning var datum för rektorsmötet ännu 
inte bestämt.

LEna BJörK BLixt

naturvetare oroas över ny fördelning av fakultetsanslag 

universitetet att utveckla sin sociala kom-
petens. Det är i hög grad detta som av-
gör val av universitet i dag, bland dem 
som kan välja.

– Det gäller att skaffa sig en god och 
realistisk självbild och ”sälja sig” genom 
relationer, nätverk. Ni vill ju inte uppfat-
tas som alltför kommersiella och despe-
rata, säger Daniel Guhr och tar Harvard 
som exempel. 

– Att jaga talanger skulle skada Har-
vard, som ”säljer sig självt”. Det handlar 
i hög grad om status, nätverk, vem man 
lär känna. 

tExt & foto: Britta CoLLBErg

t
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anna-Maria Persson vill väcka intresse för matematik. hon vill visa 
att ämnet innehåller så mycket mer än siffror. hennes engagemang 
lockar varje år fler än hundra gymnasieungdomar till universitetets 
matematiktävling.

tävLingsLedare 
    soM inspirerar

Anna-Maria Persson kollar om gymnasie eleverna 
kan lösa uppgifterna i mattetävlingen.
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Vårsolen flödar utanför de ga-
pande fönsterrutorna på 
tredje våningen i Matema-
tikhuset. Inne i salen sitter 

sammanbitna gymnasieelever och utma-
nar sig själva i den årligt återkomman-
de tävlingen Matematikpilen. Den po-
pulära tävlingen har denna gång fått 117 
ungdomar från hela Skåne att tillbringa 
en lördag på Matematikcentrum i Lund.

aNNa-maria pErssoN blickar nöjt ut 
över lagdeltagarna. Det var hon som 
startade Matematikpilen för fyra år se-
dan. Fast egentligen stavas tävlingen 
Matematikπlen, efter det matematiska 
tecknet pi, π. Anna-Maria Persson äls-
kar matematik och vill inspirera ungdo-
mar att gilla ämnet. Hon vill få dem att 
se det som hon själv har upptäckt.

– Matematik är att lösa problem och 
förstå logiska resonemang, säger hon.

Själv tävlade hon en del i matematik 
under sin egen uppväxt i Rumänien. Där 
fanns matematikolympiader i alla årskur-
ser, och ämnet matematik hade mycket 
hög status. Det var under skolåren i Ru-
mänien som hon fick klart för sig att ma-
tematik är så mycket mer än bara siffror 
och räkneövningar.

TiLL sVErigE kom Anna-Maria Persson 
som 19-åring. Hon började läsa mate-
matik vid Lunds universitet, och ett an-
tal år senare stod hon med en färdig av-
handling i näven. Hennes doktorsarbete 
var inriktat på komplex analys. Nu har 
hon en fast tjänst på Matematikcentrum, 
inom Naturvetenskapliga fakulteten, där 
hon arbetar som lärare och forskare. Hon 
tycker det är en fantastisk upplevelse att 
som lärare få vara närvarande när en an-
nan människa förstår något nytt, insik-
tens ögonblick så att säga.

mEN i jusT dENNa sTuNd har Anna-Ma-
ria Persson huvudet fullt av andra tankar. 
Lågmälda diskussioner förs då och då 
mellan lagdeltagarna i salen. Snart är täv-
lingstiden ute, och Anna-Maria Persson 
funderar på om läget är under kontroll. 
Hon har precis dukat upp ett långbord 

med pastasallad nere i Matematikhusets 
foajé, släpat tunga backar med dricka på 
plats. Snart ska 117 hungriga ungdomar 
utfodras. Efter att tävlingsdeltagarna fått 
lunch ska de få lyssna på några inspire-
rande matematikföreläsningar under ef-
termiddagen, medan Anna-Maria Pers-
son och hennes medarbetare samtidigt 
febrilt rättar alla svaren. Sedan avslutar 
de dagen med en prisutdelning.

aNNa-maria pErssoN är uNg. Och hon 
är kvinna. Knappast representativ för 
den stereotypa bilden av en matematiker 
vid ett universitet. Hon förklarar leende 
att Matematikπlen är ett fint tillfälle att 
ta hål på myten om hur en matematiker 
ska se ut och vara. Under tävlingsdagen 
kommer ungdomarna i kontakt med fle-
ra matematiker vid institutionen.

– Många människor vet inte vad en 
matematiker gör. De vet inte att man kan 
forska i matematik, att det finns mycket 

kvar att upptäcka inom ämnet, säger hon.
Tor Djärv, årskurs 3 på Katedralsko-

lan i Lund, ingår i det lag som först läm-
nar in sina tävlingssvar. Han och klass-
kamraten Sebastian Ekström konstaterar 
att tävlingen innehöll intressanta mate-
matikproblem, inte jättesvåra, men svå-
rare än i gymnasieskolan. Tor Djärv ring-
ar in matematikens charm och lockelse.

– Det är matchen, utmaningen. Man 
vill ju inte förlora, säger han och förklarar 
att varje gång man lyckas med ett matte-
problem känns det som en vinst.

dE bäggE grabbarNa ser glada ut och 
vandrar iväg mot pastasalladen. Kanske 
är matematik just det – bara ytterliga-
re en variant på människans behov av 
spänning, utforskande och underhåll-
ning. Den där aptitretande och tillfreds-
ställande känslan av äventyr i vardagen.

tExt: LEna BJörK BLixt

foto: gunnar MEnanDEr

Anna-Maria Persson 
har initierat Matema-

tikpilen och sköter både 
lunchbestyr och överva-

kar själva tävlingen.
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hur hälsosam är luften i våra bostä-
der? hur påverkas den av matlag-
ning, tvätt, dammsugning, bokhyl-
lor och husdjur?

Så kan man slarvigt formulera 
frågan bakom ett forskningsprojekt 
som bedrivits hemma hos ett 40-tal 
lundabor under det senaste halvår-
et. Det är dock inte dammråttor hon 
jagar, gunilla Wieslander, utan bra 
mycket mindre luftföroreningar.

Gunilla Wieslander är yrkesmedicina-
re och forskare i Uppsala. I höstas var 
hon innehavare av LTHs Lise Meitner-
stipendium. Då fick hon möjlighet att 
sätta igång detta projekt i samarbete 
med professor Mats Bohgardh och uni-
versitetslektor Anders Gudmundsson 
på Avdelningen för ergonomi och aero-
solteknologi vid LTH. Doktoranderna 

Christina Isaxon och Erik Nordin spe-
lar också en viktig roll.

I mars gjorde Gunilla Wieslander och 
hennes forskargrupp de sista hemma-
hos-undersökningarnai Lund.

LUM följer med Christina Isaxon till 
Gerd Pedersen i det radhus i Lund där 
hon bor med Urban Persson och deras två 
tonårsbarn. Vi tas emot med stort intres-
se, inte minst av familjens två hundar.

– Det här ska bli spännande, säger 
Gerd Pedersen.

Inomhusluften är förmodligen bra 
hos sonen i familjen för han sover året 
runt med öppet fönster. Mätaren för kol-
dioxid placeras i stället i dotterns rum.

– Koldioxidhalten avslöjar luftom-
sättningen. Vi utandas koldioxid och 
om halterna stiger på natten visar det att 
ventilationen är dålig, förklarar Christi-
na Isaxon. 

heMMaLUft 
en häLsorisk?

Hon mäter också rummet för att kun-
na sätta halterna i proportion till den to-
tala luftmängden. Radhusen vi är i nu är 
byggda 1963 och saknar helt mekanisk 
ventilation. 

på EN spECiELL HyLLa i vardagsrummet 
fäster Christina Isaxon två partikelmäta-
re, den ena mäter partiklar i nanostorlek, 
den andra mäter större men fortfarande 
osynliga partiklar. Den mätaren brum-
mar påtagligt, men Gerd Pedersen tror 
inte att det ska störa familjen, som inte 
precis är tystlåten av sig.

Hon får också ge sig tid att svara på 
frågor om huset och familjens vanor, 
t.ex. städning, textilhantering, tvättme-
delsmärke, matlagning etc. Några pet-
riskålar placeras också i vardagsrummet 
för att skördas efter en vecka.

– Då får vi se vilka mikroorganismer 

Översättaren Peter Staffansson intervjuas hemma i vardagsrummet av Gunilla Wieslander.Christina Isaxson informerar Gerd Peder-
sen om hur försöket går till.
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inom projektet PinDa, Particles in 
indoor air, undersöks hemmiljöer 
för att upptäcka hälsorisker i form 
av luftföroreningar och småpartik-
lar i luften.

Yrkeshygieniker, som Gunilla Wieslan-
der, har länge känt till riskerna med luft-
föroreningar för en rad sjukdomar, men 
modern mätteknik kan kraftigt precise-
ra kunskapen om den irritation som föro-
reningar vållar.

– I stället för att bara mäta på labora-
torier vill vi helst mäta i verkliga miljöer, 
säger Gunilla Wieslander. Det har jag ti-
digare gjort både i skolor i Europa och på 
vårdboenden. 

En gång startade hon sin forskning 
med att undersöka målares arbetsmiljö, 
och det blev hennes doktorsavhandling.

Kunskaperna om hälsorisker med 
partiklar i luften har ökat. För tidig död, 
luftvägssjukdomar och hjärt- och kärl-
sjuklighet har kunnat konstateras i bl.a. 
yrkesmiljöer utomhus. Däremot vet man 

fortfarande inte mycket om hemmiljöer. 
Men man vet att det finns många källor 
till ultrafina partiklar i nanoskala: mat-
lagning, rökning, vedeldning, stearin-
ljus, kontorsutrustning och kemiska re-
aktioner. Grövre partiklar kommer från 
uppvirvlat damm.

i piNda mäTs partiklar i inomhusluften 
i två olika storlekar. Man undersöker 
också mikroorganismerna: husdjursal-
lergener, spår av svampar och bakterier. 
Damm samlas in.

Dessutom undersöks människor som 
bor i miljöerna: bl.a. mäts deras tårfilm 
och nästäppa. Tunn tårfilm gör oss mer 
känsliga för partiklar och partiklar gör fil-
men tunnare. Det har man lätt kunnat se 
när det gäller miljöer som blivit rökfria.

En annan metod kallas Airocrine och 
mäter kväveoxiderna (NO-halten) i ut-
andningsluften. Denna är förhöjd hos 
allergiker. Cortison sänker halterna och 
metoden kan användas för att mäta ef-
fekten av cortisonbehandling.

som har landat i dem, säger Christina 
Isaxon.

I en aktivitetslogg ska familjen skriva 
upp allt de har för sig som kan påverka 
luftkvaliteten, t.ex. om de tänder levande 
ljus. Under en vecka kommer livet i fa-
miljen att påverkas av nya rutiner.

TiLLsammaNs mEd Gunilla Wieslander 
stiger vi strax därpå in hos Peter Staffans-
son på Klostergården. Han arbetar som 
översättare och tillbringar därför ofta 
både arbete och fritid i sin ganska lilla, 
men moderna och ljusa lägenhet. Just nu 
arbetar han med en bok om maffian, be-
rättar han.

Gunilla Wieslander börjar med att 
koppla upp apparater och sin dator i lä-
genheten medan Peter sätter på kaffet. 
Hon ställer en rad frågor om lägenheten 
och om Peters vanor och kryssar för sva-
ren i sin pärm.

– I andra studier kan vi också skölja 
näsan på folk för att se proteiner som vi-
sar graden av inflammation.

Genom enkäter och intervjuer med de 
boende får man mer kunskap om vanor 
och föroreningskällor.

 Forskningen, som kostnadsberäknats 
till 3,3 miljoner, bekostas av Formas och 
Vetenskapsrådet.

Sedan några år finns normer inom EU 
för partikelkoncentrationen i luft utom-
hus, 50 mg/m3 i masskoncentration un-
der ett år. För inomhusluften saknas nor-
mer och riktlinjer. 

MatS nYgrEn

Sedan vill hon göra en tårfilmsun-
dersökning, men avstår när Peter berät-
tar att han har linser. Hon demonstrerar 
dock hur den går till. Man lyser med en 
stark lampa på hornhinnan och ser hur 
lång tid det tar innan det börjar svida så 
att försökspersonen blinkar. Det avslöjar 
hur tjock tårfilm man har.

i sTäLLET uNdErsöKEr HoN Peters näsa 
med en ultraljudsändare som ger en bild 
på datorn av dess inre storlek och form.

Hon plockar också fram en apparat 
som mäter kväveoxid i utandningsluften. 
Peter ska andas in genom apparaten som 
då filtrerar bort kväveoxiderna från at-
mosfären. När han sedan långsamt an-
das ut mäts alltså bara hans egna kvä-
veoxider. Den halten kan ge ett mått på 
den inflammation man har t.ex. vid ast-
ma. Hos Peter finns inga sådana tecken.

Försökspersonerna får ta del av rap-

porten när den en gång ligger klar om 
något år. Dessutom får de tips om dåliga 
miljöfaktorer om några sådana upptäcks.

guNiLLa WiEsLaNdEr bEToNar att det 
här är ett jungfruligt forskningsområde. 
Undersökningen ser hon som en pilot-
studie, som behöver följas upp. Dess hy-
potes är att inga förhöjda risker uppstår 
i hemmiljön, men det tror hon nog inte 
riktigt på.

Forskarna vet nämligen från många 
betydligt bättre utforskade arbetsmiljö-
er att partiklar i luften ofta är ett häl-
soproblem. Stor överdödlighet har också 
uppmätts intill starkt trafikerade vägar – 
även inomhus. Här inverkar också buller 
som samvarierar med trafikavgaser.

Försökspersonerna har valts ut slump-
mässigt ur fastighetsregistret och inbju-
dits med ett brev. 

tExt & foto: MatS nYgrEn

Gunilla Wieslander mäter tårfilmens tjocklek.

Partiklar i inomhusluften mäts
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Modern diktatUr
klär ut sig till demokrati

Säg ”diktatur” och de flesta tänker på en nattsvart terror 
som i Stalintidens Sovjet, Chile under Pinochet eller 
nutidens nordkorea och Burma. Men sådana länder är inte 
representativa för dagens auktoritära regimer.

En egyptisk man röstar 2005. 
foto: upi / eyevine /ibl
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den vanligaste formen av dik-
tatur är idag en diktatur 
som är utklädd till demo-
krati. Man har val med fle-

ra partier, men genom fusk, mutor och 
hot blir det ändå alltid ”rätt” parti som 
vinner, förklarar docent Jan Teorell. 

Professorn i statsvetenskap Axel Ha-
denius, som i år gästforskar i Uppsala, 
har tillsammans med Jan Teorell byggt 
upp en databas om det politiska styret i 
världens länder åren 1972–2005. 

I databasen delas de 193 länderna in i 
demokratier och auktoritära stater, och de 
senare i olika undergrupper: enpartisty-
re, militärdiktatur, flerpartidiktatur och 
monarkidiktatur. I den sista och mins-
ta gruppen finns bl.a. Saudiarabien, vars 
kungafamilj styr landet helt enväldigt.

ENparTisTyrE och militärdiktatur var 
förr de vanligaste formerna för auktori-
tära regimer. 

– Många blev förvånade när vår stu-
die visade att detta ändrat sig. Numera är 
flerpartidiktaturerna vanligast. Några ex-
empel är Ryssland, Egypten och Tanza-
nia, som visserligen har val men där rege-
ringspartiet alltid vinner, säger Jan Teorell.

Lundaforskarnas studie visade också 
att militärdiktaturerna inte var de mest 
kortvariga. Det hade många trott, bland 
annat för att militären ofta tar makten 
just med löftet att snabbt demokratisera 
landet. Men faktum är att flerpartidik-
taturerna, som setts som mycket stabila, 
tvärtom gett den snabbaste övergången 
till demokrati.

Enligt Jan Teorell är förklaringen att 
en flerpartidiktatur visserligen har rigga-
de val, men ändå ger möjligheter både för 
regimen att splittras och för oppositio-
nen att enas. Avvikande röster inom det 
dominerande partiet får chans att höras, 
och avvikarna kan så småningom bilda 
egna nya partier. Om de oppositionella 
småpartierna sedan enas, så kan de till-
sammans bli en stark politisk kraft.

– Flerpartidiktaturer är känsliga för 
stora folkliga rörelser och demonstratio-
ner. Eftersom de ju försöker se legitima 
och demokratiska ut, så är det svårare för 

dem än för t.ex. Kina att bemöta demon-
strationer med våld, säger Jan Teorell.

Han tar Filippinerna som exempel. I 
valet 1986 hade oppositionskandidaten 
Corazon Aquino vunnit mot alla odds, 
vilket diktatorn Ferdinand Marcos för-
sökte ogiltigförklara för att hålla sig kvar 
vid makten. Det ledde till så enorma pro-
tester att han inte kunde slå ner dem med 
militärmakt, utan fick flygas ut ur landet 
med USAs hjälp.

Särskilt känsliga är flerpartidiktatu-
rerna i ekonomiskt dåliga tider. 

– Det är ju kostsamt att hålla sig vid 
makten med odemokratiska metoder. 
Man ska köpa röster, betala mutor och 
ge frikostigt stöd till sina underhugga-
re på alla nivåer..., påpekar Jan Teorell.

EN aNNaN dEmoKraTiforsKarE i Lund 
är Christian Göbel. Han är statsvetare, 
Kinaspecialist och post-doc på Centrum 
för Öst- och sydoöstasienstudier. Chris-
tian Göbel har en annan infallsvinkel på 
sin forskning – inte regimens sätt att or-
ganisera sig utan dess förhållande till be-
folkningen och vad den stöttar sig på.

– Bara tvång är inte effektivt i läng-
den, ens för en diktatur. Att utöva våld är 
dyrt på alla sätt. Men en auktoritär regim 
som åtminstone delvis upplevs vara till 

nytta för sina medborgare behöver inte 
ta till våld, menar han.

Hur bär en regim sig då åt för att vara 
till nytta, eller tyckas vara det? Ett sätt är 
att bygga upp regelverk, institutioner och 
administration så att samhället fungerar. 
Ett annat är att genom förgreningar nere 
på stads- och bynivå hålla sig informerad 
om folkets behov och tillgodose dessa i 
viss utsträckning. Ett tredje är att försö-
ka styra folkets åsikter och värderingar.

– I Kina tar staten faktiskt ganska stor 
hänsyn till böndernas problem. Men man 

arbetar också mycket med propaganda 
som ska legitimera de inskränkningar 
och den censur som också används. Ju 
bättre man lyckas med sådana metoder, 
desto mindre öppet våld behöver regimen 
använda, förklarar Christian Göbel.

Om en diktatur bygger upp regler och 
institutioner inom t.ex. handel, ekonomi 
och rättsväsende blir diktaturen stabila-
re. Men dessa regler och institutioner kan 
också – kanske med vissa förändringar – 
användas om landet så småningom blir 
en demokrati. Så hade t.ex. Taiwan ett 
mycket bättre utgångsläge än Thailand 
när respektive land blev demokratiskt: i 
Taiwan fanns redan mycket av det som 
behövs i ett modernt samhälle, medan 
Thailand fick starta från grunden.

Statsvetarna Jan Teo-
rell och Christian Gö-
bel forskar båda om 
demokratifrågor.  
foto: ingela björck

”Numera är flerpartidiktaturerna vanligast. 
Några exempel är ryssland, Egypten och 
Tanzania, som visserligen har val men där 
regeringspartiet alltid vinner.”

t
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– Därför är det klokt att stödja upp-
byggnaden av organisationer och regel-
verk även i en diktatur, menar Christian 
Göbel. Han tror på sådant bistånd, och 
tycker också det är bra att västerländska 
organisationer t.ex. stödjer miljörörelser 
och sociala rörelser i Kina. 

sTaTsVETarE TaLar ofTa om tre vågor 
av demokratisk utveckling och två mot-
vågor. Den första demokrativågen ägde 
rum på slutet av 1800-talet när västlän-
derna blev demokratier, och följdes av 
en motvåg under mellankrigstiden med 
diktaturerna i bl.a. Tyskland och Italien. 

Nästa demokrativåg kom efter andra 
världskriget då dessa diktaturer föll och 
många kolonier frigjorde sig. Motvågen 
som följde innebar att flera av dessa nya 
länder omvandlades till enpartistater el-
ler militärdiktaturer. 

Den tredje demokrativågen startade i 
mitten av 70-talet. Den har omfattat fle-
ra kontinenter: Latinamerika, Östeuropa 
efter Berlinmurens fall, och Afrika med 
Sydafrika som främsta exemplet. De se-
naste åren har dock inte medfört något 
nettotillskott av nya demokratier.

– Pessimisterna menar att vi kan vara 
inne i en tredje motvåg. Men man ska ju 
ha i minnet att varje motvåg startar från 
en högre nivå än tidigare, så totalt sett 
går världen ändå i rätt riktning, menar 
Jan Teorell.

HaN uTKommEr i HösT med en bok som 
bygger på den stora demokratistudien. I 
sin vidare forskning har han nu tagit upp 
en närbesläktad fråga, nämligen valfusk 
– i Sverige.

– Vi är så vana vid att se korruption 
och valfusk som märkliga avvikelser som 
förekommer utomlands. Men det är fak-
tiskt den svenska friheten från valfusk 
som är avvikande! säger Jan Teorell. 

Han har gått bakåt i tiden till 1700-ta-
lets fejder mellan hattpartiet och möss-
partiet, då det klagades mycket över 
oegentligheter vid valen. Målet med stu-
dien är att se hur Sverige så småningom 
– som ett ganska ovanligt undantag i en 
internationell jämförelse – lyckades bli av 
detta problem. 

ingELa BJörCK

Vad hjälper det med en väl funge-
rande demokrati på nationell nivå 
när mycket av det som påverkar 
oss sker utanför Sveriges gränser? 
Många talar om bristen på demo-
krati på det internationella planet. 
Statsvetare försöker få en samlad 
bild.

– Helt klart är att den form av represen-
tativ demokrati som vi idag har på natio-
nell nivå inte fungerar på det globala pla-
net, säger professor Christer Jönsson. 

Idag talas det allmänt om ett ”demo-
kratiskt underskott” på internationell 
nivå. Det ger ganska förenklad bild, me-
nar Christer Jönsson, som leder Trans-
demos – ett forskningsprogram som ta-
git sig an jätteuppgiften att utvärdera om 
det finns en utveckling i riktning mot 
global demokrati.

EN mETod att göra den internationella 
politiken mer demokratisk är att bjuda in 
frivilligorganisationer i olika samman-
hang. Till klimatmötet i Köpenhamn 
fanns flera tusen sådana på plats. 

Många ifrågasätter dock vad deras 
närvaro gör för skillnad eftersom de här 
organisationerna ofta inte själva är demo-
kratiskt uppbyggda. 

Statsvetaren Anders Uhlin har stude-
rat frivilligorganisationers demokratiska 
trovärdighet:

– Man kan ändå säga att de bidrar till 
den demokratiska processen genom att 
de tvingar stora beslutsfattande organi-
sationer som exempelvis FN och Världs-
banken att öppna upp sig och ta större 
hänsyn till alla de människor som påver-
kas av besluten, säger han.

Vissa internationella aktörer är bätt-
re på att öppna sina beslutsprocesser än 
andra. Exempelvis är FNs utvecklings-

program UNDP bra på att ta in syn-
punkter från frivilligorganisationer. 

– Graden av inflytande har att göra 
med hur beroende man är av frivilligor-
ganisationerna för att kunna utföra sin 
verksamhet, säger Anders Uhlin.

Även Världsbanken, som fått massiv 
kritik för att bedriva en politik som bara 
gynnar västvärlden, har blivit en mer 
öppen organisation. Precis som UNDP 
bedriver de biståndsprojekt i samarbete 
med olika frivilligorganisationer. Där-
emot är IMF – den internationella va-
lutafonden – fortfarande sluten, trots att 
deras beslut påverkar människor i hela 
världen.

dE mEsT sLuTNa internationella aktörer-
na är dock stiftelserna, berättar Anders 
Uhlin. Detta blir ett demokratiskt pro-
blem om det rör sig om stiftelser med stor 
makt som exempelvis Bill och Melinda 
Gates stiftelse eller Ford Foundation. De 
skänker enorma summor pengar som på-
verkar inriktningen i arbetet hos flera fri-
villigorganisationer.

Andra viktiga internationella aktörer 
är givetvis företagen. Kofi Annan instif-
tade under sin tid som FN-chef något som 
kallas för Global Compact, det vill säga ett 
slags kontrakt mellan FN och företagen 
om att dessa ska uppfylla vissa principer 
om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, mil-
jö och bekämpning av korruption. 

sTaTsVETarEN magdaLENa bExELL 

forskar om partnerskap mellan det pri-
vata och det offentliga. Hon menar att 
de här kontrakten med FN har spelat stor 
roll för att uppmärksamma vikten av att 
företag tar ett globalt ansvar. Samtidigt 
har de fått kritik för att de är frivilliga och 
inte bindande på något sätt. Frivillighe-
ten blir ett problem i länder som inte har 

Frivilligorganisationer 
kan bidra till global demokrati

t
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ett fungerande rättssamhälle. 
– I och med att det inte finns någon 

kontrollmekanism som ser till att före-
tagen efterlever riktlinjerna så finns det 
gott om exempel på företag som har fått 
en oförtjänt goodwill genom att vara 
med i Global Compact, säger Magdale-
na Bexell.

TraNsdEmos-programmET har som 
övergripande syfte att undersöka i vil-
ken mån icke-statliga organisationer bi-
drar till demokratisering på global nivå, 
men efter att programmet nu pågått i två 
år så har forskarna alltmer kommit att 
tala om legitimitet istället för demokra-
ti: Om en internationell organisation gör 
bra saker så kan den vara legitim utan att 
för den saken vara demokratisk. 

– Som det ser ut idag, med ett stort 
antal specialiserade internationella orga-
nisationer, kan det vara mer rättvisande 
att tala om ett korporativistiskt* styre än 
ett demokratiskt, säger Christer Jönsson.

tExt & foto: uLriKa orEDSSon

     Transdemos
Transdemos är ett sexårigt program som 
finansieras av riksbankens jubileumsfond 
(2008–2013). Det är ett samarbete mellan 
ett tjugotal forskare på Stockholms och 
Lunds universitet med en budget på drygt 
30 miljoner kronor.

I sommar släpps de tre första större pu-
blikationerna:
•  Transnational Actors in Global Gover-

nance – Patterns, Explanations and Im-
plications. redaktörer: Christer Jönsson 
and Jonas Tallberg

•  Democracy and Public-Private Partner-
ships in Global Governance. redaktö-
rer: Magdalena Bexell and Ulrika Mörth

•  Legitimacy beyond the State? Re-exa-
mining the Democratic Credentials of 
Transnational Actors. redaktörer: Eva 
Erman and Anders Uhlin

*Korporativismen betonar individens tillhö-
righet till socialt, kulturellt, etniskt eller på 
annat sätt definierade grupper, på vilkas ge-
mensamma intressen beslut i olika frågor 

t

”En metod att göra den internationella politiken mer 
demokratisk är att bjuda in frivilligorganisationer i 
olika sammanhang. Till klimatmötet i Köpenhamn 
fanns flera tusen sådana på plats.” 

Anders 
Uhlin, 
Magdalena 
Bexell och 
Christer 
Jönsson.

Nu inför 
Lunds

universitet
gemensamt 
passerkort 

för alla
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Läs mer på:
www.lu.se/lukortet
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när kvinnorna började dominera 
kyrkorna i mitten av 1800-talet star-
tades en motrörelse som ville ska-
pa ett – från tidens synsätt – mer 
manligt kristet ideal. Dessa rörelser 
har historiken Yvonne Maria Wer-
ner och hennes forskargrupp under-
sökt i boken ”Kristen manlighet – 
ideal och verklighet 1830–1940” och 
ytterligare en antologi är på gång. 
Projektet har också publicerat flera 
monografier.

Från och med mitten av 1800-talet väx-
te sig föreställningen om att betrakta re-
ligion som något privat allt starkare. Re-
ligionsutövning började förknippas med 
kvinnlighet och mjuka värden. Trots det-
ta var det många män som engagerade sig 
för kyrkan, den kristna tron och en kris-
ten manlighet. 

– Det fanns en medvetenhet om att re-
ligionen blev mer privat och mer kvinn-
lig. Inom till exempel Missionsförbundet 
var mer än 60 procent av medlemmarna 
kvinnor och det sågs som ett problem. 
Samhället i sig dominerades av män och 
för att Missionsförbundet skulle kunna 
utöva inflytande i samhället behövdes 
det män. Att rekrytera män blev därför 
ett viktigt ett mål, säger Yvonne Maria 
Werner. 

dE mäN som dELTog i dessa kristna rörel-
ser kom från alla samhällsklasser. Yvonne 
Maria Werner nämner exempel på män 
som kämpade för sin tro, som missioner-
ade och som ville att kyrkan skulle ha po-
litisk makt. För en del var målet att upp-
rätthålla manliga kristna dygder, medan 
andra kämpade för ett manlighetsideal 
som betonade den stilla pliktuppfyllelsen 
i vardagslivet.

– Manlighet och mission hörde sam-

man, det fanns till exempel lantarbetare 
som åkte och missionerade i Kina. För 
dessa män handlade det inte bara om att 
sprida Guds ord, de ville även komma 
upp sig i samhället. Männen ville ha en 
utåtriktad och samhällsengagerad kris-
tendom, säger hon. 

Även inom den svenska ungkyrkorö-
relsen i början på 1900-talet fanns det 
män som engagerade sig för kristen mis-
sion. Det var bildade unga män som åkte 
ut på den svenska landsbygden. Det des-
sa män hade gemensamt var att de ville 
skapa ett kristet manligt ideal, där krist-
na män förknippades med förnuft, själv-
ständighet och att de var politiskt enga-
gerade.

Ett exempel är när regeringen 1910 
ville bygga en pansarbåt, men saknade 
pengar. Då startade ungkyrkorörelsens 

ledare, J.A. Eklund, en insamling till bå-
ten. Det lyckades och signalen man kun-
de skicka ut var att kristendomen var nå-
got även för den moderne mannen, säger 
Yvonne Maria Werner.

yTTErLigarE ETT ExEmpEL på mission är 
den katolska missionen i Norden. Det 
var ordensmän, bland annat jesuiter, som 
hade till uppgift att missionera och att 
vinna människor till den katolska tron. 
Men enligt Yvonne Maria Werner ledde 
detta till en kulturkrock, eftersom pro-
testanter ansåg att katolicismen var ef-
feminerad. Inom katolicismen var ideal 
som ödmjukhet och självuppoffring cen-
trala även för män. Och ett liv i celibat 
ansågs ha högre värde än äktenskap och 
familjeliv.

– Protestanter däremot tyckte att celi-
batet var något omanligt och den katol-
ska kyrkan ansågs vara feminin. Här var 
det äktenskap och ett produktivt sexliv 
med många barn som ansågs vara den 
samhälleliga normen, säger hon.

äVEN om TaNKEN med projektet ”Kristen 
manlighet” inte är att klargöra om des-
sa män som sponsrade pansarbåtar, åkte 
ut som missionärer till Kina eller på an-
nat sätt engagerade sig för kyrka och re-
ligion lyckades med sin ambition att be-
hålla männens grepp om kristendomen, 
så har Yvonne Maria Werner ett snabbt 
svar på frågan. 

– Till en början lyckades man, och 
män lockades till kristendomen. Men 
på sikt lyckades man inte, vilket statis-
tik över antalet gudstjänstbesökare visar. 
Numera är det oftast kvinnor som går i 
kyrkan på söndagar och andelen kvinn-
liga präster i Svenska kyrkan växer sta-
digt, säger hon.

tExt & foto: Maria EngStröM

 

cooLa kristna kiLLar
tog upp kampen mot feminiseringen av 1800-talets kyrka

Yvonne Maria Werner med sin bok ”Kristen 
manlighet – Ideal och verklighet 1830–1940”.
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Studenter och forskare reser gärna ut i världen men det 
är mindre vanligt bland undervisande lärare liksom bland 
administratörer. tung arbetsbörda och osäkerhet om hur 

meriterande det egentligen är, gör att många stannar 
hemma. Vill universitetet få fart på mobiliteten måste man 

förmodligen tydligare värdesätta internationell erfarenhet. i 
dag kan längre utlandsvistelser till och med skada karriären.

– Det finns ingen kultur för interna-
tionellt lärarutbyte. De som åker ut 
får jobba dubbelt för att ta igen det 
som väntar när de återvänder hem, 
säger Kristina Eneroth, prorektor 
vid Ekonomihögskolan, EhL. 

– Enklare administration är bäs-
ta sättet att få fart på lärarutbytet, 
säger Joakim nilsson på Musikhög-
skolan som varit bra på mobilitet 
men nu tappar.

– Problemet är tidsbristen. Peng-
ar finns för utlandsresor, men män-
niskor hinner inte åka iväg, säger 
Per Warfvinge, vicerektor på Lth.

För universitetets forskare är det nödvän-
digt att delta i internationella konferenser 
– det är där man uppdaterar sig, presen-
terar egen forskning och bygger nätverk. 
Men av de universitetslärare som under-
visar mest är det förhållandevis få som 
skaffar sig erfarenheter vid utländska lä-
rosäten. Det är allvarligt också för att lä-
rarna är viktiga förebilder för studenter-
na. Även universitetets administratörer 
är dåliga på att besöka kolleger på andra 
håll – trots goda chanser till stöd för ex-
empelvis jobbskuggning inom EU.

Det här är den bild som kommer fram 

trögrörLigt
Svårt att få lärare och administratörer att resa ut

LU i värLden
 

ill: petter lönegård
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i halvtidsuppföljningen av LUs interna-
tionella policy. Och den återkommer när 
LUM intervjuar representanter för fakul-
teterna. De vill gärna att fler medarbeta-
re åker ut – kortare eller längre perioder 
– men utöver ekonomiskt stöd till resa 
och uppehälle erbjuder man sällan mo-
rötter. Det finns en allmän uppfattning 
att internationellt arbete blivit mer me-
riterande, men få har fattat skarpa beslut 
för att underlätta det. Lärarna kan heller 
inte – med få undantag – räkna med av-
lastning för att kunna resa ut.

på EKoNomiHögsKoLaN (EHL) är det 
internationella perspektivet integrerat i 
forskning och utbildning, berättar pro-
rektor Kristina Eneroth. EHL är sedan 
flera år internationellt ackrediterad, en 
process som drivit på internationalise-
ringen. Samtidigt handlar det i hög grad 
om en internationalisering på hemma-
plan. EHLs lärare undervisar på engelska 
och hanterar studentgrupper med kan-
ske upp till trettio olika nationaliteter.

– Det är utvecklande, men ersätter 
inte den personliga erfarenheten man får 
på plats vid ett utländskt lärosäte, menar 
Kristina Eneroth. 

Samtidigt är direkt lärarutbyte svåra-
re att åstadkomma. Oftast beror det på 
att lärarna är så inbokade med under-
visning att de inte kan vara borta läng-
re perioder.

bäsT Har dET fuNgEraT då EHL haft ett 
regelbundet utbyte med ett annat lärosä-
te. Men många samarbetsavtal är person-
beroende, dvs. drivs av engagerade med-
arbetare med egna kontakter. Om dessa 
slutar eller går i pension kan lätt sam-
arbetsavtalen rinna ut i sanden, menar 
Kristina Eneroth. Det EHL satsar mest 
på är språkutbildning. All personal, från 
2009 även administratörer, erbjuds en 
veckas intensivkurser i engelska på plats 
i England, något som varit mycket po-
pulärt. 

Per Warfvinge, vicerektor på LTH, 
menar att lärarmobiliteten är avhängig 
många faktorer.

En majoritet av LTHs lärare avlönas 

om vi ännu tydligare kopplar 
forskning och utbildning blir 
det naturligare att resa ut och 
skaffa sig internationella erfa-
renheter också för undervisan-
de personal, menar vicerektor 
Sven Strömqvist. 

Men han skulle gärna se att 
internationellt engagemang 
och utlandsvistelser också blev 
formellt meriterande.

I dag kan det faktiskt ibland vara 
tvärtom och forskare som återvänt 
efter en utlandsvistelse och haft 
svårt att etablera sig igen på hem-
maplan har i vissa fall kunnat söka 
så kallade ”repatriation grants” hos 
Wallenbergstiftelsen, berättar Sven 
Strömqvist.

– Det borde ju egentligen inte be-
hövas.

Men för att internationell erfa-
renhet ska kunna bli en formell me-
rit behöver man tydligare definiera 
vad den ska bidra till, fortsätter han. 
Faktorer som borde kunna bedömas 
är t.ex. ökad mångkulturell kompe-
tens, utökat nätverk, bättre insikt 
i hur man etablerar internationella 
samarbetsprojekt etc. 

Det behövs tydligare incitament 
för att få lärarna – och även admi-
nistratörerna – att resa ut mer, tror 
också LUs personalchef Nils Hell-
man.

– Exakt hur de ska se ut är svårt 
att säga. Vi inom sektion Personal 
arbetar inte med den här frågan i 
dag, men det är något som vi behö-
ver ta tag i för att universitetet ska 
kunna hävda sig på den internatio-
nella arenan, säger Nils Hellman.

Britta CoLLBErg

”Utlandsvistelser 
borde bli formellt 
meriterande”

genom externa anslag, som erövrats i 
konkurrens. De arbetar under tidspress 
och med krav på regelbunden återrap-
portering.

–  Då hjälper det inte att det finns 
pengar för kontaktresor och undervis-
ning utomlands. Man prioriterar de sto-
ra projekt som man har åtagit sig, menar 
Per Warfvinge. 

iNom mEdiCiNsKa faKuLTETEN är många 
av lärarna kliniskt verksamma inom sjuk-
vården. De har svårt att ta sig loss och 
spendera längre perioder utomlands.

Vissa fakulteter bryter dock mönstret, 
t.ex. Musikhögskolan som i flera år ut-
märkt sig genom att många lärare åkt ut 
och undervisat på andra håll i världen. 

– Vi är dessvärre inget lysande exem-
pel längre; lärarmobiliteten har dalat se-
naste åren, säger Joakim Nilsson, inter-
nationell koordinator. 

Tidigare jagade han lärarna med blås-
lampa, berättar han, och tog hand om det 
otal små administrativa detaljer och kon-
takter som krävs för att ett utbyte ska bli 
av. Det hinner han inte nu när han också 
är utbildningsledare. Fortfarande skick-
ar dock Musikhögskolan ut en relativt 
stor andel lärare. Av 200 undervisande 
lärare, varav 70 fast anställda, åker un-
gefär 10–15 per år utomlands och skolan 
tar emot lika många.

– Men tidigare var utbytet dubbelt så 
stort på båda håll, berättar Joakim Nils-
son. 

Bästa sättet att öka mobiliteten är lång-
siktiga bilaterala samarbeten; att blanda 
in fler parter kräver för mycket adminis-
tration, tror Joakim Nilsson. Just nu har 
Musikhögskolan ett Linnaeus-Palme-
projekt med Konservatoriet i Shanghai. 
Det utmynnar förhoppningsvis i ett åter-
kommande lärarutbyte som på sikt kan 
byggas på med studentutbyte. 

– Det finns alltid ett motstånd innan 
människor kommer iväg. Men när det 
väl blir av lyfter det hela verksamheten. 
De som lärt sig systemet åker fram och 
tillbaka. Utmaningen är att få igång de 
nya, som ännu inte varit ute.

Britta CoLLBErg
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Just när höstterminen drog igång 
på allvar reste psykologen Eva hoff 
till afrika. i en månad undervisa-
de hon 800 blivande lärare i en hög-
skola på en bergssluttning i tanza-
nia. Med på resan hade hon man 
och två barn.

Eva Hoff är biträdande lektor i psykolo-
gi. Hon forskar på halvtid och undervisar 
halvtid. Varje termin har hon en under-
visningsfri månad. Det var förutsättning-
en för att hon skulle kunna ta familjen och 
dra iväg till en annan världsdel när det var 
som mest att göra på institutionen i Lund.

Eva Hoff hade varit ute tidigare, i Bos-
ton som post doc, men den här vistelsen 
var helt annorlunda.

eva var gästLärare
    i tanzania

Lärarhögskolan dit hon åkte ligger 
långt ute på landsbygden i nordöstra 
Tanzania, upp på Uzambara Mountain, 
flera kilometer från närmaste by. Skolan 
är en före detta engelsk country club som 
stått och förfallit sedan 1960-talet men 
som renoverades i början av 2000-talet.

Hur HamNadE HoN Här? Ja, som ofta 
är fallet, började det med en personlig 
kontakt. Eva Hoff träffade Anneth Mun-
ga, rektor för den tanzaniska lärarhög-
skolan, i Sankt Hans kyrka i Lund. An-
neth Munga adopterades som liten och 
föräldralös av den svenska missionären 
Ulla Svensson. Ulla Svensson bor nume-
ra i Lund. Här har också Anneth Munga 
läst till präst och doktorerat i teologi vid 

Lunds universitet liksom sin make, Ste-
phen Munga. I samband med att maken 
utnämndes till biskop i Tanzania, blev 
Anneth Munga erbjuden att bygga upp 
en lärarhögskola.

– Utbildningsbehovet är enormt men 
det är stor brist på lärare, berättar Eva 
Hoff. När Anneth Munga besökte Lund 
bjöd hon in alla som trodde de hade nå-
got att bidra med. Jag nappade eftersom 
jag tidigare undervisat i utvecklingspsy-
kologi på lärarhögskolan i Malmö.

EVa Hoff KuNdE rEsa med bibehållen 
lön och fick även ett litet resebidrag från 
Psykologiska institutionen, mot att hon 
genomförde en enkät bland 400 av sina 
800 elever.

Eva Hoff kunde föreläsa för uppemot 400 studenter åt gången på Lärarhögskolan i Tanzania. Hade hon tur fungerade mikrofonen.
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De flesta i trakten runt skolan bor i 
enkla hyddor, men Eva Hoff och hen-
nes familj inhystes i en renoverad kolo-
nialvilla som tillhört den gamla country-
klubben. De hade det materiellt bra även 
om det inte alltid fanns el och rinnande 
vatten och kosthållet enahanda: rotfruk-
ter, lök och bönor.

– Människor var vänliga och hjälp-
samma och som västerlänningar särbe-
handlades vi. Det fanns t.ex. alltid chauf-
förer som kunde köra oss dit vi ville.

Mest omskakande var insikten om 
hur otroligt bra vi har det i Sverige i jäm-
förelse, fortsätter hon. 

– Jag lovade mig själv att aldrig mer 
klaga när jag kommit hem. Det har jag 
inte kunnat hålla, men jag har fått en 
annan inställning till många saker, sä-
ger Eva Hoff.

Hon tycker också att hon utvecklats 
som pedagog. Att planera kurser för åtta-
hundra studenter i en helt annan kultur, 
har varit utmanande och givande, lik-
som att genomföra föreläsningar med fy-
rahundra studenter per gång, ofta utan 
mikrofon eftersom elen strejkade.

– Jag blev tvungen att vara så tydlig 
som möjligt. Det var inte fel att träna 
sig i det.

sTudENTErNa Var VaNa vid kateder-
undervisning och först oförstående när 
Eva Hoff ville att de skulle diskutera 
olika uppgifter i par och komma med 
egna synpunkter i en så kallad bikupe-
övning. 

– Det gick lite trögt först, men sedan 
blev det otroligt aktiva och engagerade 
bikupor som jag nästan hade svårt att få 
stopp på, med rösten som enda tillgång.

Bristen är stor på kurslitteratur, men 
Eva Hoff hade inför resan lyckats hitta en 
lärobok i utvecklingspsykologi på wiki-
books, gratis att ladda ner, och tagit med 
sig tio kopior. I den närliggande byn hade 
en mindre kopiatorbusiness vuxit upp för 
att serva skolan och här kopierades exem-
plar upp till alla studenter.

Eva Hoff vill gärna inspirera andra lä-
rare att åka ut.

– Man kan göra en skillnad med en 

ganska liten insats för egen del. Samti-
digt är det så givande för en personli-
gen. 

Bekvämlighet eller en rädsla att det 
ska vara farligt, kan ligga bakom att inte 
fler lärare åker ut, tror hon.

– Men viktigast är nog att många 
inte hinner. Få är så privilegierade som 
jag som har 50 procent forskning i min 
tjänst. Universitetslektorer har 80 pro-
cent undervisning och 20 forskning of-
ficiellt. Men i praktiken innebär det 100 
procent undervisning minst, under ter-
minerna. 

HoN Tror oCKså att det kan vara ett 
motstånd att söka t.ex. EU-bidrag för 
utlandsvistelser, även om chanserna är 
stora att man får ja. Personliga kontak-

ter spelar en stor roll 
för att man verkli-
gen ska komma iväg.

– Själv hade jag ju turen att möta en 
svensk talande tanzaniska med egna små-
barn och som kunde förklara att det inte 
var någon fara att ta med familjen. Det 
var viktigt.

En månad var lagom tid att vara bor-
ta, menar Eva Hoff.

– Det tog en stund innan kollegerna 
öppnade sig. Det är inte som i den ame-
rikanska kulturen. 

Britta CoLLBErg 

 

Eva Hoff undervisade i Tanzania under en månad – en stor upplevelse med många nya möten 
också för familjen som följde med. foto: privat
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ingela Brandt älskar att resa, träffa 
människor, uppleva nya miljöer. ge-
nom Erasmus-programmet kan hon 
både resa och förkovra sig i jobbet. 
först besökte hon kolleger i Mad-
rid och fick konversera på trevande 
spanska. två år och tre kvällskurser 
senare är det dags för nästa tripp, 
nu till Salamanca i nordvästra Spa-
nien.

Ingela Brandt är studieadministratör på 
Juridiska institutionen där hon jobbar 
med kursplanering. Hennes dörr står of-
tast öppen och de studenter som tittar 
in kommer från många delar av världen. 
Bland annat därför har det känts viktigt 
att ge sig ut på jobbskuggning i Europa 
inom ramen för EUs Erasmus-program. 
Att bättre förstå hur det är att röra sig i en 
främmande kultur har varit målet.

– Visst tog det lite tid att arrangera det 
första besöket, men det var det värt, be-
rättar Ingela Brandt. 

försTa KoNTaKTEN med Universidad 
Autónoma i Madrid tog hon vid jultid 
2007. Först i juni blev resan av. Då till-
bringade hon sju arbetsdagar på Juridi-
cums systerinstitution vid Facultad de 

spanskt
Utbyte 
Mödan

värd

– På Samhällsvetenskapli-
ga fakulteten har vi skapat 
en modell för att främja lä-
rarmobiliteten. Vi har avsatt 
pengar i budgeten till att an-
ställa vikarier när våra egna 
lärare är på utlandsvistelser.

Det berättar Kjell nils-
son, utbildningsledare för 
samhällsvetarnas graduate 
School, samt internationell 
koordinator med Kina som 
specialitet. 

Samhällsvetenskapliga fakulte-
ten har gjort en handlingsplan 
för sin internationaliseringspro-
cess. Den gäller fram till 2011 
och rör bland annat lärarmobi-
liteten.

– Vi är dåliga på lärarmobili-
tet. Men vi har analyserat orsa-
kerna och försöker nu göra något 
åt det, säger Kjell Nilsson.

Problemet är, som EHLs pro-
rektor Kristina Eneroth säger i 
artikeln härintill, att universite-
tet saknar en kultur för lärarut-
byte. Det är i praktiken mycket 
svårt för undervisande personal 
att ta sig loss från ordinarie ar-
betsuppgifter och tillbringa tid 
på utländska lärosäten.

– Det räcker inte att man får 
resan betald. Universitetet mås-
te vara berett att kompensera för 
förlorad arbetstid, säger Kjell 
Nilsson.

Och det gör alltså Samhälls-
vetenskapliga fakulteten i årets 
budget. Frågan är om det räck-
er. Även om det finns pengar är 
det kanske inte helt lätt att hitta 
vikarier?

– Nej, men det är heller inte 
tanken att vikarier alltid ska gå 
in. Vi hoppas ju få till stånd utby-
ten så att lärarna från partneruni-
versiteten kan undervisa här hos 
oss. Men budgetbeslutet innebär 
ändå att vi har täckt upp med lä-
rartimmar för att undervisa vid 
andra lärosäten, även om inga ut-
ländska lärare skulle komma hit. 
Det är en viktig signal, säger Kjell 
Nilsson.

Samhällsvetarna satsar mycket 
på att bygga upp gemensamma ut-
bildningar med andra lärosäten – 
så kallade joint programmes. Två 
sådana har skapats tillsammans 
med Fudanuniversitetet i Shang-
hai, dit Kjell Nilsson och hans 
kollega Jan Olof Nilsson kom re-
dan på 90-talet genom bland an-
nat ett Linneaus-Palme-projekt. 

– Vi fick chansen att vara där 
i flera veckor per år och bygga 
upp något – t.ex. kursen i Nord-
ic Studies och gemensamma 
masterprogram. Under åren har 
kontakterna med kollegerna vid 
Fudan utvecklats.

Och det är personliga kontak-
ter som är embryot till allt sam-
arbete, menar Kjell Nilsson. Men 
det gäller att systematisera det så 
att det inte blir personberoende. 
Det måste också involvera akade-
miker på flera nivåer.

– Utbytesavtal för studenter är 
utmärkt, men det behövs utbyte 
på lärar-, forskar- och doktorand-
nivå för att åstadkomma ett verk-
ligt institutionellt samarbete som 
omfattar både forskning och ut-
bildning.

Britta CoLLBErg

Samhällsvetarna har avsatt pengar 
till vikarier för lärare som reser ut

30                          
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Derecho. Universitetet låg en bit från 
centrum, men Ingela Brandt valde att 
bo centralt men utanför turistdistrikten 
och på kvällarna strosade hon runt och 
upplevde Madrid.

– Universitetskulturen i Spanien skil-
jer sig mycket från vår. De som arbeta-
de med samma sak som jag – fyra kvin-
nor, i 40-årsåldern och lite äldre – satt för 
sig själva, skilda från lärarna. Ingen av 
dem pratade engelska. Jag åt lunch med 
dem några dagar och fick praktisera min 
spanska, som jag lärt på kvällskurser, be-
rättar Ingela Brandt.

Mesta tiden ”jobbskuggade” hon en 
spansk kollega som sköter studentutby-
tet med Juridicum i Lund. Hon fick ock-
så chans att träffa några utbytesstudenter 
som kom till Lund senare samma år.

– De var väldigt glada för att träna sin 
engelska, och jag kunde fråga en massa 
om Spanien. Vi pratade både lagstiftning 
och politik. Det gäller förstås att vara lite 
påläst i sådana lägen; veta vilka som sitter 
i regeringen osv. Men är man intresserad 
av ett land så har man ju ofta sådan koll, 
menar Ingela Brandt.

Resan gav insikter och impulser som 
hon har haft glädje av – i jobbet och för 

egen del. Hennes självförtroende växte 
när hon kände att hon faktiskt kunde 
kommunicera på spanska.

– Samtidigt såg jag mina brister tydli-
gare och när jag kom hem satte jag igång 
och började plugga spanska igen.

Hon reste ensam till Madrid, och det 
gör hon också till Salamanca. Men hon 
passar på att ta ut lite semester samtidigt 
och när jobbskuggningen är över anslu-
ter maken från Sverige. 

att resa ensaM är annars skönt, tycker 
hon. Som den organisatör hon är vill hon 
dock vara väl förberedd.

– Och där är ju nätet suveränt. I god 
tid före Madridresan studerade jag kartor 
och tidtabeller. Jag visste var hotell och 
universitet låg, var jag skulle ta tunnel-
banan etc. Det funkade fint. Jag pendla-
de sedan med metron varje morgon till 
”jobbet” och kände mig som en riktig 
spansk tjänsteman.

Resorna har varit ett lyft för Ingela 
Brandt, men gynnar också Lunds univer-
sitet och Juridicum, genom att hon när 
hon är ute sprider kunskap om Lund. 

– Man är ju lite av en ambassadör, sä-
ger hon.

text & foto: britta collberg

     erasmusutbytet

Utbytesresorna till Spanien har varit ett lyft för Ingela Brandt, som är studieadministratör på Juridiska institutionen. 

Anställda vid Lunds universitet 
kan få bidrag för personalfort-
bildning via Erasmus-program-
met. Man kan åka till ett part-
neruniversitet, företag eller en 
organisation inom Europa för stu-
diebesök eller ”jobbskuggning” 
under minst fem arbetsdagar och 
längst sex veckor.

Under läsåret 2009/2010 har 
tjugo LU-anställda rest ut inom 
Erasmus, cirka hälften lärare, hälf-
ten administratörer. Intresset för 
att åka ut ökar försiktigt. För två 
år sedan reste 16 anställda ut och 
förra läsåret 13 anställda. Då tog 
mobilitetspengarna inte slut vilket 
de dock just gjort i år. Men nya 
medel kommer att kunna sökas 
från 1 juni. regeln först till kvarn 
gäller.

Mer info: www.lu.se/interna-
tionellt/fortbildning-utomlands-
foer-anstaellda
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Bioacceleratorn –  
en möjlighet för fortsatt utveckling  
Bioacceleratorn startades på initiativ av 
universitetsledningen och är ett  samarbete mellan 
LUIS, Lunds universitets innovationssystem, och 
LUBio, Lund University  Bioscience AB. Syftet är att 
vidareutveckla forskningsresultat för att skapa 
tillväxt och värden för forskare, investerare och 
samhället i stort. Bioaccelerator teamet består av 
Jesper Bristulf, LUIS, och Eskil Söderlind, LUBio.

Jesper och Eskil, vad gör ni just nu?
- Vi besöker nu samtliga forskningsledare inom 
”Life Science” området på universitetet för en 
diskussion om forskning och kommersialisering. 
Universitetsledningen har gett oss i uppdrag att möta, 
informera och inspirera forskarna och vi har börjat 
med Medicinska fakulteten. Hittills har vi hunnit med 
att träffa ett fyrtiotal forskare och innan sommaren ska 
vi ha hunnit med 100 möten. 

Vi vill i ett första skede väcka intresse för en tillämpad 
utveckling av forskningsresultat genom patentering 
och industriell utveckling. Vi vill också peka på 
ansvaret som forskare har genom lärarundantaget, 
dvs. forskare äger rätten till sina upptäckter och patent 
och får själva bestämma hur dessa skall användas.

Vad kan ni hjälpa forskarna med?
- Vi är först och främst ett bollplank för forskarna när 
det gäller frågor om kommersialisering, patentering 
och finansiering. Till att börja med utvärderar vi den 
kommersiella potentialen i forskningsresultatet. Vi 
har den kunskap och erfarenhet som krävs för att 
kunna utvärdera sådana resultat och se om dessa kan 
omvandlas till en affärsmöjlighet.

Dessutom har vi tillgång till ett nätverk av mycket erfarna 
rådgivare och andra grupper inom ”Life Science”, för 
att hjälpa oss vid behov. Om uppfinningen uppfyller 
vissa ”investeringskriterier”, erbjuder Bioacceleratorn 
en snabb och effektiv väg till kommersialisering.

Vårt mål är att forskarna skall tycka detta erbjudande 
är så attraktivt att man vill fortsätta samarbete med 
oss. Idag har Bioacceleratorn varit med och startat 
flera bolag och vi vill gärna fortsätta på denna väg och 
diskutera fler möjligheter med forskare på universitet.

Kontakta oss Jesper Bristulf

LUIS

+ 46 (0)46 222 12 87

jesper.bristulf@luinnovation.lu.se

Eskil Söderlind

LU Bioscience AB 

+ 46 (0)46 286 48 23

eskil@lubio.se

Initiativtagare 
Lunds universitet

www.bioacceleratorn.se
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på Lunds universitet vill vi bli bättre på sam-
arbete mellan fakulteter och discipliner. Hur 
blir man bättre på det? Fråga vilken coach 
som helst, och man får samma svar: Ta reda 

på vilka speciella kunskaper tvärvetenskapligt forsk-
ningsarbete kräver, öva på hantverket och skapa belö-
ningar för dem som når framgång. 

TVärVETENsKapLig forsKNiNg kräver speciella hant-
verkskunskaper – kunskaper det sällan lönat sig för in-
omdisciplinärt inriktade forskare att skaffa sig. Målat i 
kontrastfärger kan arbetet karaktäriseras ungefär så här: 
Tvärvetenskap innebär ofta att generera forskningsfrå-
gor tillsammans, att sätta ett problem i centrum för ar-
betet och att bygga legitimitet utifrån förmågan att bi-
dra till problemets lösning. Eftersom tvärvetenskap 
skapar en stor del av sin legitimitet genom att försöka 
lösa problem, ser många utanför universitetet tvärve-
tenskap som sexigare än disciplinär vetenskap. Hant-
verkskunskaperna här innebär därför att kunna hantera 
omgivande samhälles förväntningar med bibehållen in-
tegritet, men också att prestigelöst, nyfiket och tålmo-
digt kunna generera frågor, skapa metoder och lägga 
fram svar tillsammans med forskare vars hantverk det 
tar tid att förstå och bygga tillit till.

måNgVETENsKap, målat i samma bjärta kontrastska-
la, innebär att varje disciplin genererar egna frågor i 
relation till ett gemensamt problem, sätter ofta teore-
tisk och metodologisk utveckling av moderdisciplinen 
i centrum och bygger legitimitet främst utifrån förmå-
gan att bidra till den utvecklingen. Här finns utrym-
me för arbete med att stärka prestigen inomvetenskap-
ligt, eftersom vi sällan lämnar den inomdisciplinära 
arbetsgången och inget stort tålamod krävs för att ska-
pa ett gemensamt språk med hantverkare från andra 
discipliner. 

Tvärvetenskapligt samarbete är ett hantverk där ar-
betsprocessen lätt går snett om man inte tar varandras 

skicklighet på allvar. Lunds universitet har valt att in-
stifta ett institut för avancerade studier med tvärfa-
kultetsinriktning, Pufendorfinstitutet, där jag är en av 
forskarna inom temat om epigenetik. Vill universitetet 
värna om den institutionaliserade satsningen skulle vi 
behöva synliggöra och diskutera de krav som ett mång-
vetenskapligt eller tvärvetenskapligt hantverk ställer på 
forskarna här. 
Det som händer 
när man blan-
dar ihop tvär-
vetenskap och 
mångvetenskap 
utan en inbör-
des förståelse 
för varandra är 
ofta att discipli-
nernas hierarki 
förvandlar viss 
forskning till 
hjälpvetenskap och lyfter fram annan som mer professi-
onell – det kan hända när filosofer ska hjälpa medicina-
re att agera etiskt, till exempel. Både tvärvetenskap och 
mångvetenskap är viktiga komplement till disciplinär 
forskning. Men den alltför vanliga och motbjudande 
hybriden som föder föreställningar om hjälpvetenska-
per, är en olycklig produkt Lunds universitet bör akta 
sig för att institutionalisera. 

Utveckla Pufendorfinstitutet till en plats där vi på 
universitetet kan ställa frågor om samverkansformernas 
speciella handgrepp, öva på dem och lära oss bli riktigt 
bra på samarbete mellan fakulteter och institutioner. 

Man behöver inte fråga någon coach, det räcker 
med att fråga oss som jobbar här för att få samma svar: 
Att forska på Pufendorfinstitutet ett år kan ses som en 
fantastiskt motiverande belöning!

ELin BoMMEnEL

VETEnSKAPSHISTOrIKEr

InSTITUTIOnEn FÖr SErVICE MAnAGEMEnT   

 

Det som händer när man blandar ihop tvärvetenskap och mångvetenskap 
utan en inbördes förståelse för varandra är ofta att disciplinernas hierarki 
förvandlar viss forskning till hjälpvetenskap och lyfter fram annan som 
mer professionell, varnar vetenskapshistoriker Elin Bommenel, som är en 
av forskarna vid Pufendorfinstitutet.

tvärvetenskapligt samarbete 
– ett hantverk som kan gå snett

”både tvärvetenskap och mång-
vetenskap är viktiga komplement 
till disciplinär forskning. men den 
alltför vanliga och motbjudande 
hybriden som föder föreställningar 
om hjälpvetenskaper, är en olycklig 
produkt Lunds universitet bör akta 
sig för att institutionalisera.” 
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”Vi” och ”dom”
Aristoteles, Linné och Darwin, skall-
mätare och skelettsamlare, förfalska-
de apmänniskor, Tarzan, nötknäckande 
schimpanser m.fl. möter man i boken 
Den omöjliga kedjan (Arkiv) av hu-
manekologen Thomas Malm. Utifrån 
kunskaper i både idéhistoria, antropo-
logi, etnobiologi, lingvistik och evolu-
tionslära resonerar han om människans 
behov av att indela, namnge och vär-
dera sin omvärld.

Lek och lärande
Vad är informellt lärande, och hur kan 
det användas även inom skolans formel-
la lärande? Om detta resonerar profes-
sorn i kognitionsvetenskap Peter Gärd-
enfors i Lusten att förstå (natur och 
kultur). Han ger bl.a. synpunkter på hur 
visualisering, lek, berättelser och tek-
niska hjälpmedel kan bidra till att skapa 
motivation och förståelse i skolan.

Hamrins i jönköping
Tidningen Jönköpings-Postens histo-
ria från slutet av 1800-talet till mitten 
av 1930-talet präglades av dess starke 
man Josef Hamrin och hans bror poli-
tikern Felix Hamrin. Professor em i his-
toria, Sverker Oredsson, skriver om tid-
ningens utveckling i familjen hamrin 
och Jönköpings-Posten (Atlantis), 
som bl.a. innehåller ett kapitel om tid-
ningens kritiska hållning till nazismen.

bättre omvårdnad
Hur kan man stärka patientens välbe-
finnande genom att ge trygghet och 
tröst samt en god vårdmiljö, och hur 
ska sjuksköterskans bedömning och åt-
gärder se ut vid olika symtom på ohäl-
sa? Det är temat för antologin hälsa 
och ohälsa (Studentlitteratur), med 
vårdforskarna Anna-Karin Edberg och 
Helle Wijk som redaktörer. Boken ingår 
i serien Omvårdnadens grunder som 
framför allt vänder sig till sjuksköterske-
studenter.

ingELa BJörCK

boken

musEidoNaTioN. nu blir det lättare 
för forskare, studenter och allmän-
heten att söka i historiska museets 
samlingar. En stor donation gör det 
nu möjligt för museet att skaffa ett 
nytt datoriserat informationssys-
tem för museiföremål. 

– Vi är väldigt tacksamma mot Birgit 
Rausing som gett oss donationen. 
Den signalerar även att vi är en viktig 
verksamhet och varumärke för Lunds 
universitet, säger museichef Per Karsten.

För sex år sedan hotades Historiska 
museet av akut nedläggning. Men ge-
nom ett intensivt förnyelsearbete och 
sponsorsprogram har man lyckats öpp-
na upp för allmänheten. Museet slitna lo-
kaler är nyrenoverade och försedda med 
nya spännande utställningar.

– Till midsommar kommer den sis-
ta delen av renoveringen att vara klar. Vi 
kan då ta nästa steg och förnya vårt da-
tasystem, säger Per Karsten.

pEr KarsTEN ViLL bland annat köpa in 
ett nytt datoriserat föremålsregister. Det 
som finns idag är omodernt och har sto-
ra säkerhetsproblem. Med ett nytt digi-
talt informationssystem blir det lättare 
för forskare, studenter och allmänheten 
att söka bland föremålen.

– Det blir möjligt att till exempel skri-
va in sökordet kanonkula och få upp all 
information om fyndplats, dokumenta-
tion, konserveringsåtgärder och så vida-
re. Detta kommer att underlätta vårt ar-
bete, säger Per Karsten.

Tillgängligheten ökar ytterligare då 
det även blir möjligt att söka bland fö-
remålen via internet. Men för att titta på 
föremålen måste man komma till Arkiv-
centrum Syd på Gastelycken.

– Vi vill inte missa mötet med fors-
karna, studenterna och allmänheten, sä-
ger Per Karsten.

nu blir det lättare att hitta 
bland museiföremålen

Donation till Historiska museet

Museichef Per Karsten är glad över donatio-
nen till Historiska museet.

Bytet av datasystem skapar även prak-
tikplatser för studenter inom till exem-
pel arkeologi och museologi. Per Karsten 
berättar att det kommer att ta många år 
innan alla föremål har överförts till det 
nya registret och det finns även föremål 
som ännu inte registrerats, ett arbete som 
kan komma att göras av studenter som 
får en praktikplats på museet.

– Det är ett gyllene tillfälle för de som 
ska jobba med detta i framtiden att redan 
under utbildningen lära sig vad det hand-
lar om, säger han.

I framtiden vill Per Karsten skapa en 
kulturarvsbank, något som han beskri-
ver som en arbetsmiljö där arkiv, kon-
servering och museet är mer integrerat 
med varandra och inte utspritt som det 
är idag.

– Donationen och bytet av föremålsre-
gister är startskottet på detta, säger han.

tExt & foto: Maria EngStröM
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WEbbmiLjö. En virtuell arbetsmil-
jö där studenter kan registrera sig 
till kurser eller få reda på om da-
gens föreläsning är inställd, är 
bara några av funktionerna i Eko-
nomihögskolans nya studentpor-
tal, Live@Lund.

–  Det blir bara ett steg för stu-
denterna, de loggar in på morgo-
nen och där finns allt som de be-
höver för att kunna arbeta med 
kurser och projekt under dagen, 
säger  allan Malm, rektor på Eko-
nomihögskolan.  

Diskussionen om en ny studentportal 
på Ekonomihögskolan inleddes redan 
för fyra år sedan. Anledningen var att 
det inte fanns en gemensam portal på 
Ekonomihögskolans sju institutioner – 
varje institution hade en egen.

– De flesta stora universitet har re-
dan liknande gemensamma portaler. 
Vi har tagit det bästa från både oss och 
dem och sedan utvecklat ett system 
som är bättre och som ligger i framkant 
av utvecklingen säger Allan Malm.

LiVE@LuNd bör enligt projektledaren 
Peter Jochumzen, lektor på National-
ekonomiska institutionen, ses som en 
helhetslösning för lärande, administra-
tion och kommunikation mellan lära-
re och studenter. Google Apps och oli-
ka ”Learning Management Systems” är 
integrerade i portalen som också kan 
personifieras så att studenterna exem-
pelvis kan arbeta med sociala medier 
såsom Facebook eller Twitter. Allt på 
en inloggning. Men det går även att 
registrera sig till kurser, anmäla sig till 
tentor och ta del av föreläsningsmate-
rial. 

– Efter föreläsningar kan studenten 
även göra t.ex. en quiz och då få tips 
på vad man behöver läsa på, säger han.

EKoNomiHögsKoLaNs cirka 5000 stu-
denter kommer även att kunna följa 
hela sin historia och med ett par klick 
ha tillgång till allt material från tidi-
gare kurser. För lärarna blir det lätt-
tare att skapa och förmedla undervis-
ningsmaterial. 

– De kan lägga ut podcasts, screen-
casts och e-learning-moduler. Men det 
är också möjligt för lärarna att meddela 
studenterna via SMS om de t.ex. är sju-
ka och med kort varsel måste ställa in 
en föreläsning, säger Peter Jochumzen.

Det har tagit sex månader att ut-
veckla studentportalen och efter 
påskhelgen sjösattes en pilot av pro-
jektet. Allan Malm berättar att Live@
Lund ska fungera fullt ut när höstter-
minen börjar.

– Vi har utbildat tolv informatik-
studenter till Share-point-konsulter. 
De ska i sin tur utbilda lärare och stu-
denter. Detta kommer att bli en värde-
full erfarenhet för dem att få vara med 
och sjösätta ett stort IT system i en or-
ganisation, säger han.

uNdEr uTVECKLiNgsfasEN av stu-
dentportalen har Ekonomihögsko-
lan varit i kontakt med fler fakulteter 
vid Lunds universitet och berättat om 
Live@Lund.

– Studentportalen kan användas av 
alla fakulteter och det finns ett intresse. 
Den virtuella lärmiljön blir ett allt vik-
tigare som ett komplement till klass-
rummet, säger Allan Malm.

Maria EngStröM

Ny studentportal 
på Ekonomihögskolan
– en helhetslösning för lärande, 
administration och kommunikation

open access även 
för ”torra” ämnen
forsKNiNgspubLiCEriNg. Även 
de förlag som ger ut humanistisk och 
rättsvetenskaplig forskning är intres-
serade av att sprida informationen i 
samhället. Det visar en studie skriven 
av bibliotekarierna Karolina Lindh och 
Gunilla Wiklund vid LU på uppdrag av 
Kungliga biblioteket.

Open Access, dvs. fritt tillgänglig 
publicerad forskning, har hittills oftast 
rört områdena naturvetenskap, tek-
nik och medicin. Men hela 37 av de 52 
tidskrifter inom humaniora och rätts-
vetenskap som deltagit i studiens en-
kät säger att de tillåter parallellpubli-
cering. Med det menas att ett visst 
material publiceras både i en prenu-
mererad tidskrift och i t.ex. en fritt till-
gänglig databas. 

Humanister och rättsvetare skriver 
ofta böcker och inte bara tidskriftsar-
tiklar. Men även många bokutgivare 
ser möjligheter till parallellpublicering, 
visar studien. 

universitetsplatsen 
i förändring
CampusuTVECKLiNg. Just nu på-
går en utredning om hur universitets-
platsen kan bli mer livaktig och hur 
de historiska byggnadernas arkitekto-
niska kvaliteter kan tas bättre tillvara. 
Statens fastighetsverk gav vid årsskif-
tet Erik Møller Arkitekter i uppdrag att 
utarbeta en redogörelse om platsens 
och byggnadernas framtida utveck-
ling.  Workshops har hållits och en del-
rapport är presenterad. Ta del av den 
och följ planerna på www.lu.se/uni-
versitetsplatsen 

Universitetsplatsen. foto: mikael risedal



36                          LUM nr 4 | 2010

på gång

E-rEKryTEriNg. 900 personer har re-
gistrerat sig i LUs sökandeportal. Ett 
30-tal anställningar har ledigkung-
jorts elektroniskt och över 160 ären-
den finns i det nya e-rekryteringssys-
temet. Arbetet har kommit längst vid 
LTH, där de flesta institutioner inom 
fakulteten har börjat arbeta i systemet.

I februari utbildades handläggare 
vid den universitetsgemensamma för-
valtningen samt medicinska, samhälls-
vetenskapliga och juridiska fakulteter-
na av projektledarna Jeff Armstrong 
och Linda Larsson. Huvudsaklig fo-
kus därefter har varit att bygga upp en 
supportfunktion för det nya systemet.

iNNoVaTioN. i höst blir det en upp-
följare till förra årets innovations-
konferens, innovation in mind. 
tanken är att den ska bli ett årligt 
återkommande arrangemang och i 
år kommer konferensen att ha ett 
nordiskt perspektiv.

 – intresset för innovation in 
mind är stort och visar att det finns 
ett behov av den här typen av kon-
ferenser, säger forskningskommu-
nikatör Lisa thelin.

I höstas hade Innovation in mind ett in-
ternationellt perspektiv och i år blir det 
ett nordiskt. Tanken är att det ska skif-
ta mellan de två perspektiven varje år. 
Årets konferens hålls den 22 till 23 sep-
tember och fyra huvudområden kommer 
att belysas, nanoteknologi, medicin, en-
ergi och livsmedel. 

– Tanken är att vi ska formulera pro-
blemställningar utifrån dessa områ-
den och se vad samhället har för behov 
av forskning inom dessa fält, säger Lisa 
Thelin.

Region Skåne, Vinnova och Lunds 

innovationskonferens 
återkommer i höst

universitet är konfe-
rensens huvudfinan-
siärer och Lisa Thelin 
berättar att det finns 
ett behov av innova-
tionskonferenser i re-
gionen. 

– Det är viktigt att 
få igång en diskussion 
som sedan lever vidare. Människor måste 
också mötas, det är då som nya och  ibland 
oväntade kontakter kan knytas. Vårt mål 
är att Lunds universitet ska ses som en 
motor inom innovation, säger hon.

I år kommer dessutom Innovation in 
mind och Q-day att genomföras samti-
digt eftersom även Q-day i år har inno-
vation som tema. 

– De kompletterar varandra. Q-day 
handlar om idéer och tankar medan Inn-
ovation in mind handlar om det som re-
dan finns och vad samhället behöver, sä-
ger Lisa Thelin.

Projektledare för både Q-day och Inn-
ovation in Mind är som tidigare Elisa-
bet Johnson.

Maria EngStröM

E-rekryteringen etablerar sig
De återstående fakulteterna ingår i 

utbildningsomgång två vilken genom-
förs i april och början av maj. Från och 
med vecka 17 ska förvaltningen och 
samtliga fakulteter inom LU kunna 
arbeta med e-rekrytering. Undantag 
görs dock för lärar rekryteringar där 
olika rutiner än så länge gör det nöd-
vändigt att låta det nya systemet vara 
frivilligt tills man samordnat rutiner-
na bättre genom nya riktlinjer.

Projektledarna Jeff Armstrong och 
Linda Larsson arbetar vidare med e-
rekrytering till sista juni vilket också 
utgör slutdatum för projektet i nuva-
rande form. 

Lisa Thelin.

26 apriL Examenskonsert: Leenakaisa 
Wirkkala, violin. Musik av L v Beethoven, J Si-
belius, E Ysaya, S Prokofjev och E Englund med 
flera. Medverkande: Jan Karlsson Krop, piano. 
Kl 19.00 i Landstingssalen, Malmö rådhus.

26 apriL träblåsafton med solostycken 
och kammarmusik. Musik av GF Händel, WA 
Mozart, G Connesson m fl. Kl 19.00 i rosen-
bergsalen, Ystadvägen 25, Malmö.

27 apriL Lunchkonsert med sångare från 
Musikhögskolan och Conny Antonow, piano. 
Kl 12.15 i Caroli kyrka, Malmö.

27 apriL Konsert med Musikhögskolans 
rockstudenter. Kl 19.00 i Lilla salen, Ystadvä-
gen 25, Malmö.

27 apriL filosoficirkeln. Professor Klas 
Göran Karlsson: ”i told you so, you fuck-
ing fools”. om två tyrannier: historiens 
och historieskrivningens. Kl 19.30 Palaes-
tra, Lund.

28 apriL Konsert med folk- och världsmu-
siker på Musikhögskolan: musik från Bulga-
rien, Turkiet, Indien, Irland Israel, Peru mm. Kl 
19.00 Lilla Salen, Ystadvägen 25, Malmö.

28 apriL teknik- och naturvetarcirkeln. 
”Långa och korta cykler förr och nu”, Len-
nart Schön, Ekonomisk historia. Kl 19.30 i 
Edens hörsal, Statsvetenskapliga institutionen, 
Lund. Info: www.folkuniversitetet.se/teknat

29 apriL atLaS – arbetsmarknadsdag 
inriktad mot kemister och molekylärbio-
loger. Kl 9.00 – 16.00 i Biologihuset, hörsa-
len, Sölvegatan 35, Lund.

29 apriL Lunchmusik i Caroli kyrka. Mu-
sikhögskolans pianister. Kl 12.15.

29 apriL Biology seminars. Michael P. 
Cummings, Ph.D. Center for Bioinformatics 
and Computational Biology, University of Ma-
ryland, USA, ”application of machine lear-
ning to genotype-phenotype relation-
ships”. Host: Karin rengefors. Kl 14.00 Blå 
hallen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund. 
Info: http://serine.umiacs.umd.edu/

29 apriL avgångsföreställning på tea-
terhögskolan. Fyrorna presenterar: Här och 
nu. Sverigepremiär 29 april. Av roland Schim-
melpfennig. regi: Annika Silkeberg. Kl 19.00 
Bryggeriteatern, Bergsgatan 31, Malmö.

29 apriL Det musikaliska uttrycket och 
dess kreativa processer. En jazzmusikers syn 
på roller, ansvar och friheter i musiken. Med 
Mattias Hjorth, basist och lärare i jazz vid Mu-
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sikhögskolan. Kl 19.30 i Palaestra et Odeum, 
Kapellsalen, Lund.

30 apriL Examenskonsert: David horn-
wall, baryton. Medverkande: Conny An-
tonov, piano m fl. Kl 19.00 rosenbergsalen, 
Ystadvägen 25, Malmö.

2 maj Konsert. Med blåskvintetten Caroline 
Bengtsson, flöjt, Malin Klingborg, oboe, Elin 
Fleischer, klarinett, Staffan Johansson, valt-
horn och Ignas Mazvila, fagott. Entré till mu-
seet, 40 kr. Kl 14.00 Skovgaardsalen, Malmö 
Konstmuseum.

3 maj Pufendorf-symposium. ”Epigene-
tics and environment – implications for 
behaviour and disease”. Kl 8.30 i Edens hör-
sal, Lund.

3 maj Seminariet för tidigmoderna stu-
dier: Politiska predikningar. the national 
Community assembled. Comparative stu-
dies in changing political preaching in the 
age of revolutions (Pasi Ilhalainen, Historia, 
Jyväskylä). Kl 15.15 sal 202, Kulturanatomen, 

4 maj arkeologi för alla. Jes Wienberg: 
”Dalby – gård, (dom)kyrka och kloster”. Kl 
15.30 i stora salen, Archaeologicum, Sandga-
tan 1, Lund.

4 maj filosoficirkeln. Docent Johan Bränn-
mark föreläser över ämnet: Litteraturen 
som guide till godhet. Kl 19.30 på Palaes-
tra, Lund.

5 maj teknik- och naturvetarcirkeln. re-
sor i tid och rum – om algblomningar och 
algernas livscykler, Karin rengefors. Kl 
19.30 i Edens hörsal, Statsvetenskapliga insti-
tutionen, Lund.

6 maj Lunchmusik i Caroli kyrka – kam-
marmusik. Kl 12.15.

6 maj Biology seminars. Prof. Douglas 
Zook, University of Boston, ”the dominan-
ce of symbiotic systems in the tropical fo-
rest”. Host: Håkan Wallander. Kl 14.00 Blå 

hallen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.

6 maj ”rör inte min musik!” eller ”Vad 
ser du i det här?!. Tankar om interpretation 
av nu levande tonsättares verk. Med tonsätta-
ren Ulrika Emanuelsson. Kl 19.30 i Palaestra et 
Odeum, Kapellsalen, Lund.

7 maj Körledaren och sångtexten. Inge-
mar Månsson och Dan-Olof Stenlund om Paul 
Éluards och Francis Poulencs Figure humaine. 
En diskussion mellan två av Sveriges mest er-
farna körledare om texttolkning i ett ovanligt 
intrikat körverk. Samtalsledare är kördirigen-
ten Folke Bohlin. För att få tillgång till dikterna 
i förväg, kontakta Tobias Lund: 0767-888098 
eller tobias.lund@odeum.lu.se. Kl 16.15 i Ka-
pellsalen, Palaestra et Odeum, Lund.

7 maj Konferens ”Conference on law and 
management – achieving competitiv ad-
vantage”. Info: www.har.lu.se/conference

9 maj Musikhögskolans symfoniorkes-
ter & Malmö operaorkester i samarbe-
te gör bl.a. Stravinskijs Våroffer med Johan-
nes Gustavsson som dirigent. Claude Debussy: 
La cathédrale engloutie, arr Stokowski Fran-
cis Poulenc: Gloria Igor Stravinskij: La sacre du 
printemps (ver 1947) Biljetter: Malmö Opera, 
040-208500.

11 maj filosoficirkeln. Tidigare ordinarie 
domare i Un International Criminal Tribunal for 
rwanda (ICTr) Lennart Aspegren föreläser om 
ämnet: Domare i folkmord. Erfarenheter 
från fn-tribunalen för rwanda. Kl 19.30 i 
hörsalen Eden, Statsvetenskapliga institutio-
nen, Lund.

12 maj test och personprofil vid anställ-
ning och urval. Anmäl dig till Karriärservice 
som ger dig information om vanliga tester och 
urvalsmetoder som komplement till intervju-
er. Du får även pröva på ett mindre test. Dess-
utom en del kring teorier bakom testerna. Kl 
8.00 i Tornrummet, Gamla Kirurgen, Lund.

12 maj att skriva bra CV och ansöknings-

brev. Anmäl dig till Arbetslivscenters semina-
rium. Du får konkreta exempel på säljande CV 
och ansökningsbrev, liksom metoder du kan 
använda för att få fram just dina styrkor. Kl 
15.15 i Tornrummet, Gamla Kirurgen, Lund.

18 maj anställningsintervjun – träna och 
förbered dig! Anmäl dig till Karriärservice 
som ger dig konkreta tips om vad du ska tänka 
på inför och under intervjun. Ta gärna med en 
för dig intressant platsannons. nyttig övning 
ingår där du får intervjua eller bli intervjuad. Kl 
8.00 i Tornrummet, Gamla Kirurgen, Lund.

20 maj Lunchmusik. Musikhögskolans valt-
hornister. Kl 12.15 i Caroli kyrka, Malmö.

20 maj Bartok på svenska. Hege Waldeland 
och Mats Edén musicerar och resonerar kring 
sitt utvecklingsarbete ”Bartok på svenska”. Kl 
13.00 Lilla salen, Musikhöskolan, Malmö.

 

 

dispUtationer

 
navn: ...........................................................................................

E-mail: .........................................................................................

Adresse: .......................................................................................

....................................................................................................

Hvilken uddannelse/institut kommer du fra? ................................

....................................................................................................

Hvis ansat ved universitet/högskola – angiv motivation: ................

....................................................................................................

Sæt X: Jeg har ingen forkundskaber i dansk (begynder niveau) ❏ 
Jeg har allerede kendskab til dansk (fortsættelsesniveau) ❏

Denne lap sendes til: Barbro Bergner, Centrum för 
 Danmarksstudier, Box 2074, 220 02 Lund

Sted: København. tidspunkt: 28. juni – 2. juli 
2010 – i alt 5 undervisningsdage. undervisning: 
Sprogundervisning i grupper kl. 9.15–12.45. 
Fællesforelæsninger kl. 14.15–16.00 om dansk 
samfund, historie etc. tilmelding: 
Senest 8. juni ved indsendelse af 
vedstående lap, eller via mail til vores 
kontaktperson. Svar: Du får besked om 
optagelse, registrering m.m. via mail. 
Kontakt person: Barbro Bergner, tlf. 
046-2227958, barbro.bergner@hist.lu.se

iNTENsiV-KursEr i daNsK
Centrum för Danmarksstudier ved Lunds 
universitet udbyder kurset ”Intensiv dansk for 
svenskere”. Der udbydes både begynderni-
veau og fortsættelsesniveau. I undervisningen 
lægges der vægt på forskelle og ligheder i 
dansk og svensk sprogbrug samt udtale. Om 
eftermiddagen er der fællesforelæsninger 
om dansk samfund,  historie etc. Studerer du, 
eller er du ansat, ved et universitet/högskola 
har du mulighed for at følge dette ugekursus. 
Det er gratis at følge kurset.

23 apriL 
Elsa trolle önnerfors i rättshistoria: ”Jus-
titia et Prudentia. rättsbildning genom rättstil-
lämpning – Svea hovrätt och testamentsmålen 
1640-1690”. Kl 10.15 i Telaris, Juridiska institu-
tionen, Lund. 

Jens Wittsten i matematik: ”On some 
microlocal properties of the range of a pseu-
do-differential operator of principal type”. Kl 
13.15 på Matematikcentrum, hörsal MH:C, 
Sölvegatan 18, Lund. 

helena Eriksson i sociologi: ”Befolkning, 
samhälle och förändring: Dynamik i Halmstad 
under fyra decennier”. Kl 10.15, Edens hörsal, 
Paradisgatan 5, Lund.  

Waldemar hällström i fysik: ”nanowires 
for cell research”. Kl 13.15 i hörsal B, Fysiska in-
stitutionen, Lund.
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10.00 , Kulturens auditorium, Tegnérsplat-
sen, Lund. 

Sofia Lagerholm i experimentell orto-
pedi: ”Genetics of osteoporosis – studies on 
bone size, structure and strength in the rat”. 
Kl 13.00, Föreläsningssalen på avdelningen för 
ortopedi, ing 21, Skånes universietssjukhus i 
Malmö.

30 apriL 
Patrik Sahlin i teoretisk fysik: ”Modelling 
the dvelopment of phyllotactic patterns at the 
shoot apical meristem of Arabidopsis Thalia-
na”. Kl 10.15  i Astronomihuset, Lund.

24 apriL 
roland Månsson i experimentell hjärn-
forskning: ”Calcium-induced mitochondri-
al permeability transition in CnS-derived mi-
tochondria – Pharmacological aspects of 
specifity and toxicity in neuroprotection”. 
Kl 9.30 i Belfragesalen, Biomedicinskt Cen-
trum, Lund.

29 apriL 
inger Larsson i medie- och kommunika-
tionsvetenskap: ”Att bygga broar över kul-
turgränser. Om svenskars kommunikation med 
icke-svenskar vid arbete utanför Sverige”. Kl 

5 Maj
Mathias osvath i kognitionsvetenskap: 
”Planning primates – A search for episodic fo-
resight”. Kl 10.00 i Kungshuset, Lundagård, 
Lund. 

6 Maj 
anna isinger Ekstrand i onkologi: ”Ge-
nomic profiling, mutations and deranged sig-
naling in esophageal cancer and hereditary 
colorectal cancer”. Kl 9.00 i Segerfalksalen, 
Wallenberg neurocentrum, Lund. 

annika Lundkvist Josenby i vårdve-
tenskap med inriktning sjukgymnastik: 
”Long-term outcome of children with cerebral 
palsy undergoing selective dorsal rhizotomy”. 
Kl 13.00 Föreläsningssal 1, Skånes Universi-
tetssjukhus i Lund.

7 Maj 
Lea niskanen i bok- och bibliotekshisto-
ria: ”Boktryckarna i Åbo 1750–1828. En bok-
historisk studie genom ett yrke”. Kl 13.00 i 
sal 109, Institutionen för kulturvetenskaper, 
Lund.  

niklas nielsen i klinisk medicin med in-
riktning anestesiologi och intensivvård: 
”Induced hypothermia after out-of-hospital 

Upptäck Backagården! 
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TRYCKERIET I E-HUSET
OFFICIELLT TRYCKERI • LUNDS UNIVERSITET

Billigast posters!
Vi har länge levererat fina posters 
till låga priser. Det tänker vi fort-
sätta med!

Vi gör aldrig avkall på kvalitén, 
levererar alltid på kortast möjliga 
tid och till det lägsta priset inom 
Lunds universitet! 

Det gäller inte bara posters 
utan även avhandlingar, visitkort, 
rapporter, kompendier och af-
fischer. 

Prisexempel:
Poster 70x100  175 kr
Poster A0   300 kr

Kontakta oss gärna för mer info, 
prisuppgifter och personlig väg-
ledning.:
tryckeriet@ehuset.lth.se

ehuset.lth.se/tryckeriet
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tjänster

cardiac arrest-registry-based studies, systema-
tic review and implications for a randomised 
trial”. Kl 13.00. Lokal meddelas senare.

21 Maj 
Maria Bjurberg i klinisk medicin med in-
riktning onkologi: ”FDG-PET in cervical can-
cer – translational studies”. Kl 13.00 i Seger-
falksalen, BMC, Sölvegatan 19, Lund.

Disputationer som ägt rum:
Piotr garbacz i nordiska språk: ”Word or-
der in Övdalian. A study in variation and chan-
ge”. 

Sandra Erntoft i företagsekonomi: 
”The use of health economic evaluations in 
pharmaceutical priority setting: The case of 
Sweden”. 

Marie Vestberg i konstruktionsteknik: 
”reliability-based assessment of concrete dam 
stability”. 

Edith hammer i ekologi – inriktning 
mikrobiologisk ekologi: ”nutrient balan-
ce and salinity stress in arbuscular mycorrhi-
zal fungi”. 

Katja Lundgren i patologi: ”Prognostic 
and treatment predictive markers associated 
with cyclin D1 gene amplification and epit-
helial-mesenchumal transition in breast can-
cer”. 

Björn rosengren i klinisk medicin med 
inriktning ortopedi: ”Hip fracture incidence 
and prevalence of osteoporosis in Sweden in 
recent decades”. 

ulrika Ericson i folkhälsovetenskap 
med inriktning nutrionsepidemiologi: 
”Folate – associations eith breast cancer de-
pending on intake, metabolism, genetic varia-
tion and estrogen receptor status”. 

Birgitta gullstrand i laboratioriemedi-
cin med inriktning experimentell klinisk 
immunologi: ”Apoptosis of peripheral blood 
leukocytes in systemic lupus erythematosus: 
Studies on serum induction and conplement-
dependent clearance mechanisms”. 

Dan falkenback i kirurgi: ”Gastroesop-
hageal reflux disease – complications and 
prognostic aspects”. 

Jakob Bergman i statistik: ”On bicom-
positional correlation”. 

Maria hietala i klinisk medicin: ”Impact 
of lifestyle, hormones and gene on breast can-
cer”. 

Malin rundgren i klinisk medicin med 
inriktning anestesiologi och intensivvård: 
”Cardiac arrest and therapeutic hypothermia: 
Prognosis and outcome”. 

Johan Elf i klinisk medicin med inrikt-
ning internmedicin: ”Clinical probabilty as-
sessment and biochemical makers in the diag-
nosis of deep vein thrombosis”. 

iréne Jansson i psykologi: ”Femårsupp-
följning av tvångsvårdade kvinnor – Inverkan 
av psykiska problem på utfallet”. 

Kristin andersson i medicinsk mikrobi-
ologi: ”Human papillomaviruses in cancer and 
cervical cancer”. 

Elin Sand i biomedicin med inriktning 
neurogastroenterologi: ”neuroimmune in-
teractions of neurons and mast cells: friends 
or foes?”. 

faleh al rashidi i klinisk medicin med 
inriktning thoraxkirurgi: ”new intraoperati-
ve techniques to improve advanced aortic root 
surgery”.

utbildningsbidrag i ekologi med särskild 
inriktning mot teoretisk ekologi. ref nr 
2010/53, ans 4 maj. Info 046-2224142.

utbildningsbidrag/doktorandtjänst i geo-
biofärsvetenskap. ref nr 212, ans 17 maj. 
Info 046-2229579.

utbildningsbidrag/doktorandtjänst i geo-
biosfärsvetenskap. ref nr 214, ans 17 maj. 
Info 046-2229579.

Professor i trafikplanering. ref nr 
PA2009/4114, ans 22 juni. Info 046-2223374.

Johan Staaf i klinisk medicin med in-
riktning onkologi: ”Genomic profiling of 
breast cancer by microarray-based technology 
and bioinformatics”. 

Mikhail Mastepanov i geobiosfärsve-
tenskap, inriktning naturgeografi och 
ekosystemanalys: ”Torwards a changed 
view on greenhouse gas exchange in the arc-
tic: new findings and improved techniques”. 

Karin Willquist i teknisk mikrobiologi: 
”Physiology of caldicellulosiruptor saccharoly-
ticus: a hydrogen cell factory”.  

Marianne Brattmo i öron- näs- och 
halssjukdomar: ”On pressure regulation of 
the Middle Ear”. 

Emeli nilsson i laboratoriemedicin 
med inriktning tumörbiologi: ”Fibroblast 
growth factor-8 regulation of breast cancer 
cell growth”. 

anna nilsson i infektionssjukdomar: 
”Direct demonstration of influenza virus and 
mycoplasma pneumoniae in the respiratory 
tract”. 

Dorthe Johansen i klinisk medicin med 
inriktning kirurgi: ”Metabolic and lifestyle 
related risk factors for pancreatic cancer”.

roland Månsson i experimentell hjärn-
forskning: ”Calcium-induced mitochondria 
permeability transition in CnS-derived. Phar-
macological aspects of specificity and toxicity 
in neuroprotection”. 

HEdrad. Kemiprofessorn Björn roos, 
som avled i februari, har postumt he-
drats med American Chemical Society’s 
2010 Award in Theoretical Chemistry.

uNgT pris. Johan östling (31 år), fi-
losofie doktor i historia får norska nils 
Klim-priset på 250.000 kronor till fors-
kare under 35 år.

gauKompris. Ögonprofessorn An-
ders Heijl i Malmö har fått läkemedels-
företaget Pfizers Glaukompris för pro-
jektet ”Individualiserad glaukomvård”, 
som går ut på att anpassa behandling-
en av grön starr till varje patients indi-
viduella behov och undvika både över- 
och underbehandling.
 
guLdjEToNg. ingmar Karlsson, he-
dersdoktor i teologi, har tilldelats Kung-
liga Vitterhetsakademiens jetong i guld.  

bäsTa aVHaNdLiNg. fredrik 
tjernström har fått pris för bästa 
medicinska avhandling under 2009 av 
Anna-Greta Crafoords stiftelse. Av-
handlingen rör fysiologiska mekanis-
mer för att hålla balansen. 

ordföraNdE. 
Professor Mika-
el Eriksson vid 
MAX-lab har valts 
till ordförande i 
XFEL:s rådgivande 
kommitté Machi-
ne advisory com-
mittee. XFEL är en 
europeisk rönt-
genfrielektronla-
ser som håller på 

att byggas i Hamburg. 

gusTafssoN-pris. William aga-
ce, professor i slemhinnans immuno-
logi, får ett av fem Göran Gustafs-
son-pris. De fem pristagarna får dela 
på 23 miljoner kronor.

 

Mikael Eriksson.



haLLå SOFIA ULVEr-SnEISTrUP...

Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

...företagsekonom som vid ett näringslivsarrange-
mang i Lund höll ett föredrag med titeln ”framtiden 
tillhör nördarna”.

är det inte längre 
töntigt att vara nörd?
– Nej, man kan ju till exempel se att nördens stora svar-
ta glasögonbågar numera blivit inne. Och den feministis-
ka tidskriften Bangs senaste nummer hade titeln ”Nördar-
nas återkomst”.

Vad beror denna omvärdering på?
– På pengar, helt enkelt – det har ju visat sig att fram-

gångsrika nördar kan tjäna enormt mycket pengar. Någ-
ra exempel är Linus Torvalds, Sergey Brin och Ingvar 
Kamprad med Linux, Google och Ikea. Alla nörd-områ-
den kommer väl inte att bli lönsamma, men den som är 
passionerat intresserad av ett smalt specialområde har uni-
ka chanser att utveckla en egen affärsidé.

Du sa i ditt föredrag att Lund är fullt med guldklimpar, 
alltså nördar med potential?

– Ja, förutom den allmänna nörd-andelen i befolkningen 
har ju Lund ett stort antal forskare och studenter med spe-
cialintressen. Alla dessa fokuserade människor skulle kun-
na spela en viktig roll i innovations- och affärsutvecklings-
sammanhang. När nördar av olika kategorier möts kan det 
uppstå nya spännande idéer, vilket det kan göra här.

Du forskar själv om nördar, hur då?
– Inom ramarna för min konsumtionsforskning gör jag 

nedslag i olika subkulturer. Jag har bland annat varit med 
på en ”demodag” i Köpenhamn där folk med alla möjli-
ga olika specialintressen träffades och visade sina saker för 

varann. Det handlade om allt från såser till programvaror 
och Fia med knuff.

Vad finns det för sorts nördar förutom mat-, dator- och 
spelnördar?

– Det finns till exempel registreringsnördar, som skriver 
långa listor över järnvägståg, fågelarter, hur många männis-
kor som passerat deras fönster, hur många steg de tagit un-
der en arbetsdag och så vidare... och pi-nördar, som tävlar 
i hur många decimalsiffror i talet pi de kan komma ihåg. 
Och fanfiktions-nördar, som hittar på egna historier utifrån 
figurerna i Star Trek eller Harry Potter-böckerna. Och fe-
ministnördar, som är upprörda över att de oftast kvinnliga 
virknördarna, modenördarna och hästnördarna står ganska 
lågt inom nördhierarkin. Och många, många fler.

Vad betyder miljön för en nörd?
– Det finns en myt om att nördar funkar bäst i garage, 

men det är faktiskt fel. De trivs bäst i en kreativ miljö som 
ett mysigt kafé eller på en solig gräsmatta. Kafé Aten i AF-
borgen är fullt av studentnördar och restaurangen Clemens 
lär vara fullt av businessnördar – det vore väl intressant att 
se vad som hände om de fördes samman?

tExt & foto: ingELa BJörCK

foTNoT:  Nörd enligt Nationalencyklopedin: ”enkelspårig och nå-
got löjeväckande person med fanatiskt detaljintresse med för-
ment undermålig social kompetens”.




