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”Det går aldrig – det är bättre ni läm
nar uppgiften till Världsbankens ut
bildningsinstitut!” sa tvivlarna om 
planerna på att starta en utbildning 
i handelspolitik för fattiga länder i 
 Afrika. 

Men eldsjälarna på Lunds univer
sitet och Sida vägrade lyssna. Och 
tur var väl det – för nu har institu
tet  Trapca blivit så framgångsrikt att 
Världsbankens utbildningsinstitut 
själv sökt dess samarbete.

Fattiga länder är ständiga förlorare inom 
världshandeln. Inte nog med att de saknar 
makt och pengar, de kan inte heller tillräck-
ligt om förhandlingsteknik och om det in-
ternationella regelverket. Därför drar de det 
kortaste strået i olika handelsförhandling-
ar. Trapca, Trade Policy Training Centre 
in Africa, är ett försök att motverka detta 
problem.

– Det ska inte vara bara i-länderna som 
styr. Vi vill öka de fattigaste ländernas för-
ståelse och kompetens så att de kan vara med 
och påverka, sa professorn i internationell 
ekonomi Göte Hansson till LUM för fyra 
år sedan, då institutet nyss startats.

Under sin korta tillvaro har Trapca ut-
vecklats kraftigt. Man ger både konferenser, 
kortkurser och längre kurser på tre nivåer, 
där den högsta är en två årig masterutbild-
ning. Bland ämnena finns handelspolitik, 
internationella handelsregler, WTOs regel-
verk, förhandlingsteknik samt frågor om 
import, export och utveckling. Över 30 
kurser planeras för året, och personer och 
organisationer på hög nivå står i kö för att 
samarbeta med Trapca.

Bland institutets lärare har ungefär hälf-
ten egna rötter i något fattigt land. Det är 
mycket viktigt, menar Göte Hansson, för att 
ge utbildningen trovärdighet och kvalitet.

– När jag åtog mig uppgiften med Trapca 

Mot toppen!

LU-professor bakom 
lyckad utbildning 
i handelspolitik i Afrika

t

De akademiska ceremonierna vid utbildnings
instituten i Arusha är en färgrik tillställning. 
Göte Hansson i röd mantel och blå hatt med gul 
tofs går näst längst t.h. 
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var jag tydlig med att jag ville följa Frank 
Sinatra och göra det ”my way”, säger han. 
Det innebar att hämta lärare inte bara 
från i-länderna, men också att ha ett högt 
tempo och kvalitet i kurserna. 

På Trapca är tempot verkligen högt – 
ungefär dubbelt så högt som vid LU. Fyra 
veckors studier i Arusha motsvarar om-
kring en halv termins utbildning i Lund. 
Studenterna bor på internat och har un-
dervisning hela dagarna och dessutom 
kvällsuppgifter. Det kan handla om att 
skriva ett paper på tre till fem sidor som 
ska vara klart till nästa dag, eller att för-
bereda ett debattinlägg.

– Det är viktigt för dem att lära sig göra 
snabba utredningar. Ofta kopplar vi ock-
så deras uppgifter till deras egna länder, 
så att de måste fundera över hur just de-
ras land kan agera i ett visst handelspoli-
tiskt sammanhang, säger Göte Hansson.

StudENtErNA vid trApcA kommer från 
näringslivet, frivilligorganisationer, mi-
nisterier och andra statliga myndigheter. 
En tredjedel till hälften är kvinnor, som 
ofta slutar i toppen av respektive kurs. 

Vad Trapca kan betyda för de fattiga 
ländernas möjligheter i den internatio-
nella handeln är för tidigt att säga. Det 
man däremot vet är att de som gått en 
Trapca-kurs ofta får mer kvalificerade 
uppgifter på sina jobb, och att master-
studenterna är mycket eftersökta. En del 
har till och med redan under utbildning-
en fått viktiga poster i Génève eller som 
förhandlare för sina respektive länder 
inom EAC, East African Community.

I sin nuvarande form är Trapca ett 
projekt som pågår året ut. Men Göte 
Hansson är övertygad om att institutet 
kommer att fortsätta, om än med stör-
re inslag av avgifter och inte enbart med 
gratis utbildning.

– Somliga länder i tredje världen har 
råd att betala. Men jag hoppas att det in-
förs en stipendiefond för dem som inte har 
det, de omkring 50 så kallade LDC-län-
derna (Least Developed Countries) samt 
de kvinnliga deltagarna. Om Sverige me-
nar allvar med att värna om de allra fatti-
gaste och mest utsatta även i fortsättning-
en är det en nödvändighet, menar han.

INGELA BJÖRCK

Idén till Trapca kom i början av 
2000-talet från Elisabeth Löfvander på 
Sida, som fick med sig dåvarande han-
delsministern Leif Pagrotsky på tanken 
att starta en utbildning i internationell 
handelspolitik i Afrika. när Göte Hans-
son fick uppdraget var han, med lång 
erfarenhet av Afrika, väl medveten om 
vilka fallgropar man måste undvika.

– Jag hade sett många liknande sats-
ningar misslyckas för att man t.ex. valt 
en platschef utan rätt kompetens, bara 
använt influgna västerländska lärare och 
inte haft rätt infrastruktur, säger han.

Första kravet för det blivande Trap-
ca var att hitta en bra samarbetspart-
ner för infrastrukturen. Det skulle inte 
vara ett universitet, menade Göte 
Hansson bestämt. Eftersom han själv 
kom från ett universitet och då t.o.m. 
var dekanus väckte den inställningen 
en viss förvåning.

– Men universiteteten i Afrika är 

trapca-historik 

statliga. Hade vi lierat oss med ett uni-
versitet hade vi riskerat statlig styrning, 
politiska påtryckningar och att bli för-
knippade med ett visst land i stället för 
att vara ett internationellt institut.

Därför valde man ESAMI, ett mana-
gementinstitut i Arusha i norra Tanza-
nia. ESAMI ägs av tio afrikanska stater 
och har övernationell status, vilket om-
fattar även samarbetspartnern Trapca. 
Det innebär bilar med CD-nummerplå-
tar, pass med diplomatisk immunitet 
och – det viktigaste – tillgång till kontor 
i tio länder där man kan sprida infor-
mation om Trapca och ge omtentami-
na för lokala studenter.

Trapca har finansierats främst av 
Sida, men även i viss mån av ESAMI. 
Lunds universitet och Ekonomihög-
skolan är med som akademisk partner, 
och inte bara Göte Hansson utan även 
flera andra LU-anställda har gjort vikti-
ga uppgifter för Trapca.

t

t

Färdiga masterstudenter från Trapca i full utstyrsel. De kvinnliga studenterna ligger ofta 
mycket väl till i sina respektive kurser.
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Ur innehåLLet

14 turné med tubakonsert
I juni far Akademiska kapellet, universitetets egen symfoniorkester, 
på turné till USA. En händelse stor nog i sig kan tyckas, men det 
blir bättre än så. Med sig i bagaget har man nämligen en helt ny-
skriven tubakonsert av David riebe som går första året på Musik-
högskolan. Dessutom ska en av USA-konserterna hållas på presti-
gefulla Kennedy Center i Washington. 

16 ung doktor på g
Hon flyttade till Sverige från ryssland som 15-åring och blev vid 
24 års ålder Sveriges yngsta doktor i företagsekonomi. Idag, två år 
senare, står Sofia Avdeitchikova med en fot i näringslivet och en 
i universitetsvärlden. Hon forskar om vad som får investerare att 
satsa i glesbygdsprojekt, och trivs som fisken i vattnet. 

18 Möjlig ersättning för djurförsök  
En forskargrupp på BMC i Lund är på god väg att hitta en ersätt-
ning för allergitester på djur. Genom att använda cellprov från 
människohud i kombination med ett mikrochip sparar man inte 
bara många djurliv, metoden är också mycket enklare och man får 
resultaten snabbare.

20 Små grupper mer kreativa
Små grupper med stor öppenhet och tillit. Pauser och idétid. Det är 
ingredienser som är viktiga om man vill skapa en kreativ miljö för 
forskning. Det menar psykologiprofessorn Ingegerd Carlsson, som 
tycker att regeringens strategiska forskningssatsningar dämpar kre-
ativiteten. Själv vill hon slå ett slag för nyfikenhetsforskningen.

24 Hemma i Lund?
Lund universitet vill vara ett internationellt universitet med ett 
ständigt inflöde av studenter och forskare från andra länder. Men 
hur bra är universitetet på att få utländska gäster att känna sig 
hemma? Vilka ytterligare åtgärder krävs? LUM har tittat närmare 
på hur det står till med universitetets internationalisering på hem-
maplan. 

AdrESS: 
LUM, 
Lunds universitet, 
Box 117, 221 00 Lund
Fax: 046-222 47 11, 
Internpost: Hs 31
E-post: LUM@rektor.lu.se
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utbiLdNiNg. I vår har utvidgad juri
disk introduktionskurs getts för för
sta gången – en nätkurs öppen för 
alla med allmän behörighet. Tre
hundra sökte, och i början av maj 
var hundra fortfarande aktiva.

– Studenterna är mycket motive
rade. De har minst lika goda chan
ser att klara studierna som de som 
kommer in på sina betyg, säger 
Mushka Pistol, en av hjälplärarna.

– Vi känner oss redan som juris
ter och jag fick direkt användning 
för mina nya kunskaper i samband 
med en bilaffär, berättar studenten 
 Marina Trattner.

Den mesta kontakten sker på nätet, men 
i början av maj träffades de för andra 
gången på plats i Lund – studenterna på 
den utvidgade juridiska introduktions-
kursen, ujiken. LUM passade på att tit-
ta in hos några av studenterna medan de 
förberedde studiedagens avslutning – ett 
rättegångsspel med autentiska rättsfall.

Det är en utmaning att gå kursen och 
en chans att komma in på det populä-
ra juristprogrammet. De tjugo bästa är 
nämligen garanterade plats. 

– Men om syftet är att bredda rekryte-
ringen så är jag tveksam. Kursen är inget 
bra sätt att öka mångfalden inom jurist-
kåren, tycker en av studenterna, en kille i 

20-årsåldern.

– Sverige har för få advokater och do-
mare med invandrarbakgrund, men det 
problemet löser man bara genom att 
bredda antagningen till juristprogram-
met på samma sätt som man gör i Eng-
land – där antas folk efter intervjuer och 
man tar hänsyn till erfarenheter och en-
gagemang, inte bara betygen, fortsät-
ter han, och bläddrar i sin väl använda 
lagbok. Den är full av små fullklottra-
de post it-lappar i olika färger. Det beror 
inte bara på juridikstudierna, utan på att 
lagbokens ägare också sitter som nämn-
deman i en skånsk tingsrätt. Studierna 
på introduktionskursen går bra, berättar 
han, men han vill ändå inte framträda 
med namn och bild i LUM.

– Det första en framtida arbetsgiva-
re lär göra är att googla på mig. Om han 
läser att jag gått en kurs öppen för alla, 
dvs. inte lyckats kvala in på mina betyg, 
så kan det ligga mig i fatet, resonerar han.

Kursarna runt bordet är benägna att 
hålla med. Men det borde kunna uppfat-

tas som positivt att en person läser den 
här kursen, tar chansen och jobbar hårt 
för att få en plats på juristprogrammet, 
menar de också.

– Allt är ju inte betygsrelaterat, sä-
ger Wösel Thoresen, ”akademikerbarn” 
från Lund. Alla vet ju dessutom att betyg 
handlar mycket om vilken skola man gått 
på och att ha ”rätt” bakgrund.

ALExANdEr KäLLKviSt från Malmö 
tycker att den öppna juridikkursen är 
principiellt viktig; ju fler möjligheter det 
finns att komma igen för den som inte 
hittat rätt i gymnasiet, desto bättre. 

Och en kvinnlig student ursprungli-
gen från Irak, men bosatt i Sverige sedan 
många år, är också glad för möjligheten. 

– Jag har precis tagit studenten och 
hade egentligen velat bli läkare. Men ju-
rist är ett bra alternativ och jag satsar nu 
på att bli en av de tjugo som får plats på 
programmet. Jag kommer från en aka-
demikerfamilj. Det känns naturligt för 

genväg till juristprogrammet 
sporrar nätstudenter

Ett rättegångsspel avslutade studiedagen för studenterna på den utvidgade juridiska intro
duktionskursen. Studenten Sebastian Nilsson får hjälp att förbereda sig av nätcoachen Mush
ka Pistol.

En väl an
vänd lag
bok. Bo

kens ägare 
sitter som nämn

deman i en tingsrätt 
– en erfarenhet som är till 

hjälp på den juridiska intro
duktionskursen.
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     ujiken
240 studenter registrerade sig på den nya 
utvidgade juridiska introduktionskursen – 
Ujiken – som startade i januari och ges på 
halvfart. Drygt hälften av studenterna har 
fallit ifrån, men hundra är fortfarande ak-
tiva .

Två träffar har hållits på plats i Lund; 
den senaste samlade en femtedel av stu-
denterna. Av samtliga som klarar kursen 
och sluttentan i juni är de tjugo bästa ga-
ranterade plats på juristprogrammet till 
hösten. 

mig att läsa vidare och det har gått bra 
att plugga över nätet, tycker hon.

Marina Trattner från Södra Sandby 
känner sig redan som jurist. Hon fick 
direkt användning för sina kunskaper i 
samband med ett bilköp, berättar hon.

 – Det var fel på bilen och försäljaren 
ville inte kännas vid det, men jag kunde 
åberopa både konsumentköpslagen och 
bilfirmans eget avtal; de fick ge sig, säger 
hon med ett litet triumferande leende.

iNtroduKtioNSKurSEN är brett upplagd 
för att även de som inte tänker sig en karri-
är som jurister ska ha användning för den. 

– Att en person har läst nätkursen bor-
de absolut ses som en merit av framtida 
arbetsgivare, tycker Mushka Pistol. Hon 
är nästan färdig jurist och arbetar halv-
tid som nätcoach – en slags hjälplärare – 
på kursen tillsammans med Maja Måhl 
och Marcus Utterström.

– De studenter som läser den här kur-
sen är mer taggade än många som kom-
mer in på programmet på sina betyg. 
Och motivationen är avgörande för att 
bli en bra jurist, säger Mushka Pistol.

i juNi bLir dEt KLArt hur många som kla-
rar kursen som helhet och vilka tjugo som 
lyckats bäst på sluttentan och därmed ga-
ranteras plats på juristprogrammet. 

Till hösten går ujiken igen – den här 
gången på helfart, dvs. under halva termi-
nen och med möjlighet att få studiemedel.

– Vi har 375 behöriga sökande, berät-
tar Magnus Svensson, juridiska fakulte-
tens IT-chef.

TExT & fOTO: BRITTA COLLBERG

t

forSKNiNgSvärdEriNg. I höst ska 
LU fatta beslut om ett nytt sätt att 
fördela forskningsmedel ut ifrån 
kvalitetskriterier och strategiska 
överväganden (se LUM nr 4). Ett av 
de möjliga kriterierna kan bygga på 
det norska systemet för mätning 
och värdering av publiceringar.

Att jämföra de publicerade resultaten 
från olika forskningsområden är erkänt 
svårt med tanke på de olika traditioner 
som gäller. I många ämnen samlas sto-
ra grupper forskare om gemensamma ar-
tiklar, medan man i andra ämnen helst 
skriver böcker eller publicerar sig i konfe-
rensrapporter. En jämförelse rakt av blir 
då meningslös.

i NorgE HAr MAN därför sedan fem år 
tillbaka ett system som inte bara mäter 
alla publikationer som noterats i en ny 
nationell databas, utan också poängsätter 
dem. En bok ger högre poäng än en tid-
skriftsartikel, och publikationer hos för-
sta klassens tidskrifter och bokförlag ger 
högre poäng än publikationer hos mer ge-
nomsnittliga tidskrifter och förlag. 

Den nya databasen heter Norwegi-
an register of scientific journals, series 
and publishers. Den innehåller omkring 
18.000 tidskrifter och 1000 bokförlag 
som anses så vetenskapliga att publika-
tioner där bör räknas ett visst ämne eller 
en viss fakultet till godo. Tillsammans 
med antalet avhandlingar och mängden 
externa anslag ska detta bibliometriska 
mått kunna används för omfördelningar 
av anslag inom eller mellan universitet.

– Fast i praktiken har det gjorts väldigt 
små omfördelningar utifrån publicerings-
data, sa den norska modellens upphovs-
man Gunnar Sivertsen vid ett seminari-
um i Lund. Det han däremot kunnat se är 

att antalet publikationer ökat märkbart. 
– Trycket på att publicera sig har ökat. 

Publikationer ses mer och mer som hela 
institutionens ansvar, inte bara den en-
skilda forskargruppens, och nya publi-
kationer får uppmärksamhet av institu-
tionsledningarna, berättade han.

Alla universitet lägger nu in uppgif-
ter om sina publikationer i den nationel-
la databasen. Dess öppenhet är en kvali-
tetsgaranti, menar Gunnar Sivertsen: om 
någon enhet skulle lägga in data om en 
publikation som har för låg vetenskaplig 
nivå, så skulle detta upptäckas och kriti-
seras av kollegor på andra håll.

Systemet har inte missgynnat publi-
kationer på norska, vilket somliga fruk-
tat. Det har heller inte missgynnat huma-
niora och samhällsvetenskap – snarare 
tvärtom.

– Är det några som missgynnats, så 
är det kanske de ämnen där man brukar 
vara många om en tidskriftsartikel. Ska 
vi justera poängsättningen i framtiden, 
så skulle det bli till deras förmån, mena-
de Gunnar Sivertsen.

vAriANtEr Av dEt NorSKA SyStEMEt 

har införts i Danmark och ska i höst in-
föras i den flamländska delen av Belgien. 
Det finns också vid Stockholms univer-
sitet och är på väg i Uppsala. Om det 
skulle införas i Lund finns här en bra ut-
gångspunkt i form av universitetets ge-
mensamma databas LUP, ”Lunds uni-
versitets publikationer”. Men det är inte 
dags för något beslut än på ett tag.

– Vi tittar på olika möjligheter nu un-
der våren. Först i höst ska universitets-
ledningen skicka ut ett förslag om en ny 
fördelningsmodell, säger chefen för sek-
tionen Forskning, innovation och extern 
samverkan Klas Malmqvist. 

INGELA BJÖRCK

Norskt system 
intressant som ny
fördelningsmodell
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pErSoNALutbiLdNiNg. Obligatorisk 
handledarutbildning eller inte, blev 
frågan på en debatt hos forskarnät
verket fonSyd på Pufendorfinstitu
tet härförleden. Åsikterna gick isär. 

Utgångspunken var en debattartikel av 
professor Mats Alvesson i SULF-tidning-

obligatorisk handledarutbildning – eller inte...
en, där han protesterade mot att handle-
darutbildningen på Lunds universitet är 
obligatorisk. Mats Alvesson, som är or-
ganisationsteoretiker på Företagsekono-
miska institutionen, hävdade att om ens 
doktorander producerat minst två goda 
avhandlingar så har man bevisat att man 
kan handleda. Att kräva obligatorisk ut-

bildning såg han som ännu ett uttryck 
för dagens förkärlek för att lösa alla pro-
blem med byråkratisering (kallat kvali-
tetssäkring eller något annat…).

Ingalill Rahm Hallberg, vice rektor 
vid LU, konstaterade att hon levde på en 
annan planet än Mats Alvesson. Hon un-
derströk att en duktig forskare inte är sy-

rANKiNg. för universiteten hand
lar det om att skapa ett starkt varu
märke och för studenterna om en 
topputbildning – den gemensamma 
nämnaren är rankinglistor av läro
säten. Rankingen baseras på olika 
nyckeltal, något som Lunds univer
sitet bara börjat med att ta fram. 
 
– Nyckeltal är inte en komplett beskriv-
ning av verkligheten. Men de kan vara 
viktiga för att planera verksamheten. Ta-
len ger en bild av vår historia och nuet, 
de ger verktyg för att planera för framti-
den, säger Elisabet Månsson, verksam-
hetscontroller på avdelningen Planering 
och utvärdering.

rANKiNgLiStorNA baseras på olika 
nyckeltal. Exempel på dessa kan vara 
antalet publicerade artiklar i förhållan-
de till antingen intäkter eller till akade-
misk personal. Ett annat exempel är an-
talet förstahandsökande av nybörjare på 
en utbildning.

– Andra exempel är antalet studenter 
per lärare eller andelen disputerade lära-
re, säger Elisabet Månsson.

Lunds universitet har de senaste åren 
börjat arbetat med att ta fram olika 
nyckeltal och tanken är att de ska fin-
nas tillgängliga i universitetets databas 

för uppföljning och analys, den så kall-
lade Kuben.

– Men för att talen ska visa något mås-
te de analyseras. Under arbetets gång 
kommer en del nyckeltal att läggas till 
och andra väljas bort. Men det är ett ar-
bete som vi måste göra tillsammans med 
universitetet, säger Elisabet Månsson. 
 Olof Nelsson, uppföljare på avdelning-
en Planering och utvärdering, menar att 
Lunds universitet måste arbeta strategis-
ka med att ta fram nyckeltal.

– Vi måste också titta mer på vilka 
nyckeltal som andra lärosäten använder 
och hur de definierar dem. Vad gäller till 
exempel antalet studenter så räknar vi in-
divider under ett kalenderår, i England 
räknar man kanske per termin, säger han.

Att HA rätt NycKELtAL kan vara avgö-
rande om man vill hamna högt på ran-
kinglistorna över lärosäten, och listornas 
betydelse kan komma att bli allt viktiga-
re när studierna för de icke-europeiska 
studenterna blir avgiftsbelagda. 

– Listorna är viktiga och kommer att 
fortsätta vara det så länge tillförlitlig in-
formation inte finns på annat håll, säger 
Olof Nelsson. 

Men med enkla medel kan universi-
tetet också förbättra en del redan exis-
terande nyckeltal. Ett sådant exempel är 

antalet studenter som tar ut sin examen.
– I Sverige är det många som inte tar ut 

sin examen. I de andra nordiska länderna 
är man bättre på detta och svenska uni-
versitet kommer därför efter i rankinglis-
tor. Om man uppmanar och underlättar 
för studenter så skulle fler ta ut sin ex-
amen och i slutändan skulle det påver-
ka vår position till det bättre, säger Olof 
Nelsson.

dEt fiNNS ocKSå faktorer i listorna 
som är svåra att påverka. Rankinglistan 
Shanghai Academic Ranking of World 
Universities, ARWU, räknar till exempel 
in antalet nobelpristagare vid lärosätet.

 – Lund har ingen, och är det ett vik-
tigt nyckeltal påverkar det placeringen. 
Det finns även rankinglistor som tittar på 
vilket rykte staden där lärosätet ligger har 
och där har i regel huvudstäder och mil-
jonstäder en fördel, säger Olof Nelsson.

Enligt Elisabet Månsson har lärosä-
ten i norra Europa inte jobbat lika länge 
med nyckeltal och rankinglistor som de 
i Nordamerika. Men hon anser att det 
blir allt viktigare

– Vad listorna än visar så påverkar de 
omvärldens bild av Lunds universitet, 
därför påverkar de oss, säger hon.

MARIA ENGSTRÖM

Nyckeltal avgörande 
för rankingresultat
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nonymt med att en bra handledare utan 
att det handlar om en sårbar relation 
och att det är mycket märkligt i en kun-
skapskultur som universitetets att vissa 
inte tycker att de behöver reflektera över 
det de gör.

Hon fick en gång när hon frågade efter 
handledningens pedagogiska tanke lite 
skämtsamt höra att det som gällde var 
”swim or sink”. Det vill säga att dokto-
randen lämnas att klara sig bäst den kan. 

Även om det inte är fullt så illa i verk-
ligheten visar undersökningar att många 
doktorander inte inlemmas i gemenska-
pen, sa hon.

Pedagogen Åsa Lindberg-Sand, som 
arbetat länge med handledarkurser, såg 
dem som en utveckling från en omed-
veten lärlingsmodell till en medveten 
utbildning. Därmed inte sagt att hon 
var glad åt det ”skyltfönsterbeslut” som 
nuvarande obligatoriska tvådagarskurs 

blev 2003. Ändå visar utvärderingarna 
att 270 handledare utbildats sedan dess 
och att sjuttio, åttio procent av dem är 
positiva medan fyra procent är tvär-
arga. 

– Felet är kanske inte obligatoriet utan 
att de inte som de obligatoriska docent-
kurserna har ett meritvärde, menade 
Ingalill Rahm Hallberg.

MATS NyGREN

utbytE. Lunds universitet får av allt 
döma redan i höst en indisk gäst
professur som finansieras av Indiska 
rådet för kulturella relationer, ICCR, 
och LU. Avtalet förhandlades när en 
delegation från Lunds universitet 
besökte Indien i slutet av april och 
nu återstår bara finjusteringar.

Ledningsrepresentanter från flera fakul-
teter skulle ha varit med på resan, men 

på grund av den isländska vulkanaskan 
och inställda flyg kom endast fem perso-
ner iväg. Prorektor Eva Åkesson, förvalt-
ningschef Marianne Granfelt, Sydasien-
nätverket SASNETs föreståndare Anna 
Lindberg, samt Sidsel Hansson och Hen-
rik Hofvendahl från Internationella re-
lationer genomförde ändå programmet i 
sin helhet. 

De besökte bland andra de teknis-
ka toppuniversiteten IIT, dels i Delhi, 

Sidsel Hansson, huvudansvarig för EUutbytesprogrammet EMECW mellan Indien och Eu
ropa, besöker studentmatsalen vid Indian Institute of Technology, IIT i Kanpur, tillsammans 
med prorektor Eva Åkesson. I bakgrunden biträdande professor Murali Prasad, IIT Kanpur. 
foto: henrik hofvendahl

Indisk gästprofessur 
på gång redan i höst

dels i Kanpur. Eva Åkesson presenterade 
Lunds universitet och de fakulteter som 
inte kunnat möta upp.

– Förhoppningsvis har vi bäddat för 
mer konkreta samarbetssamtal inom res-
pektive ämnesområden framöver, säger 
Eva Åkesson. 

Hon hann också med att hålla i ett 
Bolognaseminarium på Jawaharlal Neh-
ru University JNU i Dehli samt presen-
tera Lunds universitet och utbyggnads-
planerna för ESS och MAX IV för bland 
annat Delhis universitetsledning. Ett 
Memorandum of Understanding mel-
lan Delhi University och LU skrevs un-
der och på Delhi University hölls också 
årsmötet för rektorer och förvaltnings-
chefer inom universitetsnätverket U21.

dEN iNdiSKA gäStprofESSurEN vid LU 
har varit under diskussion en längre tid. 
Indiens ambassadör i Sverige, Balkrish-
na Shetty, har engagerat sig i frågan och 
snabbade upp processen genom att ar-
rangera flera möten för LU på Ministry 
of External Affairs i New Delhi. Redan 
i september kan därför av allt att döma 
den första innehavaren vara på plats i 
Lund.

– Han eller hon ska vara inriktad på 
indisk ekonomi, samhällsfrågor eller mo-
dern indisk historia, och forska och fö-
reläsa inom ramen för ett tvärvetenskap-
ligt nätverk inom universitetet, berättar 
SASNETs föreståndare Anna Lindberg. 

Ett par gånger om året ska den indiska 
gästprofessorn ge offentliga föreläsningar 
om det moderna Indien.

BRITTA COLLBERG
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AvtAcKNiNg. Styrelsearbetet vid 
Lunds universitet slår det mesta, 
menade Allan Larsson vid det sym
posium som hölls för honom med 
anledning av att hans mandat som 
ordförande snart går ut. 

– I andra styrelser är alla klädda 
i samma kostym. Men med studen
ter och lärarrepresentanter blir det 
en annan spänst. Och ni studenter 
är alltid så pålästa och tvingar oss 
övriga i styrelsen att göra vårt all
ra bästa.

När Allan Larsson talar styrelsearbete så 
vet han vad han pratar om. Han har sut-
tit i en mängd styrelser – men ingen med 

EftEr AStrA. – Det finns goda för
utsättningar för att skapa ny fram
gångsrik verksamhet när Astra 
Zenecas lämnar sina lokaler. Perso
nalen och laboratorierna är en stra
tegisk resurs för Lunds framtida ut
veckling, menar Allan Larsson efter 
att ha undersökt den saken sedan i 
mars.

Då kom nedläggningsbeskedet som 
innebar att Astra Zenecas verksamhet 
i Lund läggs ner och flyttar till anlägg-
ningen i Mölndal istället. En del av per-
sonalen på 900 personer erbjuds att flytta 
med men det stora flertalet kommer att 
bli övertagliga. 

De lokaler som Astra Zeneca lämnar 

är intressanta för en sådan verksamhet 
anser Allan Larsson.

– Här skulle man kunna arbeta med 
hela kedjan från världsledande life sci-
ence-forskning via bioinkubator och hela 
innovationssystemet till företag i olika 
utvecklingsfaser, säger han.

ALLAN LArSSoN har hunnit prata med 
Astra Zenecas ledning vid ett par tillfäl-
len och har också bra kontakt med de 
fackliga företrädarna. Han har varit i 
kontakt med ett par fastighetsbolag och 
undersökt lokalbehoven bland FIRS in-
tressenter.

På Bioinkubatorn på BMC är man 
trångbodd och behöver växa. Det finns 
också företag som anmält intresse för att 

– Studenter och lärare 
ger styrelsearbetet
en ovanlig spänst

– Astra Zenecas personal och labb en strategisk resurs

sådan spännvidd som här, sa han till alla 
som samlats i Palaestra för att tacka av 
honom. Här fanns studenter, lärare, hela 
nuvarande universitetsledningen, Peter 
Honeth, Mats Helmfrid, Colin Carlisle, 
för att bara nämna några. 

dEt SAdES MåNgA vAcKrA ord om hu-
vudpersonen som fick avsluta heldags-
seminariet med sina egna reflektioner 
kring de drygt sex åren med Lunds uni-
versitet 

Förutom det positiva styrelsearbe-
tet tog Allan Larsson upp internationa-
liseringen – ”att se världen komma till 
Lund” – som en av ljuspunkterna. 

– Lund ligger så mycket närmare värl-

efter sig innehåller avancerade laborato-
rier, och tillsammans med kontorsfastig-
heterna motsvarar Astra Zeneca-fastig-
heten hela Ideons företagsyta.

–  Dessa laboratorier är en unik resurs 
för små företag med behov av en sådan 
utrustning, säger Allan Larsson. Och 
AstraZenecas personal kommer att be-
hövas.

Allan Larsson förhandlar via ett upp-
drag från det nya innovations- och forsk-
ningsrådet FIRS som är ett samarbets-
organ mellan Lunds universitet, Malmö 
högskola och Malmö, Lunds, Helsing-
borgs och Kristianstads kommuner samt 
Region Skåne. Förhoppningen med rå-
det är att samordna regionens innova-
tionssystem – och Astra Zenecas lokaler 

Styrelseproffset Allan Larsson efter sex år 
som ordförande i universitetsstyrelsen:

Allan Larsson sitter kvar som ordförande i uni
versitetsstyrelsen året ut. foto: kennet ruona
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flytta över för att kunna utnyttja Astra 
Zeneca-labben. Det finns också behov 
inom Lunds universitet när det gäller 
life science forskning, berättar Allan 
Larsson.

Han menar också att det finns 
många idéer bland de anställda på Ast-
raZeneca om hur olika verksamheter 
ska kunna drivas vidare.

Allan Larsson har vidare varit i kon-
takt med Medicon Valley i Köpen-
hamn och med Teknopol, Vinnova och 
Vetenskapsrådet

Redan i mitten av juni hoppas Al-
lan Larsson och AstraZenecas företags-
ledning ha kommit fram till om man 
ska gå in en förhandling om övertagan-
de av lokalerna. AstraZeneca lämnar 
Lund under 2011.

MARIA LINDh 

den än Stockholm gör, konstaterade 
han.

Han exemplifierade med alla inter-
nationella studenter vid Arrival Day, 
utländska gäster som Kofi Annan och 
det nu pågående samarbetet med Indien 
som går ut på att samordna deras hö-
gre utbildning enligt Bolognamodellen. 

ALLAN LArSSoN var också tacksam 
över inblicken i ”the big science” i form 
av Max IV och ESS. Förra året utsågs 
han till ”Årets lobbyist” av tidningen 
Resumé för arbetet med att få ESS-an-
läggningen till Lund. Då sa han att han 
hellre ville se sig som förhandlare än 
lobbyist – och vid seminariet i Lund 
avslöjade han några av sina bästa för-
handlingsknep. 

 – Det handlar om att ta många små 
steg och så små att ingen säger nej – och 
så många att det bara finns ett ja kvar. 

Allan Larssons senaste förhand-
lingsuppdrag är att försöka rädda kvar 
jobben i Skåne efter Astra-Zenecas 
nedläggning (se artikel nedan).  

Allan Larsson har varit styrelseord-
förande för Lunds universitet sedan 1 
januari 2004 och sitter kvar som ord-
förande året ut. 

MARIA LINDh 

jubiLEuM. Tio år har gått sedan 
Campus helsingborg slog upp 
portarna för första gången. Där
för ska helsingborgs kanske mest 
kända tioåring firas med en jubi
leumsdag.

I lokalerna där det en gång fanns en väl-
känd gummifabrik – fylld av galoscher 
och fabriksarbetare – finns i dag tusen-
tals studenter. På tio år har man gått 
från att vara 300 till 3000 individer.

– I det perspektivet har verksamhe-
ten varit en framgångssaga, säger Lars 
Haikola, rektor på Campus Helsing-
borg.

Denna framgångssaga vill man dela 
med sig av på jubileumsdagen, som 
hålls torsdagen den 27 maj. Att Cam-
pus Helsingborg har vuxit och utveck-
lats beror på hårt arbete – och framför 
allt ett stort engagemang. 

– Vi vill att alla ska få ta del av den 
lyckade satsning som Lunds univer-
sitet, Helsingborgs stad och kommu-
nerna i nordvästra Skåne står bakom. 
Campus har utvecklat unika utbild-
ningsprogram, som alla kännetecknas 
av en nära koppling till näringslivet. 
Man har också lyckats bygga en stark 

Campus helsingborg fyller tio
forskningsmiljö, säger Jerker Jacobs-
son, ekonomiadministratör på Institu-
tionen för service management och in-
itiativtagare till jubileumsdagen.

Därför riktar sig jubileet till alla som 
på något sätt har – eller har haft – en re-
lation till Campus Helsingborg.

– Alla som kan och vill fira Campus 
är välkomna, säger Tina Johansson, in-
formationsansvarig på Campus.

Det blir en dag med föreläsningar, 
debatter, mingel och underhållning. 
Extra nöjd är Carina Argelius, projekt-
koordinator på Campus och med i pro-
jektgruppen för jubileumsdagen, med 
den versionen av ”Här är ditt liv” man 
kommer att ha. 

– Många som haft en avgörande roll 
kring Campus kommer att delta. Men 
även paneldebatten om Campus vision 
och betydelse för regionen blir intres-
sant. Som debattörer har vi allt från 
studenter till kommunstyrelsens ord-
förande, säger hon. 

Och enligt Tina Johansson ska  även 
avslutningen vara en höjdpunkt. 

– Mer än så säger jag inte. Är man ny-
fiken är man välkommen till Campus!

SARA häNGSEL

På tio år har antalet studenter på Campus Helsingborg ökat från 300 till 3000.
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utbiLdNiNg. Sedan starten för snart 
tjugo år sedan har universitetets 
psykologstudenter gett terapi åt 
drygt 2000 personer. Och resultatet 
är gott. Det visar ett examensarbe
te som gjorts av Angelica Lööf och 
Viveca Rosendahl. En stor majoritet 
av patienterna är mycket nöjda med 
den hjälp som de fått.

De två sista åren på psykologutbildning-
en ska studenterna träna sig på att under 
handledning, ge psykoterapi. Det krävs 
ca 60 patientbesök kombinerat med 120 
timmars handledning av en legitime-
rad terapeut för att studenten ska ha kla-
rat av det som kallas steg ett i terapeut-
utbildningen.

– Det är oerhört stimulerande att ar-
beta tillsammans med en klient för att 
han eller hon ska må bättre, säger psyko-
logstudenten Angelica Lööf.

Klienterna kommer till mottagningen 
framför allt genom tips från andra som 

har använt sig av den, men också via stu-
denthälsan och öppenvården. Även en 
hel del universitetsanställda söker sig 
dit. Gunvor Stenlund är verksamhets-
chef för mottagningen och arbetar ock-
så som lektor och handledare. Hon var 
med och startade verksamheten 1991.

– De flesta patienterna söker för ned-
stämdhet, stress, oro och prestations-
ångest, säger hon och berättar att de här 
symptomen har blivit allt vanligare un-
der de senare åren.

Som handledare gör Gunvor Stenlund 
eller någon annan av psykoterapeuterna 
som är knutna till mottagningen, en för-
sta bedömning. Rör det sig om ett svåra-
re fall av exempelvis djup depression el-
ler missbruk så hänvisas klienten vidare 
till sjukvården eller till en annan legiti-
merad psykoterapeut.

Men de flesta som söker till mottag-
ningen kan få hjälp där. I samråd med 
klienten kommer man överens om vil-
ken terapi som är mest lämplig – kogni-

Studentterapi får gott betyg

popuLärvEtENSKAp. Medan en 
grupp lundaforskare satt på Café 
Athen i en het debatt om konsum
tion satt ett annat gäng lundafors
kare i Stockholm i vulkanens skugga 
och pratade riskhantering och sår
barhet. Bägge arrangemangen drog 
bra med publik och gav tydliga av
tryck i media.

I Lund gick arrangemanget under nam-
net ”Debatt i Lund” och marknadsför-
des som 2010-talets interaktiva uppföljare 
till 60-talets klassiska tv-program ”Fråga 
Lund”. Ämnet var ”Va fan e hög standard? 
Konsumtion – räddning eller undergång? 

Det lockade drygt 170 lundabor till det 
anrika caféet där en del av dem satt redan 
på 60-talet. De som inte var där kunde föl-
ja debatten på webbsajten Newsmill som 
räknade antalet besökare till 1800.

Ann-Katrin Bäcklund, dekanus för 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, var 
en av arrangörerna och hon menar att 
mycket av dagens samhällsdebatt pågår 
på webben.

populära 
forskarmöten

tiv beteendeterapi, KBT, eller psykody-
namisk terapi, PDT.

Angelica Lööf har tillsammans med 
sin kursare Viveca Rosendahl skrivit sitt 
examensarbete om kvalitén i arbetet på 
universitetets psykoterapimottagning. 
De lät klienterna göra en självskattning 
före och efter terapin och det visade sig 
att det stora flertalet är mycket nöjda med 
den terapi de har fått och att de symptom 
som de sökt hjälp för har minskat eller 
försvunnit helt.

– Det var intressant att se att det inte 
fanns någon skillnad i nöjdhet mellan 
de som fått kognitiv beteendeterapi och 
de som gått den psykodynamiska inrikt-
ningen, säger Viveca Rosendahl

Den psykodynamiska terapin är den 
klassiska terapin (fast man ligger inte 
längre på en soffa) där klienten får hjälp 
att bearbeta och förstå sin situation med 
utgångspunkt i tidigare erfarenheter. 
I kognitiv beteendeterapi får patienten 
hjälp med att fokusera på hur proble-

– Det är viktigt att Lunds universitets 
forskare är med och tar debatten och bi-
drar med sina perspektiv. 

dEbAttLuStEN hos forskarpanelen var 
det inte heller något fel på. Moderator 
Andreas Ekström, kulturjournalist på 
Sydsvenskan, gjorde sitt bästa för att även 
hinna få med publikens frågor och syn-
punkter under den korta debattimman. 

Nina Björk, Andreas Malm, 
Andreas Ekström, Lars Sö

derström och Cecilia Fre
driksson i glatt samspråk. 
foto: gunnar menander
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Apotekarutbildning
till Lund
utbiLdNiNg. År 2012 startar en 
fem år lång apotekaturbildning vid 
Lunds universitet. Den leder fram till 
en masterexamen och en apotekar-
examen och programmet får fyrtio 
platser. Utbildningen sker i samarbe-
te med Köpenhamns universitet och 
en termin av programmet kommer 
att förläggas i Köpenhamn.

bMc-hus stängs 
för desinfektion
LoKALEr. En ny magnetkamera i 
Lund University Bioimaging Cen-
ter håller på att installeras i A-huset 
inom BMC i Lund. Eftersom kame-
ran ska användas för studier på djur 
måste de aktuella lokalerna desin-
fekteras och hela huset stängas un-
der en eller två helger i juni.

– Lokaler där djur hanteras i 
forskningssammanhang måste alltid 
först bli desinfekterade. Det sker i re-
gel med formaldehyd, ett luktande 
ämne. nu måste vi använda väteper-
oxid i stället med tanke på magnet-
kamerans elektronik, förklarar pro-
fessor Lars Magnus Bjursten.

Väteperoxid är också bakteriedö-
dande, men luktfri och därför mer 
riskabel, eftersom man kan inan-
das gasen utan att märka det. Ef-
tersom det är oklart i vad mån ga-
sen kan läcka mellan våningsplanen 
stängs hela BMCs A-hus medan ar-
betet pågår.

– Vi tar till stora säkerhetsmargi-
naler både tidsmässigt och lokalmäs-
sigt den här gången. Men genom 
att mäta igenom huset med detek-
torer efter desinfekteringen kommer 
vi att kunna se vart väteperoxiden 
spridit sig och hur länge den finns 
kvar. när mer utrustning för PET- och 
SPECT-bilder installeras i höst behö-
ver avstängningen antagligen inte bli 
lika omfattande, säger Lars Magnus 
Bjursten.

INGELA BJÖRCK

men ser ut och hur de kan lösas. Medan 
den kognitiva terapin avgränsar ett pro-
blemområde så ger den psykodynamis-
ka terapin en djupare insyn i jaget. Såväl 
den dynamiska som den kognitiva tera-
pin kan pågå under kortare eller längre 
tid, men ofta tar den dynamiska terapin 
längre tid.

– Just nu är den rådande trenden 
kognitiv beteendeterapi, många gånger 
på bekostnad av den dynamiska terapin 
inom sjukvården, säger Gunvor Stenlund 
och berättar att studenterna tidigare var 

Panelen bestod av Andreas Malm, dok-
torand i humanekologi, Cecilia Fredriks-
son, kultur och konsumtionsforskare vid 
Service Management i Helsingborg, Lars 
Söderström, professor i nationalekonomi 
samt Nina Björk som är frilansande krö-
nikör och författare.  

Tanken är att ”Debatt i Lund” ska vara 
ett återkommande arrangemang, och 
kommunikationsavdelningens Ulrika 
Oredsson och Britta Collberg funderar 
nu tillsammans med forskningskommu-
nikatör Lisa Thelin på nya samhällsin-
tressanta ämnen att debattera i höst, när-
mare  bestämt den 21 september. 

tiLL StocKHoLMSArrANgEMANgEt var 
det Per Becker, gästlärare i risk- och ka-
tastrofhantering på LTH, som tog initi-
ativet. Såväl Per Beckers chef som andra 
kollegor satt fast i askmolnet ute i värl-
den och det gav idén till riskseminariet. 
Det vände sig i första hand till tjänste-
män och politiker på departementen, re-

geringskansliet och andra myndigheter 
inom miljö och energi. Därför var det na-
turligt att hålla det i Stockholm och på 
LU-ambassaden där. Men intresset var så 
stort att Per Becker fick dirigera om be-
sökarna till ett närliggande hotell där se-
minariet slutligen fick hållas.

– Ambassaden rymmer max 20 och 
vi blev över 50 personer, berättar han, 
och menar att det annars var ett en-
kelt och billigt sätt att nå ut med sin 
forskning. 

– Vi var sex forskare från LTH som 
tog tåget till Stockholm, så det var våra 
biljetter och lokalhyran som kostade – 
inget annat.  

Forskarpanelen i Stockholm bestod 
förutom av Per Becker även av geolog Leif 
Johansson, Sten Wandel professor i logis-
tik, Kurt Petersen professor i riskhante-
ring, professor Sidney Dekker Från Tra-
fikflyghögskolan och nationalekonom 
Andreas Bergh.

MARIA LINDh

tvungna att välja mellan de båda inrikt-
ningarna.

Det skapade en polarisering vilket 
Gunvor Stenlund menar var olycklig ef-
tersom psykoterapi är en ung vetenskap 
som fortfarande måste pröva sig fram.

Lunds universitets psykologutbild-
ning var den första i landet, som tränade 
samtliga studenter i båda skolorna, men 
sedan ett år tillbaka har såväl Umeå som 
Göteborgs universitet valt att följa Lunds 
exempel.

TExT & fOTO: ULRIKA OREDSSON

Angelica Lööf och 
Viveca Rosendahl 
har skrivit sitt ex
amensarbete om 
kvaliteten i arbe
tet på universite
tets psykoterapi
mottagning.
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a

I juni åker Akademiska kapellet till USA med en nyskriven tuba
konsert som ska uppföras på bl.a. Kennedy Center i Washington. 
Kompositören heter David Riebe och tubasolisten Niklas Dahlstrand. 
Bägge går första året på Musikhögskolans kandidatprogram.

tar tUban 
      tiLL USa

Niklas Dahlstrand har 
fått en tubakonsert 
specialskriven åt sig.

14                          LUM nr 5 | 2010
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director musices Patrik An-
dersson, som förestår Akade-
miska kapellet vid Odeum i 
Lund och undervisar på Mu-

sikhögskolan i Malmö, är överväldigad.
– Det är två osannolikheter som sam-

manfaller. Dels att en förstaårsstudent 
komponerar en konsert som en hel sym-
foniorkester spelar upp i USA. Dels att 
vårt kapell har bjudits in till Kennedy 
Center, säger han.

Nu är David Riebe, trots sina 22 
år, ingen duvunge när det handlar 
om tonsättning och komposition. Re-
dan sommaren 2008 uppförde Nordis-
ka ungdomsorkestern två satser ur hans 
”tio minuterssymfoni”, och förra somma-
ren uppförde orkestern ytterligare två av 
David Riebes verk. Det var också genom 
Nordiska ungdomsorkestern som han 
lärde känna Niklas Dahlstrand.

– Jag skrev tubakonserten för honom, 
berättar David.

NiKLAS dAHLStrANd SEr Nöjd ut och 
säger att han ser det som en utmaning 
att få spela den och att det är kul att få så 
mycket skrivet till sig.

– Tuba är ett virtuost instrument som 
det finns stora möjligheter med, säger han. 

Men det är mycket ovanligt med 
tuba konserter. Det är inget typiskt solo-
instrument utan snarare något man 
kopplar till ”ompa, ompa” långt bak i en 
orkester. Director musices tvekade dock 
ändå inte när David Riebe föreslog just 
en tubakonsert på hans förfrågan om han 
ville komponera något till USA-turnén. 

– Nejdå, David är begåvad och jag li-
tar på honom, säger Patrik Andersson.

Till saken hör också att David Riebe 
tog kompositionslektioner för Patrik An-
dersson under en period innan musik-
högskolestudierna.

– Det kändes viktigt att ha något 
egenkomponerat och nyskrivet med sig 
till USA – och nu står alltså David Riebe 
med i konsertprogrammet tillsammans 
med Hugo Alfvén och Pjotr Tjajkovskij 
vars verk vi också uppför, konstaterar 
Patrik Andersson.

Inget dåligt sällskap – så vad återstår 
nu att sträva efter? 

– Musikbranschen är oerhört tuff och 
svår att ta sig fram i, säger David Riebe 
och menar att det handlar om att stän-
digt jobba hårt och hålla sig framme. 

SjäLvA uruppförANdEt av tubakonser-
ten, som är i tre satser och tar samman-
lagt 18 minuter, sker redan den 29 maj 
vid Akademiska kapellets vårkonsert i 
Lund. Sedan reser kapellet med 60 per-
soner till USA den 5 juni för att först spe-
la på svenska ambassaden i Washington 
på Sveriges nationaldag den 6 juni. Där-
efter blir det en konsert på University of 
Delaware i Newark och så turnéns abso-

luta höjdpunkt den 14 juni på The John F 
Kennedy Center for the Performing Arts 
i Washington.

– Den här resan hade inte varit möj-
lig utan generöst stöd från universitets-
ledningen och kanske framför allt en do-
nation från Birgit Ekelund i Malmö. Vi 
är väldigt tacksamma, säger Patrik An-
dersson. 

TExT: MARIA LINDh

fOTO: GUNNAR MENANDER

fotNot. I år har också Odeum tillsammans 
med Musikhögskolan gett ut en dubbelcd 
”Sounds of Lund University” som är tänkt 
som gåva vid utlandsbesök och andra liknan
de tillfällen. Denna dubbelcd kommer att 
distribueras ut till områdena under våren.

a

Ovan: Tubaisten 
Niklas Dahlstrand 
och kompositö
ren David Riebe 
har fått till ett bra 
samarbete. 

Till vänster: 
 Akademiska 
 kapellet med 
 director musices 
Patrik  Andersson 
(t.h.) har bråda 
 dagar med repeti
tioner inför sin 
USA turné, som 
kommer att krönas 
med en konsert på 
 Kennedy Center i 
Washington. 
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hon bär tuffa solglasögon och ele
ganta kläder. hon är ung med en 
internationell bakgrund. hennes 
forskning ligger rätt i tiden och går 
hem hos forskningsråden. Sam
tidigt är hon efterfrågad som kon
sult.

– Man behöver inte vara den tra
ditionella forskartypen för att job
ba vid Lunds universitet, säger hon 
och stiger ur sin nya bil. 

Sofia Avdeitchikova är ett bra exempel 
på det hon just har sagt. Man förväntar 
sig inte direkt att hon brinner för teorier 
om vad som får investerare att satsa i gles-
bygdsprojekt. Inte heller matchar hennes 
spartanskt inredda arbetsrum på Circle 
henne riktigt. Annars gillar hon hemin-
redning, och berättar att hon just kom-
mer från sin lägenhet i Malmö. 

HoN tycKEr Sig tiLLHörA en ny växan-
de grupp unga forskare och menar att 
Lunds universitet är bra på att ta emot 
internationella studenter på grundut-
bildningsnivå, men kunde bli bättre på 
forskarnivå.

– Vi behöver mötesplatser och nät-
verk. Om det finns bra miljöer som lock-
ar till sig de rätta människorna så ger sig 
resten.

Hon beskriver dem hon vill omge sig 
med som människor som kommit en bit 
i sin karriär men vill mycket mer. Som 
varit ute och rest och inte är trångsynta. 
Som är öppna och aktiva och har ett per-
spektiv på sig själva och det de gör. 

Vi träffas över en fika på Sparta, med 
utsikt över Ekonomihögskolan där Sofia 
Avdeitchikova blev Sveriges yngsta dok-

tor i företagsekonomi för två år sedan. 
Redan innan hon fyllt 15 var hon där för-
sta gången och undrade om hon kunde 
söka in på ekonomprogrammet med sina 
ryska betyg. Och det kunde hon. Men 
bestämde sig för att gå igenom sista året 
på gymnasiet en gång till – om inte an-
nat för att lära sig lite svenska. 

Idag är Sofia Avdeitchikova 26 år och 

tycker att detta med hennes ålder och 
bakgrund är rätt tröttsamt att prata om. 
Men hon är väluppfostrad och tillmö-
tesgående och berättar i alla fall om hur 
hon och hennes ett år äldre syster Anna 
följde med sin pappa som är kärnfysiker 
från den ryska staden Dubna till Lund 
för tolv år sedan. Tanken var att systrar-
na skulle ha ett sabbatsår och passa på att 

porträtt | SOFIA AVDEITCHIKOVA

”Med tanke på hennes utbildning och att hon redan 
hunnit jobba ett år var det svårt att tro att hennes 
personnummer verkligen stämde.”

ekonoMiSkt 
     Underbarn

Sofia Avdeitchikova blev Sveriges yngsta doktor i företagsekonomi för två år sedan. 
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lära sig ett nytt språk och en ny kultur. 
– Men eftersom de bästa ryska univer-

siteten finns i Moskva, vilket inneburit 
ännu en flytt, och vi hade hört att Lunds 
universitet inte heller var så dumt – så 
bestämde vi att de ryska fick vänta, säger 
hon med ett leende. 

SofiA AvdEitcHiKovA är nöjd med den 
utbildning hon fick på Ekonomihögsko-
lan. Hennes magisteruppsats i strategiskt 
management handlade om varumärkes-
strategier och konsultföretagen var inte 
sena att hugga. Hon fick jobb med en 
gång. Men hennes handledare på Eko-
nomihögskolan, Christer Kedström, kun-
de inte riktigt släppa ”den kloka och ef-
tertänksamma Sofia som ställde så bra 
frågor”– för visst var hon ett forsknings-
ämne?

– Absolut, säger Christer Kedström. 
Hon är unik. Så när det blev en dokto-
randtjänst ledig i entreprenörskap ring-
de jag med en gång och uppmanade hen-
ne att söka.

Då hade Sofia Avdeitchikova hunnit 
jobba ett år och trivdes med det – men 
var ändå intresserad av att få fördjupa sig 
inom sitt område. Intresserad blev också 
Hans Landström, professorn i entrepre-
nörskap som valde henne bland många 
sökande. 

– Med tanke på hennes utbildning 
och att hon redan hunnit jobba ett år 
var det svårt att tro att hennes person-
nummer verkligen stämde, säger Hans 
Landström, som nu är hennes kollega på 
Circle.

Forskarstudierna lärde henne att ställa 
krav på att det hon lägger ner tid på ock-
så ska vara roligt. Och det allra roligaste 
under den tiden var doktorandterminen 
då hon var gästforskare vid ett universi-
tet i Minnesota. Inte minst socialt sett.

– Här var jag utländsk, men där var jag 
svensk! Och jag träffade också så många 
öppna och utåtriktade människor.

Men det Sofia Avdeitchikova gör ska 
inte bara vara roligt – det ska vara nyttigt 
också. Nyttokravet har följt henne sedan 
hon och några vänner, varav en icke-aka-
demiker, träffades en kväll och forskarna 

     Sofia Avdeitchikova
• om att vara ung, invandrare och 
kvinna
– Inom mina forskargrupper har jag ald-
rig mött negativa attityder. Efter avhand-
lingen kände jag var riskzonerna fanns. 
Men vi har alla förutfattade meningar, 
även jag, och man behöver inte ta det 
personligt.

• om hur man bör förhålla sig till 
 omvärlden
– Det är bra att känna till sin omvärld 
men man behöver inte ha en åsikt, be-
höver inte tycka – om allting. 

• om hemlängtan
– Jag har bott på så många platser; Uz-
bekistan, St Petersburg, Dubna, tre oli-
ka ställen i Lund, USA, Stockholm och nu 
Malmö. Jag känner mig hemma överallt. 

• om det svenska migrations väsendet
– Oflexibelt. Det fanns inget lagrum för 
en person som mig så jag fick be om 
uppe hållstillstånd varje år fram till nu 
 senast då jag fick det permanent. Och nu 
har faktiskt lagen ändrats till min fördel.

• om varifrån kraften till forskningen 
och jobbet kommer
– Jag får kraft genom mitt jobb. Jag kan 
alltid välja mina forskningsfrågor. Hittar 
jag något riktigt kul försöker jag göra det 
till en del av min forskning. 

• om vad som är riktigt kul
– Ekonomi- och näringslivspolitik och 
policy utveckling. 

kom att prata om sina projekt. Den icke-
akademiske frågade till slut:

– Men vem bryr sig?
Sofia Avdeitchikova berättar att hon 

alltid tänker på det.
– Någon måste bry sig – det jag gör 

måste vara viktigt för andra också.
Kanske var det därför som hon inte 

släppte taget om näringslivet i höstas då 
hon efter en ny period i konsultvärlden 
återigen kallades hem till universitetet. 
Direkt efter disputationen började hon 
nämligen på Ramböll, ett internationellt 
konsultföretag och där jobbar hon fort-
farande deltid. 

Både i sitt jobb och sin forskning spin-
ner hon vidare på avhandlingen som 
handlade om vad som får affärsänglar 
att investera på avstånd. 

– Om man förstår hur investera-
re tänker så kan man utveckla rätt po-
licyinstrument – som exempelvis skat-
telättnader för investeringar i glesbygd 
eller kompetensutveckling för särskilda 
grupper 

Hon intresserar sig också mycket för 
förändringsteorier och menar att det är 
viktigt att utgå från det man vill uppnå 
och inte från aktiviteterna för att nå dit. 
Hon går nu en kurs i Köpenhamn för att 
lära sig hålla workshops om hur man ska 
jobba med förändringar. 

ocH dE rySKA uNivErSitEtEN som fick 
vänta – är de fortfarande ett alternativ? 

– Nej, ler Sofia lite vemodigt. Det är 
de nog inte. Ska jag forska i något annat 
land blir det nog snarare i USA igen eller 
någon annanstans i Europa. 

Större delen av familjen Avdeitchikov 
finns ändå på ganska nära håll. Rent av 
mitt över gatan ibland då pappa Vladi-
mir fortfarande har ett engagemang på 
Fysicum som ligger alldeles intill Circle 
på Sölvegatan. Storasyster Anna finns i 
Stockholm, där hon jobbar som mana-
gementkonsult, och med mamma som 
är kvar i Dubna förenas systrarna gärna 
på gemensamma semesterresor. 

TExT: MARIA LINDh

fOTO: GUNNAR MENANDER
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Tiotusentals försöksdjur går redan 
nu åt för att testa nya ämnen i hus
hållsprodukter, kosmetika, färger 
med mera. Och EUs kemikalielag
stiftning REACh kommer att kräva 
det mångdubbla antalet djurliv, om 
inte alternativ till djurförsök kan 
tas fram. En forskargrupp på BMC i 
Lund är på god väg att göra detta.

– Titta här! säger docenten i immuntek-
nologi Malin Lindstedt och visar en bild 
på sin dator. 

På bilden syns ett antal gröna prick-
ar samlade i nedre vänstra hörnet, med-
an ett antal röda prickar ligger strösslade 
över resten av skärmen. De röda prick-
arna är allergiframkallande kemikalier, 
medan de gröna antingen inte påverkar 
huden alls eller bara skapar tillfälliga ir-
ritationer. Rött och grönt är prydligt åt-
skilt, vilket betyder att testen tydligt skil-
jer på riskabla och ofarliga ämnen.

Malin Lindstedt deltar i ett stort 
EU-projekt om alternativ till djurför-
sök. Hennes test består av en viss typ av 
mänskliga celler som stimuleras med dels 
sensibiliserande ämnen (sådana som vän-
tas skapa allergiska reaktioner), dels kon-
trollkemikalier som är ofarliga. Cellernas 
genetiska reaktioner används sedan för 
att förutspå om ämnet kan orsaka över-
känslighet i huden. Om allt går som man 
hoppas kan testet i framtiden ersätta nu-
varande djurförsök på möss och marsvin.

Att dEt iNtE för länge sedan kommit 
fram bra alternativ till allergitester på 
djur kan tyckas konstigt. Möss är ju inte 
människor, och ett klartecken från djur-
tester betyder inte nödvändigtvis att ett 
visst ämne också är oskadligt för män-
niskor.

– Man har ändå trott att dessa tester 
måste göras på hela levande varelser och 
inte bara på celler. Och när de stora forsk-
ningsfinansiärerna inte trott på idén har 
det inte kommit mycket forskningsan-
slag, och då har några alternativa meto-
der inte kunnat utvecklas, säger Malin 
Lindstedt.

Nu har dock bilden ändrats. Den nöd-

ceLLprov 
kan erSätta 
djUrförSök

Ett sådant här litet mikrochip 
kan göra mängder av djurför
sök onödiga i framtiden, hop
pas Malin Lindstedt.
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vändiga tekniken har blivit billigare, kra-
ven på alternativ har ökat och anslagen 
har börjat komma. Malin Lindstedts 
grupp har t.ex. nu inte bara fått EU-an-
slag, utan även pengar från Jordbruks-
verket, Stiftelsen Forska utan djurförsök 
och Vetenskapsrådet.

När EU beslutade om att inga kosmeti-
katest får göras på djur efter 2013 blev det 
också fart på industrin. Kosmetik jätten 
L’Oréal har satsat flera miljoner euro på 
alternativa metoder och ingår nu, lik-
som bland andra Unilever, i EU-projek-
tet Sens-it-iv som lundagruppen arbetar i.

äNNu EN drivKrAft för att få fram alter-
nativ till djurförsök är EUs nya kemika-
lielagstiftning REACH*. Enligt dess reg-
ler ska omkring 30.000 kemikalier testas 
för sina hälsoeffekter på människor. EUs 
kemikaliemyndighet räknar med att om-
kring 9 miljoner djur kommer att gå åt 
till testerna, vilket låter mycket nog. Den 
tidigare chefen för ECVAM (EUs center 
för utvärdering av alternativa metoder) 
professor Thomas Hartung tror dock på 
ännu högre siffror, mellan 50 och 140 
miljoner djur.

Att minska denna väldiga åtgång på 
djurliv är ett viktigt mål för Malin Lind-
stedt.

– Jag är förstås engagerad i min forsk-
ning av rent vetenskapliga skäl. Men att 
den också har ett bra syfte har hjälpt mig 
att jobba vidare även när det gått trögt, 
säger Malin Lindstedt.

dEN MEtod HoN utvEcKLAt utgår från 
mänskliga hudceller som odlats i prov-
rör. I en komplicerad flerstegsprocess ut-
sätter man ett cellprov för en viss kemi-
kalie, renar fram cellernas RNA (en typ 
av genmaterial) och för över detta till ett 
mikrochip. Chipet kan sedan avläsas via 
en dator som visar vilka gener som på oli-
ka sätt reagerat på kemikalien. Så lite som 
tio gener verkar räcka för att skilja på ofar-
liga och allergiframkallande kemikalier.

Att använda cellodlingar och mikro-
chips är både snabbare och enklare än den 
allergitest på djur som är dagens standard. 
Vid djurtestet appliceras den aktuella ke-

mikalien på försöksmössens öron och man 
undersöker sedan om det uppstår någ-
ra immunologiska reaktioner i mössens 
lymfknutor. Hanteringen är tidsödande 
och kräver speciella djurstallar samt per-
sonal som kan hantera djuren och så små-
ningom avliva och dissekera dem.

– Man behöver inte ens använda sig 
av de etiska argumenten. Det räcker med 
att ha snabbheten som argument, om vår 
metod fortsätter att hålla vad den lovar, 
menar Malin Lindstedt.

förutoM dEttA tror hon att den alterna-
tiva metoden också kan bli både säkrare 
och mer rättvisande. Säkrare, för att det 
behövs mindre mängder av alla poten-
tiellt farliga kemikalier, och mer rättvi-
sande eftersom så mycket som 15 procent 
av djurtesterna ger missvisande resultat. 
Detta är något man bara upptäcker i ef-
terhand, då en viss kemikalie redan kan 
ha fått stor användning och lett till stora 
allergiska besvär.

Malin Lindstedt har hittills bara hun-
nit prova sin metod på kemikalier som 

orsakar överkänslighet i huden. För att 
täcka även allergi i luftvägarna mot t.ex. 
pollen- och kvalsterproteiner behöver 
hon vidareutveckla testet för andra ty-
per av celler. Samtidigt arbetar forskar-
grupper i andra länder med djurfria sätt 
att testa kemiska ämnens giftverkan och 
effekter på fortplantningen. Slutmålet är 
att ha ett helt batteri av cell- och mikro-
chipsbaserade tester på plats om några år.

MALiN LiNdStEdt och hennes medar-
betare planerar att patentera den metod 
de utvecklat. Samtidigt har de alla blivit 
mer vaksamma på vilka ämnen de om-
ger sig med.

 – De sensibiliserande ämnen vi ar-
betar med finns i många produkter i vår 
omgivning, bland annat hudkrämer, 
schampo och hårfärg. Därför behövs det 
verkligen bra allergitester för alla de ke-
mikalier vi omger oss med, säger hon.

TExT & fOTO: INGELA BJÖRCK

fotNot: EUs nya kemikalielagstiftning 
REACH står för Registration, Evaluation, 
 Authorisation and Restriction of Chemicals.

”Man behöver inte ens använda sig av de etiska 
argumenten. det räcker med att ha snabbheten 
som argument.”

Malin Lind
stedt är do
cent på Insti
tutionen för 
immuntekno
logi vid LTH 
och arbetar i 
gräns landet 
mellan medi
cin och teknik.
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– Regeringens strategiska forsknings
satsningar dämpar kreativiteten. är 
det nobelpris man vill åt är det helt fel 
väg att gå eftersom all kreativitets
forskning talar emot den sortens kraft
samlingar. 

Det säger psykologiprofessorn Inge
gerd Carlsson och pekar på olika fakto
rer i universitetsmiljön som motverkar 
nyskapande forskning.

Ingegerd Carlsson tar emot LUM högst upp 
på Institutionen för psykologi, i det som en 
gång var en sjuksköterskebostad, i kvarteret 
Paradis. Rummet är möblerat på ett sätt som 
man förväntar sig av en professor i kreativi-
tet: bonader på väggarna, vackert mönstra-
de gardiner, ett runt besöksbord och en skön 
fåtölj med fårskinn och fotpall i läshörnan. 

– Man måste leva som man lär, säger hon. 
Hon börjar med att poängtera att alla 

forskare inte behöver vara högt kreativa. 
Egenskaper som att vara intelligent, effek-
tiv, och med god förmåga till att kommuni-

cera, behövs givetvis också. Men det är 
klart att utan kreativitet skulle uni-

versitetets forskning stagnera.
Den mest innovativa typen av 

forskarmiljö består enligt krea-
tivitetsforskningen av riktigt 
små grupperingar med stor öp-

hur vi mår på jobbet är i fokus vid Lunds universitet. I den nya arbetsmiljöpolicyn lyfter 
man nu fram den psykosociala arbetsmiljön – och ett stort personalpolitiskt program 
med betoning på arbetsvillkoren är snart färdigt för lansering.

LUM frågade två forskare vad som får oss att må bra och vara kreativa på jobbet?
– Regelbundna måltider och pauser i trevliga miljöer och diskussioner, möten och 

samarbeten i små grupper, blev svaret. 

kreativ 
  forSkning

Så föds

Ingegerd Carlsson i sin be
kväma fåtölj som hon har i 

sitt arbetsrum.
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penhet och tillit. Det kan börja med två 
personer. Fler än sex–åtta stycken kan 
leda till för mycket administration och 
att forskningsledaren tappar den vikti-
ga tätheten i gruppens kommunikation. 
I en sådan miljö, som självklart ska vara 
omgiven av ett gott organisatoriskt sam-
manhang, är det lätt att bolla idéer, chan-
sa och våga säga dumma saker utan att 
skämmas. Inom vissa av universitetets 
ämnen är det mindre vanligt att forska-
re arbetar i grupper, men Ingegerd Carls-
son tror att det vore bra om fler gjorde 
det. Man behöver andra för att byta per-
spektiv och kunna se helheten.

KrEAtivitEtEN bLoMMAr alltså i små 
grupper, men annars brukar högt krea-
tiva personligheter inte vara några sociala 
genier. Tvärtom så har de komplexa ka-
raktärer, menar Ingegerd Carlsson. 

– De har större behov av egentid än 
andra. Får de inte det far de illa och har 
lättare än andra att exempelvis bli ut-
brända, säger hon. 

Därför ser Ingegerd Carlsson att slim-
made universitetsmiljöer med hög ar-
betsbelastning motverkar sitt syfte: De 
är ingen bra grogrund för toppforska-
re eftersom där finns allt mindre tid för 
pauser och så kallad idétid. Pauserna be-
hövs, inte bara för att samla kraft inför 
nästa uppgift, utan för att bearbeta och 
smälta sina tankar. Sömnen är också vik-
tig av samma anledning. Särskilt under 
drömsömn går hjärnan in i ett medve-
tandetillstånd där hjärnan associerar helt 
fritt och kombinerar sina kunskaper på 
helt nya sätt. 

dEt fiNNS dE SoM SägEr att de bara är 
kreativa under press, men enligt Inge-
gerd Carlsson förväxlar man ofta krea-
tivitet med produktivitet.

Kreativitet är alltså av sin natur orik-
tad och kräver tid, därför tror hon inte 
på regeringens strategiska forsknings-
satsningar. 

– Det är omöjligt för dem på toppen 
att veta vad det är som har möjlighet att 
växa och bli framgångsrikt, säger hon. 
På frågan om vad hon skulle satsa på om 

Ett kreativt arbetsklimat 
ska präglas av:

Tillit/öppenhet
Lekfullhet/humor
Frihet
Dynamik/livlighet
Debatt
Utmaning
risktagande
Idéstöd från ledningen
Idétid
Låg konfliktnivå

Källa: Göran Ekwall, kreativitetsforskare

hon var rektor svarar hon nyfikenhets-
forskning.

– Strategiska satsningar gör ju också 
att det blir mindre pengar över till annat.

Andra faktorer som hon tror påverkar 
det kreativa klimatet inom universitetet 
negativt är den hierarkiska och status-
fixerade organisationen, samt den hårda 
konkurrensen om anslag, som hon an-
ser är förödande. Visst, konkurrens kan 
sporra men då måste universitetet bli 
bättre på att hantera de negativa käns-
lorna som den väcker.

– Konflikthantering är A och O för 
en kreativ organisation och för det krävs 
ett professionellt ledarskap, säger Inge-
gerd Carlsson. 

iNNAN iNtErvjuN AvSLutAS frågar LUM 
hur kreativitetsforskaren själv lägger upp 
sin forskning för att försäkra sig om att 
vara så kreativ som möjligt.

– Jag är tvungen att prioritera ner an-
dra delar av min verksamhet under vis-
sa perioder. Och så är jag jättenoga med 
friskvården, säger hon. 

Minst en halvdag i månaden planerar 
Ingegerd Carlsson in för att göra yogalik-
nande andningsövningar.

– Det funkar för mig, men var och 
en måste hitta sin egen melodi. Friskis 
och Svettis är också vänner i både nöd 
och lust!

TExT & fOTO: ULRIKA OREDSSON

I den nya arbetsmiljöpolicyn 
som ska gälla tre år framåt lyfts 
de psykosociala frågorna fram.

– Vi vill att Lunds universitet 
ska bli känt för sin goda arbets
miljö, säger personalchef Nils 
hellman.

Han tycker i och för sig att Lunds 
universitet har ett gott arbetsklimat 
om han jämför med andra liknande 
arbetsplatser som han har erfarenhet 
av. Men särskilt bra tycker han att LU 
arbetar med den fysiska arbetsmiljön 
och de riskfaktorer som hör till den.

– Där pågår ett systematiskt ar-
betsmiljöarbete sedan många år och 
på samma systematiska sätt borde vi 
även kunna arbeta med psykosociala 
arbetsmiljöfrågorna. 

Det är Åsa Gustafson på LU 
Byggnad som tillsammans med Klas 
Nordström har det centrala ansva-
ret för det fysiska arbetsmiljöarbe-
tet. Åsa Gustafson är också den som 
samordnat arbetet med den nya ar-
betsmiljöpolicyn och berättar att 
man arbetat med den sedan i hös-
tas. Efter samtal med företrädare för 
skyddsombud, prefekter, arbetsmil-
jösamordnare, de fackliga organisa-
tionerna, företagshälsovården och 
studenthälsan har hon en känsla av 
att behoven av psykosociala arbets-
insatser har ökat. Och detta syns i 

Ökat behov av 
psykosociala insatser

Åsa Gustafson. foto: mikael risedal

t
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den nya handlingsplan som hör till 
arbetsmiljöpolicyn . Det handlar om 
ökad betoning på medarbetarsamtal 
och mallar för dessa, konsekvensbe-
skrivningar, bättre social samverkan, 
arbetsplatsträffar, personalplaner 
och användarvänligare administra-
tiva system. 

Genom exempelvis regelbund-
na skyddsronder då man samtidigt 
kartlägger hur de anställda mår – blir 
även det psykosociala arbetsmiljöar-
betet systematiskt.

 Åsa Gustafson påpekar att Lunds 
universitet också har ansvar för stu-
denternas arbetsmiljö, vilket inte är 
känt överallt.

Därför är det viktigt att se till att 
arbeta för ett aktivt studentengage-
mang och man bör jobba ännu mer 
med att följa upp exempelvis studen-
ternas studieplaner.

Av vikt är också att alla kan ta 
till sig den information som går ut 
på arbetsplatsen. Den måste finnas 
på både svenska och engelska, me-
nar Åsa Gustafson, eftersom LU blir 
allt mer internationaliserat.

Nils Hellman berättar att man job-
bar på bred front inom LU med olika 
arbetsmiljöprojekt. I samarbete med 
Göteborgs universitet arbetar man 
exempelvis med mallar för medarbe-
tarsamtal med målet att dessa samtal 
ska kännas trygga för både medarbe-
taren och arbets ledare. Man har vi-
dare bildat ett nätverk med samtliga 
fakulteters personalchefer för att kun-
na ta del av varandras erfarenheter. 
Tillsammans med företagshälsovår-
den erbjuder man kurser i bland an-
nat stresshantering, och Lunds uni-
versitet finns också med i ett regionalt 
mentorssamarbete som pågår nu un-
der 2010 och sedan ska utvärderas.

Samtidigt arbetar vicerektor Inga-
lill Rahm Hallberg med ett omfat-
tande personalpolitisk program med 
betoning på arbetsvillkoren inom 
Lunds universitet. LUM återkom-
mer till det i nästa nummer.

MARIA LINDh

Vid köksön i Sociologens mat
sal kommer diskussionerna i gång. 
 Ibland föds där bättre idéer än på 
seminarierna, menar Maria Nyberg 
som nyligen fått ett forskningspris 
på 100.000 kronor för sin avhand
ling om måltider på arbetsplatsen.

Maria Nyberg skiljer på måltider och 
ätande. 

– Vi lägger allt mindre tid vid de mål-
tider som vi intar på arbetsplatsen, me-
nar hon. På arbetsplatserna äter vi, det 
vill säga det ska gå snabbt och maten in-

tas ofta i ganska oinspirerande miljöer 
och det får negativa hälsokonsekvenser 
både på lång och kort sikt. 

Hon menar att måltiden är en viktig 
del av arbetsmiljön och tror att man hade 
lagt större vikt vid den om den klassats 
som en arbetsmiljöfråga.

HENNES EgEN ErfArENHEt från dokto-
randtiden på Sociologiska institutionen 
är att matpauserna och fikorna blev fler 
och bättre efter renoveringen av lokaler-
na. 

Särskilt köksön i mitten av rummet är 

gLöM inte 
att fika!

t

Maria Nyberg är förtjust i köksön på Sociologen. Om man stöter på någon när man hämtar kaffe 
händer det att man börjar prata hängande över köksön. Andra som kommer förbi tycker till och så 
har man fått igång en diskussion som ibland är bättre än den som äger rum seminariemiljö.  
foto: ulrika oredsson
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hon förtjust i. Där har hon tagit många 
bra pauser. 

– Man kanske inte har tänkt sätta sig 
och fika utan bara hämta kaffe. Men så 
stöter man på någon och börjar prata 
hängande över köksön, säger Maria Ny-
berg. Andra som kommer förbi tycker till 
och så har man fått igång en diskussion 
som ibland är bättre än den som äger rum 
seminariemiljö. 

En annan fördel med en ny matsal var 
att den inbjöd till sittningar i nya kon-
stellationer. 

MEN ävEN oM den fysiska miljön är vik-
tig så krävs det mer för att få igång en 
sund pauskultur. Särskilt svårt är det på 
uppgiftsorienterade arbetsplatser som ju 
universitetet i högsta grad är. Forskarna 
är ofta mitt uppe i något som de inte vill 
avbryta. Här har chefen eller prefekten 
en viktig roll i att skapa goda förutsätt-

ningar och uppmuntra till pauser i sam-
band med fika och måltider. 

– Finns inte den sociala grunden så 
blir det definitivt inga bra pauser. Men 
märker man att det finns ett engagemang 
från ledningens sida så är chansen större 
att personalen också sätter i värde i mat-
pauserna, säger Maria Nyberg, som ock-
så är noga med att påpeka att även perso-
nalen har ett ansvar i att få till stånd en 
god måltidsmiljö. 

– Det är bra att hålla fikatiderna, sä-
ger hon. Tankearbetet i jobbet blir ofta 
bättre av att man skjuter det ifrån sig för 
stund.

ULRIKA OREDSSON

fotNot. Maria Nyberg disputerade 2009 i 
Lund med avhandlingen ”Mycket mat, men 
lite måltider. En studie av arbetsplatsen som 
måltidsarena”. Idag är hon verksam vid Hög
skolan Kristianstad.
 

Studenter är ofta bra på att umgås över en 
fika. foto: mikael risedal



24                          LUM nr 5 | 2010

Välkomnar Lunds universitet studenter och lärare från andra 
länder på ett sätt som verkligen öppnar dörrarna? har vi 
själva förändrats genom våra internationella kontakter? 

Om inte – hur bär man sig egentligen åt för att göra ett 
universitet och en hel stad mer internationell och på ett sådant sätt att forskare 
och studenter från andra länder kan tänka sig att bo och arbeta här? 

Internationalisering på hemmaplan är ämnet för fjärde delen i LUMs serie. Det 
handlar om attityder och nyfikenhet, men också om stadsplanering.

väLkoMMen     
        tiLL LUnd!

LU i värLden

Peter Siöström, program
ansvarig för Sustainable 
Urban Design med sina stu
denter. I bakgrunden gäst
professor Donlyn Lyndon.
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hon kommer från Turkiet och han 
från Taiwan. De känner Lund bättre 
än många lundabor. I alla fall bygg
naderna, gaturummen, transport 
och promenadstråken.

Nu funderar de över hur man 
bäst knyter ihop den gamla stads
kärnan med det nya Lund – Brunns
hög och de stora forskningsanlägg
ningarna Max IV och ESS. 

Man kan kalla det en form av in
ternationalisering på hemmaplan.

Melis Atacan är arkitekt och kommer 
från en stad nära Ankara. Tung Kun Hua 
bor i Taiwans huvudstad Taipei. De går 
första året på den internationella mas-
terutbildningen Sustainable Urban De-
sign, hållbar stadsgestaltning, vid Arki-
tektskolan på LTH. På bara tre år har 
utbildningen blivit mycket populär och 
lockar flera hundra sökande. 

StudENtErNA ArbEtAr MEd konkreta 
projekt. Den här terminen är det Lund 
och Öresundsregionen som gäller och 
när snön fortfarande låg tjock var studen-
terna ute och fotograferade på stans vind-
pinade högsta punkt och åkrarna bakom, 
där MAX IV ska byggas och ännu läng-
re ut, ESS. 

Även en dag som denna – i mitten 
av april – blåser det kallt från Öresund. 
Brunnshögs nya flerbostadshus bildar en 
skyline mot öster, medan mot söder en 
oändlig grå tvåplanslänga av provisoris-
ka kontor mest påminner om den gamla 
Berlin-muren.

Hur HAr dE täNKt göra stad av det här? 
Det är en nöt att knäcka, men inte omöj-
ligt, förklarar Melis och Kun Hua och 
pekar över vidderna med fjolårsgräs.

Ökad täthet. Fler människor, fler 
funktioner. Det är Kun Huas recept. 
Det är så lite folk i Norden, tycker han, 
och jämfört med Taipeis åtta miljoner 
invånare känns förstås folklivet i Lund 
glest. De nya forskningsanläggningar-
na lär dock dra fler människor till stan, 
men för att de ska stanna måste de gilla 
Lund, säger Melis som vill slå vakt om 

anknytningen till jordbrukslandskapet. 
Det behövs vackra platser, gestaltade 

sammanhang som öppnar tankarna och 
de mentala dörrarna mellan människor. 

– Men just nu kan jag inte se något an-
nat än bilarna, säger hon bekymrat när 
vi lite senare kör ner mellan Brunnshögs 
bostadsområde och Ericsson. 

Till höger ligger mobiljättens runda 
glasade parkeringshus med bilar i många 
plan, till vänster breder en matta av bil-
tak ut sig mot bostadsområdet.

– Det ligger en liten damm någon-
stans därnere, säger Melis. Där skulle 
man kunna sitta och se solen gå ner över 
Öresund…

viSioNEr bEHövS – men har de en chans? 
I arkitektelevernas ritsalar diskuteras gi-
vetvis detta. I flera av studenternas hem-
länder är hållbarhetstänkandet i sin 
linda, stadsplaneringen eftersatt och pro-
blemen av en annan art än i Lund. 

– Studenternas olika erfarenheter för 
in hela världen i projekten och ger nya 
infallsvinklar på hur vi kan arbeta med 
stadsutveckling. De lär av varandra och 

vi vidgar alla våra referensramar, säger en 
av huvudlärarna, universitetslektor Ca-
tharina Sternudd.

Studenterna samlas runt ritbordet när 
LUM hälsar på. Julia från Österrike har 
gjort en modell över Lund där en spår-
vagnslinje från Brunnshög inte slutar 
vid järnvägsstationen utan fortsätter till 
Lomma och med en hållplats vid shop-
pingcentret Nova Lund.

NicHoLAS bigELow, student från USA, 
tittar in och kastar en blick på Julias mo-
dell. Han tycker Lund har goda chanser 
att utvecklas till en internationell stad, 
men den behöver öppnas mer. Det gäl-
ler att också i stadsplaneringen fostra till 
ökad dialog, göra det lättare att dela idéer 
och komma i snack, tycker han.

Kopplingen mellan stadskärnan och 
LTH och Ideon behöver bli tydligare:

– I dag är LTH och Ideon struktu-
rellt inåtvända, som lådor som talar bara 
med sig själva. Man borde fråga: ”Vad 
kan LTH ge tillbaka till staden som hel-
het?”, menar Nick, som tror på att lägga 
till ”lager” av nya verksamheter –  sociala, t

Melis Atacan och Tung Kun Hua går första året på den internationella masterutbildningen 
Sustainable Urban Design. Här funderar de över hur man kan göra en stad av Brunnshögs
området i nordöstra Lund.
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Det är viktigt för studieresultatet 
att de internationella studenterna 
trivs och integreras. 

fast det räcker inte alltid med 
grupparbeten och raster för att stu
denterna ska bygga sociala nätverk. 
Insatser från universitetets sida kan 
göra en skillnad, men det förutsät
ter att de svenska studenterna in
ser värdet av att lära känna kursare 
från andra länder, visar ett projekt 
på LTh.

Masterstudenterna på hållbar stadsge-
staltning vid Arkitektskolan på LTH ger 
mycket av sig själva under utbildningen – 
till studiekamraterna, till Lund och hela 
regionen genom sitt engagemang och 
sina projektarbeten. 

Har de fått något tillbaka och har de 
känt sig välkomna i Lund? Absolut, blir 
svaret när LUM frågar.

Den gamla stadskärnan, småskalig-
heten och att man kan cykla överallt 
är sådant som masterstudenterna gillar 
med Lund. Universitetets internationel-

la fadderverksamhet uppskattas också. 
– Jag kontaktades per e-post av mina 

faddrar innan jag kom till Lund och se-
dan träffades vi tre–fyra gånger under 
hösten. Det hjälpte mig att komma in 
i livet här, tycker amerikanske Nicholas 
Bigelow.

Det är också bra att man kan plugga 
svenska på universitetet – det har Tung 
Kun Hua från Taiwan gjort.

– Jag har alltid med mig det här, sä-
ger han och visar upp sitt svenska fick-
lexikon.

– Ja, du är verkligen ambitiös och 
snappar upp en massa ord, berömmer 
Sofia Digerstedt från Linköping, en av 
fyra svenskar på kursen.

De svenska studenterna är nycklar 
till det svenska samhället, och genom 
att masterstudenterna arbetar och reser 
mycket tillsammans inom ramen för oli-
ka projekt så lär de också känna varan-
dra.

Vilket alltså har betydelse för kvali-
teten i utbildningen. Den studiesoci-
ala miljön är viktig för att studenterna 

viktiga nycklar till samhället

kulturella – för att göra det som redan 
finns mer spännande och välfungerande.

Peter Siöström, eldsjäl och program-
ansvarig, håller med: 

– Utmaningen för framtiden är att 
förädla de städer som redan finns. Nyck-
eln till hållbar utveckling är att förena 
gammalt och nytt, säger han. 

Genom arbetet med aktuella utveck-
lingsprojekt – lokalt, regionalt och inter-
nationellt – kommer studenterna i nära 
samspel med olika aktörer i samhället, ex-
empelvis Malmö stad och Lunds kommun. 

– Sättet att arbeta är en del av uni-

versitetets tredje uppgift. Den är mycket 
viktig i dag och gynnar alla parter. Våra 
studenter får aktuella och verklighetsför-
ankrade problem att brottas med och öv-
riga parter får innovativa förslag att in-
spireras och lära av.

i dAg bor HäLftEN av världens befolk-
ning i städer. 2035 beräknas tre fjärdede-
lar vara stadsbor. Då går det inte att byg-
ga stadsdelar med bara en funktion, som 
t.ex. arbeta eller bo. 

– Allt måste beredas plats – sleep, 
work and play – och med hänsyn till 

ska lyckas med studierna, det har visats 
många gånger inom den pedagogiska 
forskningen.

På LTH genomförde lärarna Gerhard 
Barmen och Karin Jönsson förra läsåret 
ett projekt för att förbättra integrationen 
av utbytesstudenter. Det skedde inom 
vattenresursprogrammet som lockar 
många från tredje världen. Med hjälp av 
utvecklingspengar från fakulteten kunde 
de bjuda in till tretton sociala aktiviteter 
utanför kursen. Och gensvaret blev stort. 
Studenter och lärare gjorde flera studie-
besök och några gånger samlades man på 
institutionen och lagade mat ihop. 

KoNtAKtEN MELLAN StudENtErNA för-
bättrades under projektets gång och fler 
valde att arbeta med någon från ett an-
nat land. Attityderna förändrades också. 
Många internationella studenter trodde 
först att svenskarna på utbildningen inte 
ville ha kontakt, men tyckte efteråt att de 
var hjälpsammare och trevligare än för-
väntat, det gällde både de svenska lärar-
na och kurskamraterna.

människors olika kulturella, estetiska 
och sociala behov, menar också Donlyn 
Lyndon, gästprofessor från Berkeley, som 
sitter med runt ritbordet. 

Han har deltagit i utbildningen sedan 
starten och brukar komma till Lund två 
till fyra veckor åt gången. Han inspire-
ras av mixen av studenter – totalt arton 
nationaliteter.  

– Utvecklingen går mot större kul-
turell blandning över hela världen och 
arkitekters arbetsmarknad är interna-
tionell, då behövs stadsplanerare med 
mångkulturell kompetens. Och det får 

t

SvenSka StUdenter
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ser är tjugo svenskar, och en minoritet av 
dem har mött upp på de sociala träffarna.

– Vi försöker förklara att det här är en 
chans att få intryck och kunskaper om 
andra länder och kulturer och att studen-
terna faktiskt har tillgång till hela värl-
den i sin vardag, om de är öppna för det. 
Men det är alltså bara en mindre grupp 
som nappat det här året. Bland de svensk-
ar som är intresserade finns de som går 
vidare och gör examensarbeten i länder 
där de lärt känna en kursare eller tillsam-
mans med någon från ett annat land, be-
rättar Gerhard Barmen.

BRITTA COLLBERG

– för att bli internationella mås
te vi tänka internationellt i allt vi 
gör. Det största hindret är men
talt, säger Carlos TuestaSoldevil
la, internationellt ansvarig inom 
området humaniora och teologi, 
hT. han håller bland annat i hTs 
många korta, tvärvetenskapliga 
kurser som blivit en mötesplats 
för internationella och svenska 
studenter från hela universitetet.

Inom HT erbjuds närmare 35 Special 
Area Studies – SASkurser – som lock
ar studenter från alla ämnen – teknik, 
medicin, samhällsvetenskap. Huma
nisterna är i minoritet.

Kurserna är inriktade på svenska, 
europeiska eller globala förhållan
den. De som handlar om Sverige och 
Norden drar huvudsakligen utbytes
studenter som vill lära sig mer om ex
empelvis svensk politik och historia, 
litteratur, film och design. Kurser med 
fokus på regioner – Europa främst, 
men också Mellanöstern, Latiname
rika och Afrika – och på globala sam
tidsfrågor lockar även svenska stu
denter. 

– Det kan bli spännande diskus
sioner eftersom studenterna kom
mer från i princip hela världen, menar 
 Carlos TuestaSoldevilla. Och tar som 
exempel ”Diversity of the world lang
uages” som ger deltagarna en chans 
att få perspektiv på sitt eget språk, 
dess uppbyggnad och ursprung, i 
samspel med kurskamrater med andra 
modersmål.

Carlos TuestaSoldevilla tar själv in
itiativet till en del kurser och fångar 
upp idéer från fakulteternas interna
tionella koordinatorer i nätverket In
terhand.

– Internationalisering för mig är 

Bäst uppslutning fick man till aktivi-
teter som var på högst två timmar och låg 
i direkt anslutning till undervisningen.

Försöksverksamheten har fortsatt i år, 
dock med mindre anslag, berättar Ger-
hard Barmen.

– Det har i och för sig inte betytt så 
mycket, eftersom det är klassiska sociala 
aktiviteter, umgås och laga mat och leka 
tillsammans, som fungerar bäst. Och de 
kostar ju förhållandevis lite.

Ett problem det här läsåret har dock 
varit att man haft svårare att få med sig 
svenska studenter på aktiviteterna. Av 35 
studenter som följer programmets kur-

studenterna på den här utbildningen.
I höstas tillbringade en masterkurs 

flera veckor i Peking. Studenterna fick 
tillsammans med kinesiska blivande 
landskapsarkitekter rita om gamla OS-
parken till en socialt och ekologiskt håll-
bar stadsdel. Dessförinnan hade de gett 
förslag till hur man kan koppla samman 
centrala Malmö med stadsdelen Rosen-
gård – förslagen ställdes sedan ut i Mal-
mö stadshus. De nya masterstudenter-
na ska efter Lundaprojektet, som ställs 
ut i Lund i juni, resa till Shanghai och 
södra Kina för att arbeta med projekt i 

Pearl River Delta under höstterminen. 
Bostäder placerade runt dammarna 

vid Pekings Olympic Park… Cykelvä-
gar och torg som knyter samman Mal-
mö city med Rosengård, spårvagn som 
förbinder Lunds nya forskningsstad med 
Lomma beach… Kommer några av de 
här förslagen att förverkligas?

– Det är inte huvudpoängen. Det vik-
tiga är att vi är med i processen och påver-
kar samtalet och tankarna om hur framti-
dens städer ska se ut, säger Peter Siöström.

TExT: BRITTA COLLBERG

fOTO: GUNNAR MENANDER

Korta SAS-kurser 
internationell 
mötesplats

t
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Tung Kun Hua går ingenstans utan sitt svenska ficklexikon. T.v. kursaren Melis Atacan.
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att påverka 
och bli påver

kad. Men ofta 
är vi lite passiva när 

det gäller att förmedla våra egna 
åsikter, tycker Carlos TuestaSoldevilla. 

Bland annat därför har han försökt 
driva fram kurser som tar upp globala 
problem men som också förmedlar ett 
svenskt perspektiv – t.ex. ”Terror in the 
name of God” – som har blivit en mö
tesplats för bland annat amerikanska 
utbytesstudenter med en syn på vad 
terrorism är och studenter från andra 
länder. Eller kursen ”Violence, Gender 
and Culture – a global survey” som läg
ger ett svenskt perspektiv på proble
met med våld inom familjen.

– Mitt uppdrag är att prioritera hu
maniora och teologi, lyfta fram våra 
ämnen och kunskaper, men många kur
ser är ämnesöverskridande, säger Carlos 
och berättar hur det gick till när kursen 
”History of the Holocaust” kom till.

– Jag satt och åt lunch på Tegnérs 

     SAS-kurser
Special Area Studies – SASkurserna –
startade i slutet av 1990talet. Kurser
na var från början en introduktion till 
svenska och skandinaviska förhållan
den för utbytesstudenter. Förutom HT 
erbjuder även Samhällsvetenskapli
ga fakulteten och Ekonomihögskolan 
den här typen av korta översiktskurser 
på engelska inom områden som intres
serar både utländska och svenska stu
denter. En annan målgrupp är vuxna 
svenskar inom ramen för livslångt lä
rande.

I dag läser i snitt 500 studenter på 
HTs SASkurser, en fjärdedel är svenskar.

Man hinner med fyra SASkurser 
per termin vid heltidsstudier. Många 
läser en kurs vid sidan om ett annat ut
bildningsprogram. Flera av lärarna har 
en mångkulturell bakgrund och kurser
na ges på engelska, med två undantag; 
en på spanska och en på franska. Det 
erbjuds även nybörjarkurser i svenska. 

Mer info om SASkurserna: www.
lu.se/sas

– De sociala insatserna är 
viktiga och det språkka

fé – Café Multilingua – 
som ordnades på SOL
centrum för ett par 
år sedan var mycket 
uppskattat, säger 
Carlos TuestaSol
devilla. Han hop
pas att HT ska få 
råd att ta upp idén 
igen.

när jag hörde några studenter bakom 
mig prata. ”Vi kan egentligen inte veta 
om Förintelsen ägt rum. Det påstås så 
många olika saker, man kan aldrig veta 
säkert” sa de. Det första jag gjorde när 
jag kom tillbaka till jobbet var att ringa 
Historiska institutionen och föreslå en 
SASkurs om Holocaust.

TExT & fOTO: BRITTA COLLBERG

Svenskspråkiga LUanställda be
höver också kompetensutveck
la sig för att klara internationali
seringens utmaningar. Lärare kan 
behöva en duvning i engelska och 
hjälp att arbeta med mångkultu
rella studentgrupper. 

– Kursutbudet är hittills ganska 
magert, men mycket är på gång 
för att täcka behoven, berättar 
Sara håkansson, pedagogisk ut
vecklare. 

På universitetsgemensamma fortbild-
ningsavdelningen CED ges  årligen kur-
sen ”Teaching and Learning  through 
English” som hjälper lärare att anpas-
sa sin pedagogik till det internationel-
la klassrummet.

– Det är i princip den fortbildning 
universitetet kan erbjuda i nuläget, sä-
ger Sara Håkansson, som förutom pe-
dagogisk utvecklare på CED också är 
studierektor för engelska på Språk- och 
litteraturcentrum, SOL.

vAd dEt gäLLEr fortbiLdNiNg i eng-
elska för lärare finns kursen “Written 
proficiency and academic writing in 
English” som erbjuds på SOL och som 
har direkt fokus på skrivande.

– Detta är dock en öppen fristående 
kurs som inte är speciellt riktad till lä-
rare. Däremot finns KIA-kurser i eng-
elska för administrativ personal. 

Mycket är annars på gång på fort-
bildningssidan, menar Sara Håkansson.

– Det finns en stor medvetenhet 
om behoven och en hel del planer för 
att täcka dem. Det projekt som kom-
mit längst men ännu inte lanserats är 
Academic Writing in English at Lund 
University (AWELU) som kommer 

t

t

Fortbildning
på gång för 
svenska lärare
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forskarna innan man beslutar att de ska 
komma hit. Och att de som kommer får 
en ordentlig introduktion och att deras 
sociala skyddsnät är tillfredsställande. 
Det finns fall som hamnat på mitt bord, 
där utländska lärare som använts som 
arbetskraft i forskarlag, har trott att de 
kommit till Sverige för att få utbildning, 
berättar Ingalill Rahm Hallberg.

dEt fiNNS iNgA Siffror på hur många 
av LUs anställda som har ett annat mo-
dersmål än svenska eller hur många som 
inte kan tillgodogöra sig informatio-
nen från universitetet. Långt ifrån allt är 
ännu översatt till engelska, t.ex. stora de-
lar av webben, men också skyltar, blan-
ketter etc.

Men i vår gör universitetets kommu-
nikationsavdelning en enkät för att få en 
bild av den internationella gruppen an-
ställda.

– Vi vill veta vilka informationsbe-
hov våra icke-svenskspråkiga medarbe-
tare har och hur vi bättre kan stödja dem 
i deras jobb, berättar Megan Grindlay, 
universitetets engelska webbredaktör.

BRITTA COLLBERG

Universitetet behöver bli bättre på 
att ta hand om sin internationella 
personal – det är en viktig del av in
ternationaliseringsprocessen och 
nödvändigt för att kunna rekryte
ra kompetenta medarbetare, menar 
vicerektor Ingalill Rahm hallberg. 

Ingalill Rahm Hallberg arbetar för att 
införa en ny anställningsordning som 
ska underlätta internationell rekrytering. 
Hon leder också en arbetsgrupp med må-
let att gästlärare, doktorander, forskare 
och andra som finansieras med stipendi-
er ska få ett bättre mottagande. 

– De ska veta innan de kommer hit 
på vilka villkor de kommer, synliggö-
ras som medarbetare vid Lunds univer-
sitet, introduceras både till universitetet 
och till sin fakultet, och också tydligt bli 
informerade om sina rättigheter. 

i dAg bEfiNNEr Sig många utländska 
forskare och lärare som finansieras med 
stipendier, i en gråzon, menar Ingalill 
Rahm Hallberg. 

– Vi vill utveckla ett system som inne-
bär att dekanerna, eller den som de de-
legerat ansvaret till, för en dialog med 

att bli en resursplattform i akademiskt 
skrivande för studenter, forskare och lä-
rare.

ArbEtE pågår ocKSå med en univer-
sitetsgemensam språkpolicy av liknan-
de slag som redan finns på LTH. LTH, 
som ligger förhållandevis långt framme 
när det gäller högskolepedagogiska insat-
ser, har dock inga kurser med utpräglad 
internationell profil, berättar Roy An-
dersson, pedagogisk konsult på Genom-
brottet, LTHs gemensamma pedagogis-
ka utvecklingsenhet:

– Vi ger högskolepedagogiska intro-
duktionskurser fyra gånger per år och 
där är undervisning av internationel-
la studenter ett moment. En av de fyra 

kurserna hålls på engelska och då har ut-
ländska lärare förtur.

Det finns ett stort intresse för att lära 
sig mer om hur man arbetar i det interna-
tionella klassrummet. Det visar de pro-
jektarbeten som görs och där lärarna själ-
va får välja ämne.

– Många brottas med hur man bäst 
ska hantera mångkulturella student-
grupper. På nästan varje kurs är det en 
grupp som gör sitt projektarbete kring 
den här problematiken, berättar Roy An-
dersson. 

När dEt gäLLEr språkhantering erbju-
der LTH kurser i fackengelska.

– De är oerhört populära och köer-
na årslånga.

LTHs språkpolicy syftar både till 
att få internationella lärare att lära sig 
grundläggande svenska, och att höja 
kunskaperna i engelska bland svenskta-
lande personal:

– Enligt policyn ska internationella lä-
rare inom två år få möjligheter att lära sig 
svenska, tillräckligt bra för att undervisa 
på språket. Det fungerar bra på vissa in-
stitutioner, men inte på alla. I praktiken 
innebär det att läraren förstår så mycket 
att studenterna kan prata svenska på fö-
reläsningarna, även om läraren själv talar 
engelska, säger Roy Andersson.

BRITTA COLLBERG

Länk till LTH:s språkpolicy:
www.lth.se/fileadmin/lth/english/interna
tionella/filer/Spraakpolicy_SLTH.pdf

Internationell 
personal 

ska få bättre 
mottagande

Ingalill Rahm Hallberg. foto: kennet ruona
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– Stevan Dedijer blev aldrig pensionär 
och när han dog i Dubrovnik 2004, 93 
år gammal, var det med obruten entu-
siasm och ett stort nät av vänner, berät-
tade hans änka, Carin Dedijer, när hon 
i april presenterade memoarboken på 
Forskningspolitiska institutet – som han 
grundade 1966.

Carin Dedijer och sonen Miki har 
sammanställt de självbiografiska anteck-
ningarna och Nordic Academic Press 
ger ut dem under titeln ”Stevan Dedi-
jer – My Life of Curiosity and Insights. 
A Chronicle of the 20th Century”. Det 
matchar en man som väl levde upp till 
epitetet världsmedborgare, genomlev-
de tre krig, tog uppdraget att bygga en 
atombomb till Tito, hoppade fallskärm 
som 70-åring och samma år agerade kon-
sult åt palestinska PLO under en kort pe-
riod. 

– Då var det många som inte stöd-
de honom, inte jag heller, berättade Ca-
rin Dedijer.

vAd vAr dEt då som styrde denne serbis-
ke innovatör, äventyrare, forskare? Enligt 
honom själv beitul – ett hebreiskt uttryck 
som betyder att man ska bortse från sina 
egna privata särintressen och i stället ägna 

innovatör, 
äventyrare, 
forSkare

sitt liv åt den goda saken. Beitul i fören-
ing med en enorm nyfikenhet och hand-
lingskraft gjorde att han under hela sitt 
liv ”kastade sig in i och också blev utkas-
tad från ett otal projekt” som Carin De-
dijer uttryckte det. 

– Hans liv präglades av ett antal livs-
avgörande beslut, som han fattade oer-
hört snabbt, ofta under natten och möj-

Legendariske Stevan Dedijer älskade uppmärksamhet, 
sporrades av motstånd och gav sig aldrig. Sex år efter 
sin död låter han åter tala om sig. Det sker genom 
utgivningen av hans memoarer som blivit till en krönika 
över det 1900tal som han upplevde merparten av. 

Stevan Dedijers självbiografi.

Stevan Dedijer. 
foto: per lindström
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sista hustru: ”en skönhet i en rosa regn-
kappa, 25 år yngre än jag” som han skri-
ver i memoarerna.

1966 startade Stevan Dedijer Forsk-
ningspolitiska institutet vid Lunds uni-
versitet och några år senare upptäckte 
han den enorma och övergripande bety-
delsen av intelligence – eller underrättel-
seanalys – dvs. hur information samlas 
in, hanteras och utnyttjas.

Han insåg att social intelligence är ett 
grundläggande redskap för all utveck-
ling och drog slutsatsen att det måste bli 
ett universitetsämne. 

– Det skrämde vettet ur professionel-
la underrättelseagenter, universitet, mina 
vänner och min familj, skriver han med 
illa dold förtjusning.

fråN SociAL iNtELLigENcE gick han vi-
dare och utvecklade ämnet business in-
telligence, hur företag kan utvecklas ge-
nom underrättelseanalys, och flyttade 
sin verksamhet till Ekonomihögskolan 
– det var 1978.

Han fortsatte sitt aktiva, intensiva liv 
fram till sin död. 1985 då han åter fick ju-
goslaviskt pass, flyttade han tillbaka till 
hemlandet och Dubrovnik. Bara några 
år senare utbröt inbördeskriget i före det-
ta Jugoslavien – i memoarerna kallar han 
det sitt tredje och värsta krig. 

– Han engagerade sig mot serberna 
trots att han själv var serb, och motsat-
te sig öppet Milosevic, berättade Carin 
Dedijer. 

– Stevan Dedijer är borta, men hans in-
stitut lever, avslutade hon presentationen.

BRITTA COLLBERG

röster om 
Stevan dedijer

 Claes Brundenius, 
forskningspolitiska institutet
– Stevan hade visioner och kunde se 
bortom det dagsaktuella. Han såg mot-
sättningar i samhället och hans upp-
täckt av social intelligence var mycket 
framsynt, liksom det tvärvetenskapliga 
licentiatseminarium som han startade. 
Det var alltid mycket högt i tak. Man 
tilläts aldrig se en sak från bara ett håll.

 Allan Malm, 
rektor Ekonomihögskolan: 
– Stevan hade ett fantastiskt kontakt-
nät över hela världen och drog myck-
et spännande människor till Lund. T.ex. 
reginald V Jones, Churchills gamle råd-
givare. Och även William Colby, som 
var CIA-chef under Vietnamkriget, ar-
betade under nixon och dog under 
mystiska omständigheter något år se-
nare.
 
 håkan Westling, 
f.d. rektor för Lunds universitet: 
– Stevan var en av dessa akademiska 
särlingar, som det i dag pågår ett fram-
gångsrikt utrotningskrig mot, men som 
jag tycker ett universitet är till för att 
skydda. De passar förstås inte in i nå-
got forskningsprogram och de behö-
ver akademiska ”fosterföräldrar”, vilket 
Stevan hade i Torsten Gustafson, pro-
fessor i teoretisk fysik, som förmådde 
se vad som gömdes bakom pannbenet 
på sådana här blådåringar.

 Wilhelm Agrell, 
professor i underrättelseanalys, 
forskningspolitiska institutet 
(ur förordet till memoarboken):
– Stevan förutsåg en tid där individer 
liksom organisationer skulle bli bero-
ende av förmågan att samla, processa 
och använda information och han för-
utsåg den enorma utmaning som den 
kommande informationsexplosionen 
skulle innebära. 

ligen under påverkan av det omedvetna. 
Han kallade dem ”jumps”, berättade hon.

Stevan Dedijer var serb, men växte 
upp i Bosnien-Herzegovina. Fadern dog 
tidigt. Modern lyckades utverka stipen-
dier från välbärgade privatpersoner för de 
tre sönernas utbildning. 

18 år gAMMAL reste Stevan Dedijer till 
USA och studerade ingenjörsvetenskap 
vid Princeton, men bytte till teoretisk fy-
sik efter att ha hört Niels Bohr föreläsa. 
1936 var det dags för nästa ”jump” – han 
gick med i jugoslaviska kommunistpar-
tiet i New York och blev redaktör för en 
partitidning. Under andra världskriget 
anslöt han sig till det amerikanska Offi-
ce of Strategic Services, OSS – föregång-
aren till CIA. Han utbildades till agent, 
men sparkades från OSS samma år. 1944 
gav han sig ut i kriget på den amerikan-
ska sidan och nu hoppade han bokstav-
ligen – fallskärm över Arnhem som liv-
vakt åt general Maxwell Taylor, och han 
stred i ”Battle of the Bulge”, slaget som 
knäckte Hitlers sista offensiv. 

EftEr Att HA övErLEvt KrigEt blev Ste-
van Dedijer en nyckelperson i uppbyg-
gandet av Jugoslavien och gjorde blixt-
karriär inom det kommunistiska styret. 
Han var en av topparna inom Jugosla-
viens atomforskningsprogram, men blev 
alltmer kritisk mot Titos regim. 

1953 beslöt han att gå emot diktatorn 
tillsammans med brodern Vlado, som 
också var rådgivare till Tito. Han fort-
satte på den demokratiska vägen och 1957 
skrev han, under inflytande av Ungern-
revolten, en artikel med rubriken ”Sci-
ence, Freedom and Development” vilket 
ledde till att han också kastades ut ur fy-
sikerkåren. 

Nu hade han gjort sig omöjlig både 
politiskt och akademiskt och befann sig i 
”intern exil” i det gamla hemlandet. Men 
tillståndet varade inte så länge – 1961 var 
det dags för ytterligare ett livsavgörande 
”jump”. Stevan Dedijer beslöt emigrera 
till Norden och danska Niels Bohr-insti-
tutet. Han flyttade till Sverige där han 
träffat Carin som blev hans tredje och 

Carin Dedijer har sammanställt maken 
Stevans självbiografiska anteckningar. 
foto: britta collberg 
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utveckling av Universitetsplatsen kallas den 
43-sidiga skrift, varmed Lunds universi-
tet och Statens fastighetsverk nyligen pre-
senterade sina planer på att omgestalta uni-

versitetets gamla campus. Arkitekten Ole Drachmann 
hade anförtrotts det viktiga uppdraget att  beskriva 
Universitetsplatsen och att komma med förslag till 
”utveckling”. Kontentan av hans utredning är att den 
återstående institutionsundervisningen försvinner från 
Lunds universitets hjärta. 

Redan när Konstvetenskapliga institutionen 1998 
flyttade ut från universitetshuset ”slocknade” univer-
sitetets huvudbyggnad. Utan undervisning, studen-
ter och lärare försvann det pulserande livet i Helgo 
Zetter valls magnifika palats från 1882. Och nu skall 
även filosofer och arkeologer som de sista förvisas från 
Universitetsplatsen.

vAd KoMMEr då i StäLLEt? Om man får tro ut-
redningen, så skall byggnaderna fyllas på nytt med 
under visning och studenter utan att det precise-
ras vad för slags undervisning som skall bedrivas i de 
 tomma  lokalerna. Och var skall alla studenter  komma 
ifrån när det inte finns några institutioner kvar? 
 Arkeologiska institutionens byggnad, gamla Theolo-
gicum, skall bli ett ”studenthus”, heter det. Men på 
 andra sidan Sandgatan finns redan ett stort student-
hus som kallas för AF.

Bredvid Kungshuset vill man uppföra ett ”nytt un-
dervisningscenter”, som skall byggas ihop med univer-
sitetets äldsta byggnad. Detta ”undervisningscenter” 
skall inrymma en underjordisk konferensanlägg-
ning. Idén har man knyckt från Louvren. Men Uni-
versitetsplatsen i Lund är inte Cour Napoleon i Paris. 
Om man nu nödvändigtvis vill uppföra ett nytt hus i 
Lunda gård, så varför inte bygga upp gamla ”Kuggis” 
igen? ”Kuggis” var en modest nyklassicistisk byggnad 

från 1802, som harmonierade väl med Kungshuset och 
som revs helt i onödan 1897. Men det  efterlängtade 
nya konferenscentret skulle i stället kunna uppföras 
på den stora parkeringsytan vid Sölvegatan, nedanför 
 Fysicum och mitt i dagens väldiga campusområde.

Universitetsplatsen skall bli ”en ny mötesplats”  heter 
det vidare. Men Universitetsplatsen har ända sedan 
1880-talet varit en levande mötesplats. Att den i dag 
framstår som 
utarmad be-
ror på Lunds 
universitets 
egen policy 
och brist på 
känsla för sin 
egen histo-
riska symbol-
miljö. Som 
lundaakade-
miker bjuder 
det mig emot 
att berömma 
Uppsala, men 
faktum är att Sveriges äldsta universitet alltjämt har ett 
levande universitetshus för såväl undervisning och dis-
putationer som för akademiska ceremonier. 

tiLL dEt poSitivA i utrEdNiNgEN hör förslaget att 
återställa de gamla lärosalarna samt utställningssalen 
i universitetshuset, liksom att göra Pelarsalen till en 
”faculty club”. Förslaget att skapa en stensatt förplats 
till AF och att återställa Sandgatan till en gång- och 
cykelgata i stället för en konturlös sandöken är också 
värt beröm.

JAN TORSTEN AhLSTRAND

KOnSTHISTOrIKEr OCH F.D. CHEF

FÖr SKISSErnAS MUSEUM

Universitetsplatsen är inte Cour Napoleon i Paris, skriver Jan Torsten Ahlstrand 

apropå förslaget om en underjordisk konferensanläggning. Om man nu 

nödvändigtvis vill uppföra ett nytt hus i Lundagård, så varför inte bygga upp 

gamla ”Kuggis” igen, föreslår han. Och bygg konferenscentret på den stora 

parkeringen vid fysicum på Sölvegatan istället!

”universitetsplatsen skall bli ”en 
ny mötesplats” heter det vidare. 
Men universitetsplatsen har ända 
sedan 1880-talet varit en levande 
mötesplats. Att den i dag framstår 
som utarmad beror på Lunds 
universitets egen policy och brist 
på känsla för sin egen historiska 
symbolmiljö.” 

Bygg konferenscentrum
vid fysicum istället!

g
ä

S
t

k
r

ö
n

ik
a



34                          LUM nr 5 | 2010

wEbbMiLjö. Det är det interaktiva 
och personliga som gäller. Plattfor
mar och portaler är på väg ut. 

Det handlar om webbmiljöer för 
nätbaserad undervisning och forsk
ning, och en nyskriven projektplan 
författad av universitetslektor Ma
rita Ljungqvist och Maria hedberg, 
som är pedagogisk utvecklare.

Marita Ljungqvist fick nyligen Lunds 
universitets pedagogiska pris för sitt 
fokus på studenternas lärande. Under 
många år har hon undervisat på distans-
kurser i kinesiska, men är just nu studie-
rektor på SOL. I motiveringen till pri-
set står att hon provat och utvärderat nya 
teknologiers möjligheter i undervisning-
en som hon sedan förankrat i pedagogis-
ka teorier och delat med sig av till sina 
kollegor. 

En del av dessa teorier som hon nu for-
mulerat tillsammans med Maria Hed-
berg på CED kan sägas vara grunden för 
den projektplan som IT-rådet och Pro-
jektkontoret vid LU beställt och nyss fått 
levererad ”En universitetsgemensam per-
sonlig webbmiljö”. 

– Det handlar både om en teknisk lös-
ning och en stödstruktur för studerande, 
lärare och forskare som använder sig av 
nätbaserade verktyg för sitt lärande , un-
dervisande eller forskande, förklarar Ma-
rita Ljungqvist.

dEN tEKNiSKA LöSNiNgEN kan sägas 
vara en virtuell arbetsyta som man se-
dan själv fyller med de digitala verktyg 
som redan finns – exempelvis Google 
chat, kartor, Facebook, bibliotekstjäns-
ter, simuleringsprogram. Det finns en 
design för varje grupp; läraren, studen-

ten, forskaren och administratören.
Webbmiljön är flexibel, delbar med 

andra och man bär den alltid med sig. 
Marita Ljungqvist och Maria Hedberg 
menar att dagens undervisningsplattfor-
mar mer är en plats där man laddar ner 
och upp dokument. Det är stängda mil-
jöer som man inte kan dela med andra. 

iNoM dEN NätbASErAdE undervisning-
en finns det dock gott om enskilda per-
sonliga lösningar både från studenter-
nas och lärarnas sida. Det finns mycket 
man själv kan plocka ihop från den di-
gitala världen. Men både Marita Ljung-
qvist och Maria Hedberg upplever att det 
finns ett stort behov av support i form av 
den gemensamma stödstruktur som de 
nu föreslår. 

– Och det är bara början. Tanken är 
att det virtuella campuset ska flyta ihop 
med den fysiska och att fler grupper ska 
kunna utnyttja stödstrukturen, säger 
Marita Ljungqvist.

Hon och Maria Hedberg har precis 
gått ut med en enkät till morgondagens 
studenter (de som går i ettan på gymna-
siet) – om hur de använder sig av sociala 
medier och digitala verktyg – såväl i sko-
lan som på fritiden. 

– Det är inte så att vi måste satsa på 
precis det som de använder sig av – men 
det är viktigt att fånga upp det som är bra 
och att möta dem på rätt nivå. 

förHoppNiNgEN är Nu att förslagen i 
projektplanen ska förverkligas och det 
räknar Marita Ljungqvist och Maria 
Hedberg med att det kommer att ta tre 
år. 

– Det handlar om att föra ut webbmil-
jön, implementera den, bygga upp en re-
surs- och kunskapsbank och inte minst 
att utveckla bra teknik för den. 

Marita Ljungqvist har undersökt 
hur den här utvecklingen ser ut på an-
dra universitet i världen och hon me-
nar att Lunds universitet ligger helt rätt 
i tiden.

– Vi kommer att bli bland de första 
med en sådan gemensam webbmiljö och 
det kommer att sätta Lunds universitet 
på kartan, säger hon. 

MARIA LINDh

 

första stegen mot 
en personlig webbmiljö 
inom nätundervisning

Maria Hedberg och Marita Ljungqvist har tagit fram en plan för ett treårigt projekt för 
att skapa en universitetsgemensam, personlig webbmiljö vid LU. foto: maria lindh
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digitALA MEdiEr. Lunds universi
tet har nu startat en egen youTube
kanal med video klipp om forskning 
och utbildning. Satsningen ingår i 
projektet Ny Webb, där man ock
så undersöker möjligheten att läg
ga ut föreläsningar i den stora in
ternationella ”föreläsningsbanken” 
ITunesU.

Rörliga bilder anses bli allt viktigare när 
det gäller ett universitets ansikte utåt. 
De två kanalerna YouTube och ITunesU 
innehåller båda rörliga bilder, men i olika 
form. På YouTube finns korta egenpro-
ducerade videoinslag, medan  ITunesU 
innehåller föreläsningar, pdf:er och an-
nat utbildningsmaterial. 

Över 600 lärosäten, bland dem topp-
puniversitet som Yale, MIT och Ox-
ford, är med i ITunesU. LU har fått ett 
 ITunesU-konto av Apple, och en arbets-
grupp har bildats för att inventera hur 
många föreläsningar som redan finns fil-
made. Men frågetecknen är många.

– Det handlar framför allt om vem 
som ska ”äga” verksamheten och se 

till att nytt material löpande läggs in i 
 ITunesU, säger informatören Johan Ny-
man som fram till den 1 augusti ingår i 
projektet Ny Webb. 

– Min uppgift är att visa hur LU kan 
använda sig av rörlig bild genom att fin-
nas med i t.ex. YouTube och ITunesU. 
Men universitetet måste sedan bestäm-
ma sig för om man vill satsa på dessa ka-
naler. Vill man det kan arbetet med rör-
lig bild inte vara ett projekt, utan måste 
komma in i den ordinarie organisatio-
nen.

För YouTube kan det i så fall handla 

om att bygga upp en liten videoredaktion 
eller ett produktionsbolag. För  ITunesU 
handlar det bl.a. om de tekniska förut-
sättningarna för att spela in föreläsning-
ar från alla fakulteter – kanske genom 
att ha ett flyttbart föreläsningsteam, el-
ler att förse vissa salar med utrustning 
som gör att läraren själv kan spela in sin 
föreläsning

INGELA BJÖRCK

LUs YouTubesida: 
www.youtube.com/lunduniversity
Om ITunesU: 
www.apple.com/education/itunesu/

popuLärvEtENSKAp. Livet i Sveri
ge under bondesamhället skildras i 
en ny tvserie som är producerad av 
Lunds universitet. Allt från kärlek 
till tänder kommer att belysas. 
  
– Programmen är en blandning av konst 
och traditionellt akademiskt arbete. Det 
är ett innovativt sätt att förmedla kun-
skap, säger Robert Willim, etnolog och 
konstnär.    

Serien sänds av UR i Kunskapskana-
len och totalt har tio program produce-
rats. Alla program är baserade på arkiv-

Lu har startat
youtube-kanal

Lundaetnologer deltar i ny tvserie
material från Folklivsarkivet i Lund och 
tanken är att genom bilder och musik ge-
stalta svensk folkkultur och sägner från 
1800- och tidigt 1900-tal.   

– Tanken är inte att gå till botten med 
en sägen. Vi vill att varje program ska 
leda till diskussion och väcka nyfiken-
het hos publiken, säger Robert Willim. 

dEN 28 MAj sänds ett avsnitt som hand-
lar om havandeskap. Robert Willim be-
rättar att man i programmet tar upp oli-
ka råd som den havande kvinnan fick för 
att barnet skulle födas friskt.  

– Det vi vill är att folk i tv-sofforna ska 
sätta detta i ett sammanhang och börja 
tänka på de råd som gravida kvinnor får 
idag. För råden är tidstypiska och i stän-
dig förändring, men då som nu gör vi väl-
digt mycket för våra barn och det hoppas 
jag att tittarna reflekterar över, säger han.     

Bakom programmet står förutom Ro-
bert Willim även konstnären Anders We-
berg samt etnologen och speakern Mia-
Marie Hammarlin. Arbetet har skett i 
samarbete med personal på Folklivsar-
kivet i Lund.

MARIA ENGSTRÖM

På Lunds universitets 
egen YouTubekanal 
finns korta egenpro

ducerade videoinslag 
om bl.a. forskning, 

studenter och gäster 
vid universitetet.
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på gång

diSpUtationer

21 MAj – 4 juNi Konserter vid Musik
högskolan. Info: www.mhm.lu.se

27 MAj Om ordets makt över musiken 
ForMuLär (Forum för musikaliskt lärande). 
Hans Pålsson, Mats Edén, Hans Hellsten, m.fl. 
i ett samtal om musik och språk. Kl 13.00 i 
X-239, Musikhögskolan, Malmö.

27 MAj fixa sommarjobbet med Stu
dentConsulting. ”Inget sommarjobb än? Få 
chansen att fixa sommarjobbet”. StudentCon-
sulting står utanför Karriärservice/Arbetslivs-
center och svarar på frågor kring jobb i som-
mar. Kl 11.00–14.00 framför Gamla kirurgen, 
Sandgatan 3, Lund.

27 MAj Biology seminars. Viktor Kunin, 
JGI, US Department of Energy. Host: Dan Ah-
rén. Kl 14.00, Blå hallen, Sölvegatan 37, Lund.

28 MAj CIRCLE Seminar: Advancing firm 
growth research. Professor Johan Wiklund, 
Kauffman Professor and Associate Professor of 
Entrepreneurship at Whitman School of Ma-
nagement, Syracuse University, USA, Profes-
sor of Entrepreneurship at Jönköping Interna-
tional Business School, Sweden, and Professor 
Two at nordland research Institute, norway. 
Kl 10.00 M213, Sölvegatan 16, LUCIE buil-
ding, Lund.

28 MAj Doktorspromotion. Kl 12.00 Dom-
kyrkan i Lund. För mer information, kontakta 
Carin Brenner, 046-2227006.

1 juNi 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, översta vån, Gamla kirur-
gen. Anmälan via e-post till career@stu.lu.se.

1 juNi Arkeologi för Alla. Torbjörn Ahl-
ström: Stenåldersliv – vad vi vet om män
niskans liv och hälsa under denna tid. Kl 
15.30, Stora Salen, Archaeologicum, Sandga-
tan 1, Lund.

1 juNi filosoficirkeln. Professor ronny Am-
björnsson föreläser över ämnet: Utopisterna 
och tanken på det goda samhället. Termi-
nens tema: Hur skall vi kunna åstadkomma det 
goda? Kl 19.30 i Universitetets aula, Lund.

3 juNi Biology Seminars. Ara Monadjem, 
University of Swaziland, ”Challanges for rap
tor conservation in Africa”, Host Magnus 
Ellström, Biology PhD Student Board. Kl 14.00, 
Blå hallen, Sölvegatan 37, Lund.

8 juNi Test och personprofil vid anställ
ning och urval. Anmäl dig till Karriärservice 
seminarium som ger dig information om vanli-
ga tester och urvalsmetoder som komplement 
till intervjuer. Du får även pröva på ett min-
dre test. Dessutom en del kring teorier bakom 
testerna. Kl 8.00 i Tornrummet, översta vån, 
Gamla Kirurgen, Sandgatan 3, Lund. Anmälan 
via e-post till career@stu.lu.se. 

9 juNi Anställningsintervjun – Träna och 
förbered dig! Anmäl dig till Karriärservice se-
minarium som ger dig konkreta tips om vad du 
ska tänka på inför och under intervjun. Ta gär-
na med en för dig intressant platsannons. nyt-
tig övning ingår där du får intervjua eller bli in-
tervjuad. Kl 8.00 Tornrummet, översta vån, 
Gamla Kirurgen. Anmälan via e-post till care-
er@stu.lu.se.

20 Maj 
Anna Kajsa harding i klinisk medicin med 
inriktning ortopedi: ”Pharmacological ma-
nipulation of fracture healing and bone remo-
deling”. Kl 13.00 i föreläsningssal F1, Central-
blocket, Skånes universitetssjukhus i Lund.

21 Maj 
Ašk Gaši i religionshistoria, allmän inrikt
ning: ”Melamisufism i Bosnien. En dold ge-
menskap”. Kl 10.15 i sal 215, Centrum för teo-
logi och religionsvetenskap, Lund. 

Abdel Baten Miaji i religionsvetenskap 
med inriktning mot islamologi: ”rural wo-
men in Bangladesh. The legal status of women 
and the relationship between nGOs and reli-
gious groups”. Kl 13.15 i sal 215, Centrum för 
teologi och religionsvetenskap, Lund. 

Elisabeth M. Nilsson i pedagogik: ”Si-
mulated ”real” words: Actions mediated 
 through computer game play in science educa-
tion”. Kl 10.15 i sal D 131, nordenskiöldsgatan 
10, Malmö högskola. 

Gabriela Conache i fysik: ”Studies of na-
nowire friction using AFM-based manipulation”. 
Kl 13.15 i sal B, Fysiska institutionen, Lund. 

Asim Jadoon i strömningsteknik: ”Mo-
deling of aerodynamic particle interaction”. 
Kl 10.15 i sal M:B , M-huset, Ole römers väg 
1, Lund. 

Nina Wallin Carlqvist i teknisk mikro
biologi: ”Foodborne virulence: Staphylococ-
cus aureus enterotoxins A and D”. Kl 10.15 i sal 
K:B, Kemicentrum, Lund. 

Natalia Arteaga Marrero i fysik: ”Single-
proton irradiation of living cells. Development 
of new tool for low-dose radiation research”. 
Kl 10.15 i sal B, Fysiska institutionen, Lund. 

Sarah Scuzzarello i statsvetenskap: 
”Caring multiculturalism. Local immigrant po-
licies and narratives of integration in Malmö, 
Birmingham and Bologna”. Kl 10.15 i Edens 
hörsal, Paradisgatan 5, Lund.

22 Maj 
Ayse Ulusoy i biomedicin med inriktning 
neurovetenskap: ”Modeling pathophysiolo-
gical aspects of Parkinson´s disease. Manipula-
ting DA handling and alpha-synuclein expres-
sion in the nigrostriatal pathway using viral 
vectors”. Kl 9.15 i Segerfalksalen, Wallenberg 
neuroscience Center, Lund.

27 Maj 
Tina Rönn i biomedicin: ”The role of genetic 
variation and DnA methylation in human glu-
cose metabolism and type 2 diabetes”. Kl 9.00 
aulan, CrC, ing 72, Skånes Universitetssjuk-
hus i Malmö.

2 jUni 
Lars Jönsson i historisk arkeologi: ”Tom-
marp. Kunglig produktionsort och kloster-
stad”. Kl 10.15 i stora salen, Institutionen för 
arkeologi och antikens historia, Lund.

följande disputationer har ägt rum:
Stuart Walsh i biomedicin med inriktning 
stamcellsbiologi: ”Cardiomyocyte cell cycle, 
renewal and isolation”. Kl 14.00 i Segerfalksa-
len, BMC, A10, Lund.

Roland Månsson i experimentell hjärn
forskning: ”Calcium-induced mitochondrial 

2–5 jUni 

pufendorf-
föreläsningar
 T. M. Scanlon, Alford professor of na-
tural religion, moral philosophy and ci-
vil polity, Harvard University. 2 juni: 
”The Problem of normative Truth”. 3 
juni: ”Metaphysical Objections”. 4 juni: 
”Motivation and the Appeal of Expres-
sivism”. 5 juni: ”How Can We Know 
what reasons We Have?”
Samtliga föreläsningar äger rum kl 15–
17, sal 104, Kungshuset. Lundagård. 
Info: www.pufendorf.se



38                          LUM nr 5 | 2010

permeability transition in CnS-derived mito-
chondria – Pharmacological aspects of specifi-
city and toxicity in neuroprotection”.

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

Anna Gunnarsdóttir i barnkirurgi: 
”Hirschsprung´s disease & gastroesophageal 
reflux. Aspects on two gastrointestinal mobili-
ty disorders in childhood”. 

Sabá Wallström i biologi, inriktning 
växtbiologi: ”Alternative pathways in the 
plant respiratory chain – transgenic analyses of 
type II nAD (P)H dehydrogenases”. 

Annika Lundkvist Josenby i vårdve
tenskap med inriktning sjukgymnastik: 
”Long-term outcome of children with cerebral 
palsy undergoing selective dorsal rhizotomy”. 

Margaretha Danerek i vårdvetenskap 
med inriktning reproduktiv perinatal och 
sexuell hälsa: ”Decision-making in critical si-
tuations during pregnancy and birth”. 

Elisabet Sjöberg Wester i experimen
tell transfusionsmedicin: ”Characterisation 
of weak and null phenotyoes in the KEL and JK 
blood group systems”. 

Maria Trane i kemi, inriktning biokemi: 
”The membrane-spanning domain of complex 
I investigated with fusion protein techniques”. 

Svaneholm

tjänSter

Simon Larsson i historia: ”Intelligens-
aristokrater och arkivmartyrer. normerna för 
vetenskaplig skicklighet i svensk historieforsk-
ning 1900–1945”. 

Johan Sandberg i matematisk statistik: 
”Discrete stochastic time-frequency analysis 
and cepstrum estimation”. 

Lars henrik Dæhli Skjolding i fysik: 
”Electrochemical and mechanical thin film 
sensors. Fabrication, characterisation and stu-
dies of molecular phenomena at the nanome-
tre scale”. 

Pontus Nordenfelt i biomedicin med in
riktning cellbiologi: ”Phagocytosis by neu-
trophils – studies on phagosome dynamics and 
membrane traffic modulation by streptococ-
cus pyogenes”. 

Niklas Nielsen i klinisk medicin med in
riktning anestesiologi och intensivvård: 
”Induced hypothermia after cardiac arrest”.

Sonja Alexandra Aits i biomedicin med 
inriktning molekylär medicin: ”Mecha-
nisms of HAMLET-induced cancer cell death”. 

Jonas Johansson i industriell automa
tion: ”risk and vulnerability analysis of inter-
dependent technical infrastructures: Addres-
sing socio- technical systems”. Kl 10.15 i sal 
M:B, M-huset, Lund.

My von friesendorff i ortopedi: ”Hip 
fracture – mortality and residual lifetime risk of 
fractures”. Kl 9.15 i Universitetsklinikernas aula, 
ing 35, Skånes universitetssjukhus, Malmö. 

henrik Widegren i klinisk medicin med 
inriktning öron näs och halssjukdomar: 
”Innate defense mechanisms of the nasal air-
way”. 

Robin Kahn i pediatrik: ”Kinin system 
activation in vasculitis”. 

Björn Schönmeyr i klinisk medicin med 
inriktning plastikkirurgi: ”Advances in bone 
tissue engineering”. 

Tina Immerstrand i industriell närings
lära: ”Cholesterol-lowering properties of oats 
– effects of processing and the role of oat 
components”. 

Sten Kjellström i oftalmologi: ”X-linked 
retinoschisis. Electrophysiology, molecular ge-
netics and treatment”. 

Staffan Larsson i biomedicin med in
riktning experimentell ortopedi: ”Aggre-
can framgents as biomarkers in osteoarthritis”. 

Martins Mits i folkrätt: ”European con-
vention on human rights in Latvia: Impact on 
legal doctrine and application of legal norms”. 

Kristina Tägil i klinisk fysiologi: ”Impro-
ve interpretation of myocardial perfusion ima-
ges by artificial neural networks”. 

Markus Törmänen i elktronikkonstruk
tion: ”Microwave CMOS VCOs and frond-
ends – using integrated passives on-chip and 
on-carrier”. 

Magnus Ekelund i klinisk medicin med 

Biträdande universitetslektor i riskhante
ring med inriktning mot risk och sårbar
hetsanalys. ref nr PA 2010/771, ans 3 maj. 
Info: 046-2884843.

Utbildningsbidrag i biologi, ekolo
gi. ref nr n 2010/243, ans 4 maj. Info: 046-
2223750.

Utbildningsbidrag i biologi, ekolo
gi. ref nr n 2010/244, ans 4 maj. Info: 046-
2223750.

Ekonomiadministratör. ref nr PA 
2010/1188, ans 10 maj. Info: 046-2221625.

Doktorand i geobiosfärsvetenskap. ref 
nr 1216, ans 14 maj. Info: raimund.Musche-
ler@geol.lu.se

forskningsingenjör vid kemiska insti
tutionen. ref nr 1113, ans 17 maj. Info: 046-
2228204.

forskarassistent i aerosolteknologi. ref 
nr PA 2010/897, ans 17/5. Info: 046-2228017.

forskarassistent i trafikteknik med in
riktning mot automatisk videoanalys och 
trafikantbeteenden. ref nr PA 2010/1084, 
ans 17 maj. Info: 046-2229142.

Biträdande universitetslektor i rehabi
literingsteknik. ref nr PA 2010/1083, ans 17 
maj. Info: 046-2228017.

forskarassistent i bioteknik med in
riktning mot enzymteknologi. ref nr PA 
2010/1022, ans 19/5. Info: 046-2224842.

forskarassistent i bioteknik med inrikt
ning mot tillämpad mikrobiell enzymo
logi. ref nr PA 2010/1024, ans 19 maj. Info: 
046-2224840.

Doktorand i matematik, inriktning dis
kret matematik. ref nr PA 2010/1076, ans 20 
maj. Info: 046-2224519.

forskarassistent i trafik och väg med 
inriktning mot human factors och förar
beteende. ref nr PA 2010/1085, ans 21 maj. 
Info: 046-2224824.

Utbildningsbidrag i teoretisk fysik – 
beräkningsbiologi, maskininlärning för 
cancerdiagnostik. ref nr 233, ans 31 maj. 
Info: 046-2227782.

Utbildningsbidrag i teoretisk fysik – 
beräkningsbiologi proteindynamik. ref nr 
232, ans 31 maj. Info: 046-2223493.

Universitetslektor i fysik med inrikt
ning mot synkrotronljusbaserad insitu
elektronspektroskopi. ref nr PA 1036, ans 
11/6. Info: 0462224153.

inriktning endokrinologi: ”Genetic and me-
tabolic markers for the development of diabe-
tes after gestational diabetes mellitus”. 

Bodil Andersson i kirurgi: ”Acute pan-
creatitis – severity classification, complications 
and outcome”. 
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hänt!
MeddeLanden
förENiNgSStäMMA. Pensionsföreningen 
mellan yngre lärare och tjänstemän vid Lunds 
universitet kallas till ord. föreningsstämma. 
Den 8 juni, kl 17.00 rum 206, Historiska insti-
tutionen, Magle St Kyrkogata 12, A, Lund. 

bEStäLLNiNg Av p-dEKAL. För att betsälla 
p-dekal gå till www.lu.se/parkering och logga 
in med din LUCAT-identitet. Om det inte dyker 
upp ett namn på distributionsansvarig mås-
te man själv måste hämta p-dekalen på Parke-
ringskontoret, Sölvegatan 14, hus 1. Beställ-
ning av p-dekal och ändring av tidigare gjord 
beställning kan göras t.o.m. den 15 augusti.

En ny institution 
har sett dagens ljus
Med bubbel, tal och bandklippning in-
vigdes Institutionen för kommunikation 
och medier där journalistik, medie- och 
kommunikationsvetenskap, pressveten-
skap, retorik samt strategisk kommuni-
kation ingår. Ambitionen är att samla 
ämnen inom kommunikations- och med-
iefältet, med de möjligheter och vinster 
det innebär.

Institutionen finns i såväl Lund som i 
Helsingborg och den tillhör två fakulte-
ter, HT och S. 

Den nya prefekten, pressvetaren Pat-
rik Lundell, kommer att ha två biträdande 
prefekter vid sin sida; Åsa Thelander från 
strategisk kommunikation och Anette Hill 
som anställs som ny professor i medie- 
och kommunikationsvetenskap. 
För studenternas räkning innebär den 
nya organisationer inga förändringar än 
så länge men ett nytt kandidatprogram i 
omvärldsanalys är under planering.

gAStroNoMipriS. Sociologen och mål-
tidsforskaren Maria Nyberg tilldelas Skå-
neländska Gastronomiska Akademiens 
och Sparbanksstiftelsen Färs och Frostas 
stora forskningspris på 100.000 kronor för 
avhandlingen ”Mycket mat, men lite mål-
tider. En studie av arbetsplatsen som mål-
tidsarena”.

vENturE cup. Vinnare av bästa affärs-
plan i Venture Cup Syd i både ordinarie 
kategori och i studentkategorin var noc-
turnal Vision – innovation inspirerad av 
insektsvärlden. Tekniken förbättrar kvali-
tén vid fotografering och filmande i mör-
ker. Det är ett samarbete mellan forska-
re, studenter och LUIS (Lunds universitets 
Innovationssystem).  

ScHybErgANSLAg. Cellforskaren Ma
ria Alvarado Kristensson och fysikern 
Stefan Wallin har fått 450.000 kronor 
var i forskningsanslag av Per-Eric och Ulla 
Schybergs Stiftelse. Maria Alvarado Kris-

tensson forskar om två proteiner som tros 
vara inblandade i uppkomsten av cancercel-
ler, Stefan Wallin arbetar med modeller för 
växelverkan mellan proteiner och peptider.

frAMtidSLEdArE. 
Sofie Lang, student på 
maskinteknikprogram-
met på LTH, vann titeln 
Future Female Leader 
Award, FFLA. Det inne-
bär att hon betraktas 
som LTHs mest framstå-
ende kvinnliga student 
och får tre sexmånaders 
traineeperioder vid Tetra Pak, Alfa Laval och 
Sony Ericsson i pris. Hon utsågs till segrare 
bland 31 sökande och sex finalister.

rAuSiNgpriStAgArE. Erik hedling, 
professor i litteraturvetenskap med inrikt-
ning mot film och medier, mottog årets 
rausingpris under Humanist- och teologda-
garna. Han disputerade 1992 på en avhand-
ling om den engelske regissören Lindsay 
Anderson, och leder nu forskningsprojektet 
”Filmen och den svenska välfärdsstaten”.  

 Konstnärliga fakulteten
Sir George Martin, producent, tonsättare, 
arrangör, dirigent och musiker. Han har varit 
aktiv som musikproducent under mer än 50 år 
och är mest känd som Beatles producent.

 Ekonomihögskolan
Bo Lundgren, direktör för riksgälden med 
ekonomexamen från LU. Tidigare skatteminis-
ter och partiledare för Moderaterna. 

Christian W. Jansson, koncernchef och 
aktieägare i Kappahl sedan 2002, aktiv i Aca-
demy Leadership och har bland annat bidragit 
till retorikprofessuren vid LU. 

Johan A. Knif, professor i finansiell eko-
nomi vid Svenska handelshögskolan i Vasa. 

Han har bl.a. varit en drivande kraft bakom det 
framgångsrika tvååriga masterprogrammet i 
”Computational Finance”.

 LtH
Sir Peter Cook, världsberömd arkitekt från 
bl.a. Bartlett School of Architecture i London. 
Han har varit gästprofessor vid Arkitektskolan 
vid LTH, samt även mentor åt skolans ledning. 

henrik Almeida, linjechef vid Ericsson re-
search. Hans forskningsenhet ”DSL Access 
Technologies” ansvarar för forskning och stan-
dardisering inom bredbandskommunikation 
på kopparnätet.

Samtliga hedersdoktorer finns samlade på 
www.lu.se/forskning/hedersdoktorer-2010

Hellre bostäder 
än konferensbyggen
rektorsuppvaktningen den 1 maj avlöpte i ömsesidig vän-
lighet. Och Christian Stråhlman, ordförande i Lunds univer-
sitets studentkårer, berömde rektor Per Eriksson för arbe-
tet med bostäder till studenter, men var inte lika imponerad 
över hans planer med en underjordisk konferensanläggning 
på Universitetsplatsen. foto: gunnar menander

Fr. v. Bengt Lörstad som arbetat fram 
den nya institutionen för kommunika
tion och medier, Lynn Åkesson, dekan 
HT, Eva Åkesson prorektor samt Patrik 
Lundell, ny prefekt.

Nya hedersdoktorer



haLLå SUSAnnE BrOKOP...

Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

... programdirektör på sjukgymnastprogrammet, där lärarna 
hjälps åt att förbättra utbildningen genom att vara varandras 
”kritiska vänner”.  I juni presenterar hon och två andra LU
medarbetare modellen vid en konferens i Barcelona.

Hur arbetar ni med 
”kritiska vänner”?
– Alla lärare på sjukgymnastutbildningen arbetar i små 
grupper med att revidera och utveckla våra kursplaner. 
Gruppernas arbete granskas av en ”kritisk vän” som är en 
eller två kollegor. Arbetsgruppen får positiv och konstruktiv 
kritik på sina kursplaner. Varje lärare i gruppen är samtidigt 
själv en ”kritisk vän” och gör samma sak för andra kolleger. 

Vad vinner ni med detta?
– Vi bryter den akademiska lärarens ensamhet. Den kri-

tiska vännen blir ett bollplank som går in och kan se med 
friska ögon både på hur man formulerar lärandemål, exami-
nerar och undervisar. Det är lätt att bli hemmablind. Ibland 
kan det handla om att bara ändra på ett adjektiv eller ett verb 
för att lärandemålen korrekt ska spegla nivå och examens-
ordningens mål och även bli mer begripliga för studenterna.

Den ”kritiska vännen” jobbar med andra kurser och kun
skapsstoff än dem som granskas?

– Ja, och det är ju ytterligare en poäng. På det sättet får 
alla lärarna på utbildningen – vi är drygt tjugo – bättre in-
blick i varandras kurser. 

är det inte svårt som lärare att släppa in andra på sitt ”re
vir” och att ta kritik?

– Jo, det kan kanske ibland vara känsligt att någon an-
nan kommer in och tassar, men det är ju också bekräftan-
de och ger inspiration att förnya och utvecklas. Andra kan 
faktiskt också komma med goda idéer kring det som man 
själv är expert på! Att ge och ta kritik förutsätter dock tillit 

kolleger emellan och inom sjukgymnastprogrammet finns 
ett stort mått av förtrolighet mellan lärarna.

Du har satt det här med ”kritiska vänner” i system i er ge
nomgång av kursplaner?

– Ja, alla lärare är engagerade. Vi har till och med åkt iväg 
vid två tillfällen och bara ägnat oss åt detta. Det har fallit 
väl ut i lärargruppen. Detta som kunde varit både känsligt 
och svårt har väckt stor glädje och fått positiva effekter. Vi 
har verkligen fått fart på den pedagogiska diskussionen.

hur fick du idén?
– När Lunds universitet bjöd in internationella ”kritiska 

vänner” till en konferens som förberedelse inför Högskole-
verkets granskning av universitetet förra året. Jag tyckte det 
var bra och utvecklande att få deras utifrånperspektiv och 
engagerade frågor. Och tänkte att det kunde fungera ock-
så i mindre skala. 

har du själv varit ”kritisk vän”?
– Ja, till flera av våra lärare när de gått den högskole-

pedagogiska fördjupningskursen. En av lärarna, Eva Hor-
neij, har gått en kurs som handlade om ”kritiska vänner” 
och använt den kunskapen i sitt utvecklingsarbete. Det är 
också hon och jag samt Katarina Mårtensson, som är pe-
dagogisk utvecklare på CED och kan mycket om ”kritiska 
vänner”, som i Barcelona ska berätta hur vi jobbat.

TExT & fOTO: BRITTA COLLBERG


