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Forskning är oftast ett tankearbete, 
men ibland handlar det också om 
rent fysiska strävanden. Human
ekologen Pernille Gooch fick vandra 
i tre dagar längs branta åsnestigar 
uppe i Himalaya för att träffa sina 
studieobjekt, nomadfolket Van Guj
jar i norra Indien. 

Van Gujjar-familjerna vandrar varje vår 
och höst med sina bufflar mellan vinter-
betet i skogarna på Himalayas lägre slutt-
ningar och det alpina sommarbetet på 
4.000 meters höjd. De har strövat runt 
med buffelhjordarna i mer än tusen år, 
men nu är de allt mer trängda. 

Nomadernas största bekymmer är 
inte den bofasta befolkningen, som gär-
na köper den söta och goda buffelmjöl-
ken. Det är i stället de nya nationalparker 
som skapats i Himalaya. Forest Depart-
ment, som har hand om nationalparker-
na, tycker nämligen att människor ska 
hållas utanför deras gränser.

– Fast deras egna anställda och turis-
terna får vara där, säger Pernille Gooch.

HoN Sticker iNte uNder StoL med att 
hennes sympatier ligger hos Van Gujjar-
folket, som enligt hennes åsikt mycket 
väl kan samexistera med naturskyddet, 
och som använder sig av ekologiska ni-
scher som annars inte skulle utnyttjas. 
Nomadiserande boskapsskötsel är både 
ett hållbart sätt att producera mat i ber-
gen och viktigt för att behålla den biolo-
giska mångfalden. Dessa rön från Pernil-
le Goochs forskning har bidragit till att 
det nu finns ideella organisationer som 

nationalparker hot 
mot indiskt nomadfolk

t

Nomadfolket Van Gujjar har en nära 
och kärleksfull relation till sina djur. 
När de ska mjölka l åter de alltid kal-
ven dricka en skvätt först.
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stöttar Van Gujjar-folket och deras rätt 
att  fortsätta sitt traditionella nomadliv. 

Pernille Gooch har tillbringat långa 
perioder tillsammans med nomaderna, 
både i skogen och uppe i bergen. 

– Sedan början av 90-talet har jag åter-
kommit till samma familjer, vars barn jag 
sett växa upp och få egna barn. De be-
handlar mig som en extra mormor eller 
farmor, säger hon.

VAN GujjArS är muSLimer, men har en 
annan kvinnosyn än den som ofta för-
knippas med muslimer och hinduer i 
Indien. Hos Van Gujjar-folket har kvin-
norna hand om pengarna och får ofta ta 
täten i de långa vandringarna. En kvin-
na kan vägra att gifta sig med någon hon 
inte tycker om, och skilsmässor och otro-
het ses inte som några katastrofer.

Familjerna har också ett ovanligt nära 
förhållande till sina djur. Alla bufflar har 
t.ex. namn och kommer när man ropar. 
Man dricker mjölken, men slaktar aldrig 
djuren för köttet: djuren får dö när de blir 
gamla, och blir till och med begravna. 

– Hos en av de familjer jag följt var det 
ett ungdjur som bröt benet i en storm i 
år. Då spjälade man benet och bar den 
skadade buffeln på en bår över det sista 
bergspasset, berättar Pernille Gooch.

HoN HoppAS att Van Gujjar-folket ska 
kunna behålla sin traditionella livsstil, 
men säkert är det inte. Årets vandring 
var svårare än vanligt, eftersom man på 
grund av ett försenat tillstånd från Fo-
rest Department fick ta en annan väg än 
den vanliga upp i bergen. Den var myck-
et längre och besvärligare, och flera buff-
lar gick förlorade under vandringen. Alla 
motgångar på senare tid gör hennes no-
madvänner modfällda. 

– Målet för mitt forskningsprojekt, 
som bedrivs ihop med indiska forskare, 
är att se om en ekologiskt och socialt håll-
bar framtid för Himalayas nomadfolk är 
möjlig. Van Gujjar-folket kanske skulle 
kunna leva som de svenska samerna, i hu-
vudsak bofasta med tillgång till utbild-
ning, men ändå med delar av den gamla 
nomadkulturen kvar, menar hon.

text: INGeLA BJÖRCK

Foto: PeRNILLe GooCH

t

De nomadfamiljer som Pernille Gooch följt har blivit allt mer slitna av alla svårigheter.

Pernille Gooch bedriver sin forskning om buffelnomaderna i ett tvärvetenskapligt, 
Vetenskapsråds-finansierat projekt ihop med indiska forskare.

Buffelkalven t.v. fick ett träd över sig i en storm på vandringen till sommarbetet, men bars på 
bår upp i bergen med sitt spjälade ben.
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redAktioN:

6  Forskargrupp snart utan hemvist
när Institutionen för cell- och organismbiologi vill strama upp sin 
forskningsprofil åker en forskargrupp som forskar om mikrobiologi 
vid Campus Helsingborg ut. Och trots att gruppen har finansiering i 
år och nästa år kan de inte få någon annan institution att hysa dem. 
Många tycker att det är en ekonomisk risk att anställa gruppen med 
de kostnader som medfinansiering och LAS-regler kan föra med sig.

8  utbildning ska utvärderas i eQ11
Efter utvärderingen rQ08, som granskade all forskning vid Lunds uni-
versitet, drar nu universitetsledningen igång EQ11, en motsvarighet 
inom utbildningen. På ett upptaktsseminarium var många deltagare 
positiva till EQ11, men såg också risker att utvärderingen skulle ta så 
mycket tid att det skulle gå ut över undervisningen, i synnerhet som 
Högskoleverket nu också ska utvärdera mer.

14  Nya ledtrådar till ALS-gåtan
Ett första steg till vad som skulle kunna bli ett läkemedel mot den 
obotliga nervsjukdomen ALS. Det kan kemisten Mikael Akke och 
hans kolleger vid Centrum för molekylär proteinvetenskap ha tagit.

16  tema tro: Sökare på ny mark
Vårt behov av andliga upplevelser ökar, men vi söker dem inte nöd-
vändigtvis inom traditionella religiösa ramar. Till exempel lockar pil-
grimsvandringar och afrikanska mässor nya grupper. Inom islam ver-
kar dock den traditionella religionen ta ett hårdare grepp i och med 
att bruket att bära slöja har ökat. Fast det visar sig inte bara ha med 
ökad religiositet att göra.

25  effektiv stress på låtsas
Hur pass stresskänslig är du? Fram till nu har man mätt stresskäns-
lighet med s.k. Trier-test, där skådespelare utsätter den som testas 
för stressframkallande situationer. Men nu visar lundaforskare att 
virtuella personer kan få fram exakt samma stressnivåer som levan-
de, vilket skulle förenkla och förbilliga testerna.
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HemLöSA. två unga forskare vid 
Lunds universitet har fått extern fi
nansiering som täcker deras kostna
der både i år och nästa år. Men vid 
årsskiftet upphör deras anställning 
vid universitetet och i dagsläget är 
det osäkert om de kan forska vidare. 

– Vi har gått till flera institutioner 
på universitetet. Men man tycker 
antingen att vår forskning inte pas
sar in, eller att det är en ekonomisk 
risk att anställa oss. Nu vet vi inte 
vad vi ska göra, säger Alejandra 
Vasquez, som leder forskningsgrup
pen som för tillfället är knuten till 
Institutionen för cell och organism
biologi, CoB. 

På mindre än två år har forskargruppen 
som går under namnet Mikrobiologiska 
laboratoriet vid Campus Helsingborg, 
dragit in cirka fem miljoner kronor i ex-
terna medel. Forskarna är unga med oli-
ka etnisk bakgrund, har etablerat samar-
bete med forskargrupper i både USA och 
Europa, och har tagit emot forskarpriser.  
Alejandra Vasquez tycker att det är ett 
tufft klimat för unga forskare idag. Om 
man inte tillhör en etablerad forskar-
grupp är det svårt att få en chans.

– Vi har visat att vi har finansiering 
under detta och nästa år. Vi har medel för 
två personer, materialkostnader och en 
student. Men det här verkar inte räcka. 
Hur mycket krävs för att universitetet ska 
våga satsa på oss? frågar hon sig. 

SVeN StrömQViSt, vicerektor som har 
särskilt ansvar för forskning och fors-
karutbildning, anser att Lunds universi-
tet behöver den här typen av unga fors-
kare. Han är bekymrad om universitetet 
inte kan ta emot dem. Men han förstår 
samtidigt att institutionerna är försikti-

ga med att ge unga oetablerade forskare 
en fast anställning. Institutionen riskerar 
att dra på sig kostnader. 

– Dessa forskare har hamnat i en 
olycklig situation, men de är inte unika. 
Det finns fler som är i samma sits, säger 
Sven Strömqvist. 

Ett problem med externa anslag, me-
nar han, är medfinansieringen.

– När en forskargrupp drar in exter-
na medel kräver ofta bidragsgivarna en 
medfinansiering från institutionen. Det-
ta innebär att institutionerna drar på sig 
kostnader, trots att de får externa bidrag.  
Det här problemet har vi påpekat för 
forskningsminister Tobias Krantz, säger 
Sven Strömqvist.

på FråGAN om det beviljade forska-
ranslaget bör betalas tillbaka om inte 
forskarna får fortsatt anställning, menar 
Sven Strömqvist att det är en fråga för in-
stitutionen där forskarna är anställda.

Susanne Widell som är prefekt för 
COB tycker att medel som inte kan ut-
nyttjas bör återbetalas till anslagsgivaren. 
Hon säger också  att den verksamhet som 
Alejandra Vasquez och hennes grupp nu 
bedriver i Helsingborg har liten  anknyt-
ning till den forskning och undervisning 
som bedrivs i Lund inom COB.  

–  Vi måste samla våra krafter i mer ge-
mensamma frågeställningar, det vill säga  
inte ha så spretig forskningsprofil. När vi 
tar emot pengar måste vi se till att pro-
jekten passar vår profil.   

eNLiGt SVeN StrömQViSt kan även lag-
ändringen i LAS (lagen om anställnings-
skydd) som kom 2007 vara en bidragan-
de orsak till att institutionerna är extra 
försiktiga med att anställa. Ändring-
en innebär att en anställning kan vara 
tidsbegränsad i maximalt sammanlagt 

två år. Överskrids tvåårsgränsen övergår 
den tidsbegränsade anställningen auto-
matiskt till en tillsvidareanställning.  

– I grunden tycker jag dock att lagen 
är bra. Det är bra att vi försöker gå mot 
trygga, långsiktiga anställningar, säger 
Sven Strömqvist.  

ANNeLi cArLSSoN, är ordförande i SA-
CO-rådet vid Lunds universitet. Hon 
menar att lagändringen i LAS kom-
mer att leda till färre tidsbegränsade an-
ställningar framöver vid universitetet.  
–  Arbetsgivaren måste helt enkelt be-
stämma sig betydligt tidigare om man 
vill erbjuda en tillsvidareanställning eller 
inte. Vi har haft och har medlemmar som 
gått med tidsbegränsade anställningar i 
femton–tjugo år. Det är orimligt, säger 
Anneli Carlsson. 

JoHAN NyMAN

MARIA LINdH 

 

ung forskargrupp 
med finansiering 
söker institution

Det är hårda tider för Alejandra Vasquez och 
hennes kollega, som bl.a. forskar om mikro-
organismer i havet. foto: gunnar menander
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Kul att komma hem igen 
tycker toppforskare i kemi
återrekryteriNG. Sveriges främste 
kemist!? Sven Lidin är inte mycket 
för ranking och tycker att det känns 
lite läskigt med alla stora ord om 
honom. Men det ska bli kul att kom
ma till Lund.

– Jag tror att jag kan göra ett 
bra jobb – så mycket självförtroen
de har jag, säger han på trygg skån
ska, på cykel i Stockholm med mobi
len i örat.

Han har följt en av sina tre döttrar till 
skolan och är på väg till jobbet på Stock-
holms universitet. Där är han professor 
i oorganisk kemi och dekanus för kemi-
ämnet. Här är han den förste i rektor Per 
Erikssons strategiska satsning att återre-
krytera lundensiska toppforskare. 

Under hösten ska Sven Lidin avveck-
la sitt jobb i Stockholm för att kunna ar-
beta åtminstone 75 procent i Lund med 
start i januari. I Lund ska han bygga upp 
en forskarmiljö kring materialvetenska-
per som länkar till både MAX IV och 
ESS. Den förstnämnda anläggningen är 
han odelat positiv till.

– MAX-lab har ju blivit en fantastisk 
succé och gjort svensk forskning oerhört 
konkurrenskraftig tack vare ett världs-
unikt utvecklingsarbete. Dock med en 
tafflig finansiering, men det ser ju ut att 
kunna bli bättre nu. 

När det GäLLer eSS fanns farhågan att 
den skulle kunna utarma annan forsk-
ning och Sven Lidin är en anhängare av 
mångfald. Men nu är beslutet taget och 
han menar att det inte behöver bli ett 
nollsummespel och ser istället de fantas-
tiska möjligheterna.

– Nu måste vi bygga upp den verk-
samheten och satsa helhjärtat på bland 
annat utbildning. Det är dags att titta på 
forskarassistenter eller biträdande lekto-
rer – max 35-åringar… Som 48-åring är 
jag själv överårig när det blir så dags. 

När Sven Lidin nu återvänder till Lund 
gör han det efter fjorton år i Stockholm. 
Han disputerade i Lund 1990, var ett år 
på Max Planck-institutet i Stuttgart och 
hade därefter en forskarassistenttjänst fi-
nansierad av Vetenskapsrådet på oorga-
nisk kemi på Kemicentrum. Då var kar-
riärmöjligheterna i Lund inte så goda.

– Nej, man avvecklade tvärtom tjäns-
ter i Lund. Men jag är väldigt glad över 
att jag fick komma till Stockholm. Det är 
nyttigt att inte alltid vara kvar på samma 
universitet. Man tvingas tänka om, töm-
ma ryggsäcken och se på den verksamhet 
man kommer till med fräscha ögon.

När SVeN LidiN nu kommer till Lund är 
det till ett omorganiserat Kemicentrum 
som just gått igenom ett ekonomiskt stål-
bad. Hans ämne oorganisk kemi är orga-
nisatoriskt sammanslaget med organisk 
kemi och analytisk kemi till den gemen-
samma Avdelningen för organisk kemi 
som är fakultetsövergripande. Men det 
är inte där Sven Lidins professorstjänst 
placeras utan vid Polymer- och materi-
alkemi som är en avdelning under LTH. 

Vore det inte bättre att finnas vid en fa-
kultetsövergripande avdelning?

– Att ha fakultetsövergripande avdel-
ningar och institutioner är en väldigt bra 
idé, säger han och berättar att han arbe-
tat mycket för att öka samarbetet mellan 
KTH och Stockholms universitet. 

SVeN LidiN räkNAr med att det ändå blir 
mycket av fakultetsövergripande arbete 
för hans del i Lund. Prefekten är till ex-
empel densamme för både hans nya och 
gamla avdelning.

– Det är viktigt med mera samarbete 
och ett enhetligt system för bland annat 
studenterna, tycker han och vill gärna 
jobba för slagkraftiga lite större enheter 
utan glasdörrar som exempelvis skilda 
terminstider kan vara.

Sven Lidin har med sig en postdoc från 
Stockholm – och får en ny post doc från 
Tyskland som kommer direkt till Lund 
vid årsskiftet. Sen har han fått ett startbi-
drag från LU för att kunna rekrytera yt-
terligare två doktorander – och det är ett 
arbete han påbörjar nu under hösten.

MARIA LINdH

Lunds universitet kallar hem kemisten Sven Lidin efter fjorton år vid 
Stockholms universitet. Här på bilder tagna med hans webcam.
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utVärderiNG. om två år ska Lunds 
universitet göra en stor utvärdering 
av kvaliteten inom utbildningen – 
education Quality Assurance, eQ11.

– Utvärderingen ska stimulera till 
utveckling och nytänkande. de som 
jobbar med den ska få tid och stöd, 
lovade prorektor eva Åkesson vid 
ett upptaktsseminarium.

Det finns mycket att vinna på en egen ut-
värdering av utbildningen, menade Eva 
Åkesson. Det visar inte minst exemplet 
Helsingfors (se artikel nedan). Utbild-
ningsfrågorna behöver lyftas mer inom 
universitetet och tanken är att EQ11 ska 
ge utbildningen lite samma spegling och 
skjuts som RQ08 gav forskningen.

Flera seminariedeltagare såg nyttan med 
en utvärdering, men befarade att det kan bli 
svårt att entusiasmera lärare, som redan har 
en stor arbetsbörda. Om EQ11 sammanfal-

ler i tiden med Högskoleverkets nya kvali-
tetsutvärderingar (se faktaruta) – ja, då kan 
det gå ut över undervisningen och man 
motverkar syftet, menade några deltagare.

– Det viktiga är att arbetet kopplas till 
resurser. De som arbetar med utbildning 
måste se vad de har att vinna på detta. I 
ett läge när bara en fjärdedel av utbild-
ningsanslagen går till själva utbildning-
en är det också nödvändigt att samtidigt 
utvärdera stödverksamheten för att få ac-
ceptans, menade Olle Söderman, prode-
kan vid Naturvetenskapliga fakulteten.   

Detta var synpunkter som verkade tas 
på allvar.

– Resurser måste avsättas så att inte 
undervisningstiden minskar – utvärde-
ringen får inte drabba studenterna, sa 
universitetets kvalitetskoordinator Åsa 
Lindberg-Sand. 

– Det är också viktigt att EQ11 och 
HSVs utvärderingar inte innebär dub-

utVärderiNG. – Pedagogiskt arbe
te har fått en mer framträdande roll 
och vi satsar nu strategiska med
el på att under tre år lyfta vissa ut
bildningar som vi tycker är viktiga. 
Sammanlagt fick vi mer än femtio 
olika tips och rekommendationer 
från de internationella bedömarna; 
samtliga har listats i våra handlings
planer. Varje tips har formulerats 
som ett uppdrag med en ansvarig 
som ska driva frågan.

Det berättade Hannele Niemi, prorektor 
vid Helsingfors universitet, som var sär-
skilt inbjuden till EQ11-seminariet. 

belarbete, sa Stefan Lindgren, projektle-
dare för EQ11, och Eva Åkesson. Men 
utvärderingarna har olika profil: EQ11s 
syfte är att vara kvalitetsdrivande, inte 
kontrollerande.

– Lärarnas motstånd ska inte över-
drivas, tyckte Torgny Roxå, pedagogisk 
konsult vid LTH.  Om lärare har en möj-
lighet att lära sig något nytt, utan att det 
krävs en massa pappersarbete, är de väl-
digt intresserade.

Samma sak menade samhällsvetarnas 
dekan Ann-Katrin Bäcklund:

 – Det finns en stor lojalitet och plikt-
trogenhet hos lärarna. Det är en pedago-
gisk utmaning att förklara varför EQ11 
behövs och vad vi får ut av den. 

Christian Stråhlman, ordförande för 
LUS, Lunds Universitets Studentkårer, 
är mycket positiv till utvärderingen. Stu-
denterna behöver veta vad utbildningen 
ger och vilken kvalitet den håller.

I Helsingfors genomfördes förra året 
en utbildningsutvärdering, bland annat 
med hjälp av en internationell bedömar-
panel ledd av LUs prorektor Eva Åkes-
son.

– Vi har lärt oss massor, sa Hanne-
le Niemi. En del visste vi förstås innan. 
Men de internationella bedömarna sat-
te fingret på saker som vi inte sett och 
gav oss tips och råd som vi nu omsätter 
i handling.

Ett resultat är plattare beslutsorga-
nisation. Man har stärkt ledarskapet på 
utbildningsprogrammen och involverat 
dekanerna och fakultetsnivån mer i ut-
bildningsfrågorna. 

Hannele Nie-
mi från Hel-
singfors uni-
versitet 
kunde berät-
ta om höjd 
status för ut-
bildningsfrå-
gor efter en in-
ternationell 
utvärdering. 
foto: britta 
collberg

utvärderingen eQ11 ska stimulera
nytänkande inom utbildningen

Exemplet Helsingfors:

Fick 50 goda tips av bedömarna
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 – Kanske ska EQ11 fokusera mer på 
fakultetsnivån, och därmed skilja sig 
från HSVs utvärderingar? Kanske kan 
diskussion och utvärdering av universi-
tetets utbildning bli ett sätt att komma 
igång med nästa strategiska plan? Dis-
kussionen fortsätter, avrundade Stefan 
Lindgren.

BRIttA CoLLBeRG 

– Men det är viktigt att EQ11 känns 
angelägen och inte som en pålaga. 

Själv tog Christian Stråhlman i som-
ras ut sin kandidatexamen i fysik. Inne-
bär det att han själv kan bedöma värdet 
av det han lärt sig, med tanke på fram-
tiden och exempelvis arbetsmarknaden? 
Han ställde frågan till sig själv vid semi-
nariet och svaret blev nej:

– Jag vet vad jag vet, men inte vad jag 
borde veta! 

– Det där sammanfattar väl varför en 
utvärdering behövs; den sätter in vad ut-
bildningen ger i ett större samman-
hang, inte minst internationellt, 
sammanfattade Eva Åkesson. Hon 
tyckte att Christian Stråhlmans ci-
tat var så bra att det kunde fungera 
som slogan för hela EQ11.

Arbetet med hur EQ11 ska läggas 
upp fortsätter nu.

– Det visade sig att många som arbe-
tade med programmen varken hade till-
räckligt med resurser eller befogenheter, 
och det har vi ändrat på. Dessutom var 
arbetsbördan ojämnt fördelad – vissa fick 
göra nästan allt.

Utvärderingen i Helsingfors var upp-
lagd som en lärandeprocess. Universitets-
lärarna deltog i planering av upplägg, me-
todval, syften och konsekvenser. Man 
inledde med enkla och kortfattade själv-
värderingar på olika nivåer och gick vida-
re med gemensamma workshops. Utvär-

deringen avslutades med en veckas 
besök av den internationella be-
dömargruppen som intervjuade 
mer än 400 studenter och med-
arbetare och gav omedelbar 
feedback vid ett seminarium 
öppet för alla intresserade. 

BRIttA CoLLBeRG

      HSVs nya 
utvärderingssystem
I september la Högskoleverket (HSV) 
fram ett förslag till nytt internationellt 
utvärderingssystem av högre utbild-
ning, med ambitionen att köra igång 
redan 2010.

regeringen vill att utbildningskvali-
tet ska belönas och synas i anslagsför-
delningen, men just detta lär slå ige-
nom först 2013. Det har talats om att 
två procent av utbildningsanslagen 
ska omfördelas efter kvalitetskriterier. 
Och att pengarna ska tillfalla lärosäte-
na, inte fakulteter eller enskilda insti-
tutioner.

Definitivt besked om hur det nya ut-
värderingssystemet ska se ut kommer i 
en kvalitetsproposition senare i höst. 
Mer info om HSVs förslag: www.hsv.se

webbutVeckLiNG. Nu är planen 
för projektet att utveckla uni
versitetets webbplats klar. Pro
jektet ska skapa en webbplats 
som speglar universitetets sta
tus och mål. Över en treårsperi
od kommer projektet att innefat
ta en översyn av webbplatsen på 
många plan: hantering, innehåll, 
design och teknisk plattform.

– Lunds universitet är världsledande 
inom flera områden. Det måste framgå 
av webbplatsen. Det gör det inte idag, 
säger John Wedderburn, webbredak-
tör på kommunikationsavdelningen, 
som tagit fram planen.

Det är många olika grupper som 
besöker universitetet på internet, t.ex 
forskare med sina internationella nät-
verk, nationella och internationella 
studenter och universitetets anställ-
da. John Wedderburn ser att det är ett 
stort jobb att beakta alla gruppernas 
behov och att prioritera bland dessa.

– Tidigare undersökningar, till exem-
pel rQ08, visar att universitets nuva-
rande webbplats upplevs som svårnavi-
gerad och inte särskilt användarvänlig. 
Den är dessutom inte optimerad för att 
ge maximalt antal träffar hos sökmo-
torer som Google, säger John Wedder-
burn och poängterar allvaret i detta. 

– Och det gäller inte bara själva 
webbplatsen, utan även allt runt om-
kring, till exempel vår användning av 
sociala medier och övrig närvaro på 
webben.

Det var i juni som rektor beslutade 
att ta fram en projektplan för utveck-
lingen av webbplatsen. John Wedder-
burn hoppas att projektet kan starta i 
oktober, med rekrytering av fler per-
soner som ska ingå i projektgruppen. 
Kostnaden är beräknad till cirka 15 mil-
joner kronor för de tre år som projektet 
beräknas pågå.

LINdA VIBeRG

Mer om Webbutvecklingsprojektet:
www.lu.se/futureweb

LUS-ordförande Christian Stråhl-
man menade att det är viktigt med 
en utvärdering som mäter utbild-
ningens värde också på exem-
pelvis arbetsmarknaden. Här 
med Angelica Andersson från 
LUSs utbildningsutskott. 
foto: britta collberg

Nytt projekt ska 
utveckla Lus webb

t
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budGeteN. – den stora utmaningen 
framöver blir att förnya forskning
en, sa statssekreterare Peter Honeth 
när han var i Lund och presentera
de den del av budgetpropositionen 
som handlar om högre utbildning.

Basanslagen till forskningen ökar med 
så mycket som 30 procent fram till 2012, 
bland annat beroende på att pengar nu 
fördelas på ett sätt som gynnar universi-
tet som varit framgångsrika med att dra 
till sig extern finansiering. Det gäller i 
hög grad Lund.

– Med en så stor forskningsbudget 
ställs stora krav på universitetet och dess 
ledningsstruktur. Enskilda forskare och 
forskargrupper har bidragit till den stora 
utdelningen, men frågan är hur univer-
sitetet ska agera för att fortsatt dra hem 
forskningsresurser, sa Peter Honeth.

Lund får också mest av den nya stra-
tegiska forskningssatsningen som utlys-
tes tidigare i år. Det blir för Lunds uni-
versitets del 75 miljoner kronor i extra 

forskningsanslag nästa år och framöver, 
men förmodligen med en utvärdering ef-
ter fem år.

Regeringens satsning på grundutbild-
ningen, 10.000 nya utbildningsplatser i 
hela landet, är ett sätt att möta lågkon-
junkturen och de just nu stora ungdoms-
kullarna. För Lunds del blir det 350 nya 
platser nästa år och lika många 2011. 

– Fördelningen har skett i samråd 
med lärosätena och vi har i möjligaste 
mån tillgodosett era önskemål, sa Peter 
Honeth.

priSLAppeN per utbildningsplats är 
70.000 kronor, vilket gör att det blir fler 
platser om man väljer att satsa på de torra 
billigare ämnena och färre om man väl-
jer de dyrare laborativa eller konstnärli-
ga ämnena.

Satsningarna på forskningen och ut-
bildningen var välkomna, men inte så 
överraskande. Det var däremot den kom-
pensation på 50 miljoner kronor för pris- 
och löneuppräkningen (3,35 procent) 

Budgetpropositionen:

kompensation för löneökningar
kom som en glad överraskning

som gladde särskilt planeringschef Su-
sanne Wallmark. Den innebär att uni-
versitetet slipper ”smygspara” för att kla-
ra höjda priser och löner. 

iNFörANdet AV StudieAVGiFter var en 
annan osäker punkt. Regeringen hade 
velat införa anmälningsavgifter redan 
nästa höst, men hinner inte. Från hös-
ten 2011 räknar man dock med att ta ut 
studieavgifter. Samtidigt införs stipendi-
er dels till ”duktiga studenter” från hela 
världen, dels till studenter från länder 
som Sverige ger bistånd till. Intäkterna 
från de kommande studieavgifterna be-
räknas till 500–600 miljoner och dessa 
går tillbaka till utbildningen och omför-
delas efter kvalitetskriterier, berättade 
Peter Honeth. Studentkårens vice ord-
förande Elisabeth Gehrke påpekade i det 
sammanhanget att administrationen av 
studieavgifterna kan komma att bli en 
kostsam och omfattande process. 

MARIA LINdH

ForSkNiNG. Hur ska jordbruksmar
ken räcka till matproduktion när 
alltmer mark används till biobräns
leproduktion? Hur kan den biolo
giska mångfalden bidra till ett håll
bart jordbruk? och vilka styrmedel 
kan användas? 

två Lundaforskare får vardera 25 
miljoner kronor för att studera des
sa framtidsfrågor i två olika projekt.

Det är Almut Arneth, Institutionen för 
naturgeografi och ekosystemanalys, samt 
Henrik Smith, Ekologiska institutionen, 
som är två av totalt sju forskare vid svenska 
universitet och högskolor som fått pengar 

av Formas. Det är deras största enskilda 
satsning på starka forskningsmiljöer.

 Almut Arneths projekt fokuserar på 
att identifiera vägar mot en hållbar mark-
användning. Han kommer bland an-
nat att kartlägga risker associerade med 
framtida markanvändning. Projektet ska 
även studera vägar framåt för framtagan-
det av nya direktiv på nationell och glo-
bal nivå. I beräkningarna ska ingå vil-
ken påverkan efterfrågan av biobränsle 
har, samt vilken påverkan efterfrågan av 
andra marktjänster – exempelvis artbe-
varande, urbanisering, rent vatten – har 
på både samhället och miljön.

Henrik Smiths forskningsprojekt 

handlar om det multifunktionella jord-
bruket ur ett annat perspektiv, nämligen 
den biologiska mångfalden, det vill säga 
artrikedomen. Bland annat ska projek-
tet undersöka om bevarandet av biolo-
gisk mångfald gynnar själva jordbruks-
produktionen. Projektet ska på olika sätt 
studera de så kallade ekosystemtjänster 
som artrikedom ger upphov till.

 – Beskedet från Formas visar vilken 
framgångsrik forskning vi har vid vår 
fakultet. Och det stärker ytterligare vår 
miljö- och klimatforskningsprofil, säger 
en nöjd Torbjörn von Schantz, dekanus 
för Naturvetenskapliga fakulteten.

  LeNA BJÖRK BLIxt

Formasmiljoner till hållbarhetsprojekt
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ForSkNiNG. LtH och LU har fått 
sin sjätte forskningsportal. Porta
len för livsmedels och läkemedels
produktion – som liksom de andra 
både är en portal på webben och 
ett nätverk i verkliga världen. Lik
som de övriga portalerna har den 
uppstått på LtH men har medlem
mar även vid övriga delar av univer
sitetet.

Vid invigningen i somras tillsammans 
med representanter från näringslivet, sa 
LTHs rektor Anders Axelsson att me-
ningen med portaler är att utnyttja bred-
den inom hela LU. I detta fall såg han 
Medicon Valley och Functional Food 
Science Center som naturliga samar-
betspartners. 

portALeNS HuVudANSVAriGe är profes-
sor Christian Trägårdh från Avdelningen 
för livsmedelsteknik.   

– I forskarnas ögon är likheterna sto-
ra mellan livsmedels- och läkemedelstill-
verkningen. Branscherna ser det kanske 

inte så än, men produktionsprocessens 
ekonomi som varit viktigt länge för livs-
medelsindustrin blir det allt mer även 
för läkemedlen. Och lagstiftningen som 
länge styrt läkemedlen blir allt viktiga-
re för livsmedlen, säger han och tilläg-
ger att intresset för doktorer och licenti-
ater inom livsmedelsindustrin ökar också 
med internationaliseringen.

På portalen presenterar sig 16 forskar-
grupper.

– De representerar ett brett område, 
men jag är övertygad om att det finns 
plats för fler både inom och utanför 
LTH, säger Christian Trägårdh. 

Han vet att det finns intressenter på 
Ekonomihögskolan, bland naturvetar-
na och medicinarna. Just nu arbetar han 
med att få forskarna att lämna material 
till ett nyhetsbrev inom portalen. Den 
externa målgruppen är bland annat in-
dustrin, potentiella studenter och forska-
re på annat håll. 

 Vitsen med portalen är dubbel: internt 
att kunna samlas kring breda utlysning-
ar av forskningsmedel och externt att visa 
intressenter vad Lund har ett erbjuda. 

– Det borde ha betydelse även för 
studentrekrytering och kanske den idag 
ganska lilla uppdragsutbildning som fö-
rekommer, säger Christian Trägårdh.

Vid iNViGNiNGeN tALAde bland andra 
professor Bernt Nilsson om metoder från 
läkemedelsområdet, ”quality by design”, 
som är helt nya för livsmedelsområdet. 
Stefan Berggren från Läkemedelsver-
ket talade om den komplicerade gränsen 
mellan läkemedel och kosttillskott med 
mycket olika regelverk.

Rolf Bjerndell från bland annat Oatly 
AB konstaterade att mat har blivit mode. 
Lotta Törner, vd för Skånes Livsmedels-
akademi, visste vad konsumenterna en-
ligt en rad undersökningar vill ha.

– Man längtar efter det ”äkta”, men 
uppskattar samtidigt snabbhet, ser till 
varumärket och vill främja hälsa och mil-
jö. Industriell framställning gillar man 
inte. Mest oroade är svenskarna över till-
satser i maten. Och en 22-åring sa att ”äta 
ensam är en nära-döden-upplevelse”!

eN ANNAN treNd är att vi allt mer be-
stämmer oss först i affären.

Där kom professor Sten Wandel, från 
LTHs logistikprojekt Next Generation 
Innovative Logistics, NGIL, in naturligt 
med frågor som spårbarhet, riskdelning 
och flexibla processer. ”Kycklingskanda-
len med glasbitar är det senaste exemplet 
på vikten av att ha koll på batch-nivå.” 
Nu fick man återkalla massor av kyck-
ling.

Å andra sidan kastar vi i hushållen 30 
procent av all mat som produceras, mer 
än 50 procent om man ser på hela kedjan 
från åkern till bordet.

MAtS NyGReN 

Portal samlar forskare 
över fakultetsgränser

Christian 
Trägårdh 
är huvud-
ansvarig 
för portalen. 
foto: mats 
nygren

Mingel vid invigningen av portalen för livsmedels- och läkemedels produktion. 
foto: mats nygren
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utbiLdNiNG. Naturvetarstudenter 
är dåliga på att förklara hur forsk
ningsresultat kan vara till nytta i 
samhället. de vågar inte generali
sera och argumentera. Kommunika
tionsträningen måste få en tydliga
re struktur. 

det menar Susanne Pelger, peda
gogisk utvecklare vid Naturveten
skapliga fakulteten.

I en färsk Lärande Lund-rapport nagel-
fars naturvetarstudenternas förmåga att 
skriva populärvetenskapliga texter. Stu-
denterna är duktiga på att skapa intresse-
väckande rubriker och ingresser, men se-
dan tappar de ofta greppet om resten av 
texten. De tycks inte kunna generalisera 
och knyta an till samhällsnyttan.

– Jag önskar att de vågade lämna de-
taljnivån och istället argumentera för 
värdet av de resultat som de redovisar, 
säger Susanne Pelger, som arbetar med 
pedagogisk utveckling vid fakulteten.

Rapporten bygger på djupanalyser av 
populärvetenskapliga sammanfattning-

ar i 25 examensarbeten från Naturve-
tenskapliga fakulteten. Bakom studien 
står Susanne Pelger samt Sara Santesson 
och Gunlög Josefsson, de två senare från 
Nordiska språk vid Språk- och litteratur-
centrum. Rapporten presenterades nyli-
gen vid Lunds universitets pedagogiska 
utvecklingskonferens, som arrangerades 
i slutet av september.

Susanne Pelger och hennes medförfat-
tare anser att studenterna vid Naturve-
tenskapliga fakulteten får för lite träning 
i konsten att skriva populärvetenskapli-
ga texter. Ofta har de hunnit ända fram 
till slutet av utbildningen då de för första 
gången får i uppgift att skriva populär-
vetenskapligt, i samband med examens-
arbetet. 

Att kuNNA SkriVA populärvetenskap-
ligt är inte bara till nytta i mötet med 
det omgivande samhället, utan kan även 
göra att man som forskare skriver bätt-
re vetenskapliga texter, menar Susanne 
Pelger. Hon hänvisar till undersökning-
ar som har gjorts kring vad som känne-

tecknar en välskriven vetenskaplig text. 
Exempelvis är förmågan att kunna växla 
mellan olika nivåer viktig, det vill säga 
att gå från detaljer till helhet eller tvärt-
om, för att därigenom kunna argumente-
ra för forskningsresultaten. Att introdu-
cera nya begrepp på ett bra sätt i en text 
är en annan viktig förmåga. Och att be-
hålla den röda tråden.

– Och det är ju just sådana saker som 
ställs på sin spets i en populärvetenskap-
lig text, säger Susanne Pelger.

Hon betonar att skrivande också är en 
möjlighet för studenterna att sätta ord på 
sina tankar, vilket i sin tur skapar förstå-
else för ämnet. 

– Detta är något som jag tror att lärar-
na kan utnyttja betydligt mer i undervis-
ningen, säger Susanne Pelger.

Studenterna har stor valfrihet i vilka 
kurser de väljer och i vilken ordning de 
läser dem. Det finns dessutom inte hel-
ler en genomtänkt struktur för kommu-
nikationsträning där olika moment byg-
ger på varandra i ökande svårighetsgrad. 
Susanne Pelger konstaterar att de kom-

utbiLdNiNG. en ny utredning före
språkar gemensamma terminsti
der för hela universitetet, och det 
är man särskilt glad för inom Kemi
centrum som har mycket att vinna 
på det.

 – Vi sparar pengar, slipper dub
belarbete och kan samtidigt erbju
da bättre kvalitet på utbildningen 
genom att samordna kurserna, sä
ger prefekt olov Sterner.

Eftersom LTH och Naturvetenskapliga 
fakulteten idag har olika terminstider har 
det fram till nu inte varit möjligt att sam-
ordna de kemikurser med nästan sam-
ma innehåll som ges parallellt på bäg-

veckor som ligger utanför ordinarie ter-
minstider. Arkitektutbildningen star-
tar även tidigare. Annars har man följt 
övriga universitets tider, säger Camil-
la Hedberg, chef för utbildningsavdel-
ningen på LTH. Hon säger att den enda 
invändningen de hade i utredningen, var 
att de vill att dessa introduktionsveckor 
ska räknas in i terminstiderna och att de 
för detta vill ha ett undantag som gäller 
framöver, så att de slipper göra en ny an-
sökan varje år.

på mAtemAtikceNtrum är man ock-
så positiv till förslaget om gemensam-
ma terminstider. Där har man redan 
samordnat kurserna i matematisk statis-

Gemensamma terminstider ger stora vinster
ge fakulteterna. Redan för fem år sedan 
påtalade Olov Sterner vinsterna med att 
införa gemensamma terminstider, och i 
våras tillsatte rektor den utredning som 
nu presenteras. 

De argument som möjligen talar emot 
gemensamma terminstider är att det då 
skulle bli trångt i lokalerna vid tentamens-
dags. Men Olov Sterner säger att man på 
Kemicentrum löst det genom att ha andra 
examinationsformer än stora, skriftliga 
salstentor, till exempel mindre prov, så 
kallade duggor. Han påpekar vidare att 
liknande samordningsvinster skulle kun-
na göras mellan många andra naturveten-
skapliga institutioner och LTH.

– På LTH har man introduktions-

Naturvetarstudenter dåliga på 
att förklara nyttan med forskning
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ForSkNiNG. det säger sig själv att 
det är fina kretsar som uppehål
ler sig på Grand hotell. Men där 
fanns också nyligen de män – för 
det är nästan bara män – som ut
vecklar våra nya elektroniska kret
sar, på en stor workshop.

Bakom Lund Circuit Design Work-
shop 2009 i mitten av september stod 
forskare vid LTH, som länge arbetat 
med kretskonstruktion. Det rör sig om 
kretsar för trådlös kommunikation. 
Det innebär inte bara mobiltelefoner, 
utan har massor av tillämpningar, t.ex. 
i hörapparater, i sjukvården, i hushålls-
maskiner och hemelektronik. På det-
ta område har det länge handlat om 
att göra kretsarna allt mindre så att fler 
och fler funktioner kunnat läggas till 
och hastigheten ökat. I dag – när man 
är nere på integrerade kretsar med två 
miljarder 45 nanometer stora transisto-
rer på – är detta lite svårare och fram-
för allt dyrare att åstadkomma, och ut-
vecklingen går delvis i nya spår.

– Nu blir det allt viktigare att appa-
raterna drar så litet ström som möjligt 
genom smarta system. Extremt vik-
tigt i t.ex. pacemakers och generellt en 
ledstjärna för utvecklingen idag, säger 
professor Lars-Erik Wernersson, som 
bidrar genom att se vad nanotrådar 
kan tillföra i kretsarna, t.ex. sändning 
på helt nya frekvensområden.

Samtidigt vill man lägga in allt fler 

funktioner i mobilerna, t.ex. TV-mot-
tagning och dessa nya funktioner ska 
fungera parallellt med flera andra. Det-
ta kräver allt mer av de små kretsar som 
styr de allt mer komplexa processerna. 
Och det garanterar sysselsättning för 
många forskare.

det VAr preFekt Viktor Öwall på In-
stitutionen för elektro- och informa-
tionsteknik som bjöd in till denna 
träff som arrangerades av SoS, System 
Design on Silicon. Det är ett Vinno-
va industricentrum som startade i ja-
nuari i år. Medarrangör var också två 
projekt stödda av SSF, Wireless Com-
munication for Ultra Portable Devices 
och Wireless with Wires. Forskningen 
stöds också av några EU-projekt och i 
utkanten finns ett stort och brett pro-
jekt om trådlös kommunikation.

Septemberträffen lockade runt 100 
deltagare där över hälften kom från in-
dustrin. 

Avslutningsanförandet hölls av SoS 
styrelseordförande Sven Mattisson 
från Ericsson AB, som går till histori-
en som ”uppfinnare” av Bluetoth. Den 
kanske mest kände talaren, en guru på 
området, var Jan Rabaey från UC Ber-
keley. Han förutspådde en hel svärm 
av nya radiobaserade mikroapparater 
inom en snar framtid. Han deltog ock-
så den andra dagen i en student övning 
på LTH.

MAtS NyGReN

Fina kretsar på Grand

munikationsmoment som ingår i olika 
kurser därför blir tämligen slumpmässi-
ga. Dessutom blir det svårt att överblicka 
hur mycket kommunikationsträning som 
studenterna egentligen får totalt sett.

SuSANNe peLGer ViLL Nu utreda möjlig-
heterna att skapa en bättre struktur för 
studenternas kommunikationsträning, 
bland annat genom att låta varje student 
bygga upp en kommunikationsportfölj 
under utbildningens gång. Pelger vill i 
sammanhanget också lyfta fram lärarnas 
roll, så att dessa får stöd och verktyg för 
att arbeta med återkopplingen.

– Det är lätt att känna igen en god 
text när man ser den, men det är kan-
ske svårare att veta hur man ger bra åter-
koppling på en halvdålig text, säger Su-
sanne Pelger.

Ytterligare en satsning som Pelger 
hoppas få till stånd är att skapa möten 
över fakultetsgränserna, både för studen-
terna och för lärarna. Exempelvis skul-
le humaniststudenter kunna träna på att 
ge återkoppling på naturvetarstudenter-
nas texter. Lärande Lund-rapporten ska 
nu ligga till grund för en konkret modell 
för hur kommunikationsträningen vid 
naturvetenskapliga utbildningar skulle 
kunna utvecklas.

LeNA BJÖRK BLIxt

tik mellan LTH och Naturvetenskapli-
ga fakulteten. Kurserna har fått dubbla 
kurskoder. 

– De grundläggande matematikkur-
serna har så många studenter, att de ändå 
delas upp, berättar Magnus Fontes, pre-
fekt på Matematikcentrum.

Utredningens rekommendationer 
inne  bär att gemensamma terminstider 
kan införas från och med höstterminen 
2010. Höstterminen föreslås sträcka sig 20 
veckor från den måndag som infaller mel-
lan 28 augusti och 3 september. Vårtermi-
nen påbörjas måndagen efter hösttermi-
nens slut och varar även den i 20 veckor. 
Dessutom rekommenderas att undantag 
endast ska beviljas av en central funktion, 
till skillnad från nu, då varje områdessty-
relse själv hanterar sina frågor.

LINdA VIBeRG 

Några av hu-
vudpersonerna 
på worksho-
pen. Fr v: Mike 
Faulkner, Vic-
toria Universi-
ty, Australien, 
Viktor Öwall, 
Sven Mattis-
son, Qiuting 
Huang från 
ETH i Zürich 
och Jan 
Rabaey, UC 
Berkeley. foto: 
mats nygren
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Lundaforskare tycks ha hittat en förklaring till varför normal fungerande 
proteiner plötsligt kan sätta i gång dödliga processer i hjärnan. Forsknings
resultaten öppnar för möjligheten att på sikt skräddarsy läkemedel mot den 
förödande nervsjukdomen ALS. 

Felveckade prote-
iner har blivit ett 
hett forsknings-
område som bl.a. 
Mikael Akke stu-
derar. Det finns 
flera nervsjukdo-
mar som antas 
bero på att pro-
teiner av misstag 
klumpar ihop sig 
och blir dödligt 
giftiga för nerv-
cellerna.

forskarjakt
ger nya ledtrådar till ALS-gåtan
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Professor Mikael Akke för ner det lilla 
provröret i den två meter höga, silver-
glänsande behållaren. Innanför behålla-
rens väggar är det vansinnigt kallt, nära 
den absoluta nollpunkten, ungefär 270 
minusgrader. Lika kallt som ute i univer-
sums ogästvänliga ödslighet. Ändå be-
finner vi oss inte längre bort än på Ke-
micentrum.

Tack vare den rymdkalla temperatu-
ren kan Mikael Akke och hans kollegor 
leta efter ledtrådar i jakten på ALS-gå-
tans lösning. Med hjälp av bland annat 
flytande helium och kväve samt en supra-
ledande magnet lyckas de sätta proteiner-
nas atomkärnor i spinn och därigenom få 
ut värdefull information om proteiner-
nas strukturer och rörelsemönster.

mikAeL Akke är professor i fysikalisk 
kemi, verksam vid Centrum för moleky-
lär proteinvetenskap på Kemicentrum. 
Forskare från både Naturvetenskapliga 
fakulteten och LTH deltar i arbetet. Mi-
kael Akkes forskargrupp verkar nu ha 
nått ett genombrott i sitt arbete med att 
hitta förklaringen till hur den obotliga 
nervsjukdom ALS uppstår.

Det är sedan tidigare känt att ALS tro-
ligen orsakas av att kroppens egna pro-
teiner klumpar ihop sig och bildar mole-
kylära strukturer som är dödligt giftiga 
för nervcellerna. Men forskarvärlden har 
hittills inte vetat hur det egentligen går 
till när proteinerna plötsligt börjar bilda 
klumpar. Den kunskapen är betydelse-
full för att man på sikt ska kunna designa 

ett effektivt läkemedel mot sjukdomen.
– Vi har som första forskargrupp i 

världen lyckats skapa en bild av vad som 
faktiskt händer med proteinerna i det all-
ra första steget mot hopklumpning, säger 
Mikael Akke.

Proteiner är hopveckade strukturer 
som hela tiden växlar mellan olika for-
mer. Dessa växlingar utgör proteinernas 
rörelsemönster. Mikael Akke liknar rö-
relserna vid danssteg i en livsavgörande 
koreografi. Proteinernas dans styr de bio-
kemiska processer som möjliggör allt liv.

Akke ocH HANS koLLeGor har upptäckt 
att det undersökta proteinet, superox-
id-dismutas, växlar mellan sin korrekta 
struktur och en felveckad form. Under 
ett kort ögonblick vecklas strukturen upp 
och exponerar klibbiga ytor som normalt 
är dolda i proteinets inre. Dessa klibbiga 
ytor gör att två eller flera proteinmole-
kyler kan klumpa ihop sig och bilda den 
första byggstenen till de giftiga struktu-
rer som tros ligga bakom ALS. 

Men att fånga detta händelseförlopp 
på bild är ingen enkel historia. Mikael 
Akke och hans kollegor använder NMR-
spektroskopi, där mycket starka magnet-
fält utnyttjas. Data som fås när atomkär-
norna kommer i spinn sammanställs i 
datorgrafiska bilder, vilka ger forskarna 
ett titthål in i molekylernas värld. Svårig-
heten ligger i att endast en bråkdel, cirka 
en procent, av de aktuella molekylerna 
vecklar ut sig – och dessutom bara under 
en tusendels sekund. Sedan återgår pro-
teinet till sin normala struktur.

Så Att äNtLiGeN Få Se hur ett ALS-an-
knutet protein felveckar sig är mindre 
av en euforisk ögonblicksupplevelse och 
mer av en tålamodsprövande resa un-
der två års tid, en resa fylld av oräkne-
liga provrörsbesök i den silverglänsan-
de behållaren på laboratoriet och en lika 
stor uppsjö av statistiska analyser. Nu pu-
blicerar Mikael Akke och hans kollegor 
sina forskningsresultat i den vetenskapli-
ga tidskriften PNAS, Proceedings of the 
National Academy of Sciences.

Vägen mot ett effektivt botemedel 

Professor Mikael Akke studerar proteinernas 
felveckade former. Magnetfältet i den sil-
verglänsande behållaren är ungefär 300.000 
gånger starkare än jordklotets magnetfält. 
Den supraledande magneten i behållaren 
fungerar bara vid extremt låg temperatur, 
nära den absoluta nollpunkten, och ligger 
därför innanför välisolerade väggar i behål-
laren. Själva provröret och dess innehåll förs 
däremot ner i ett utrymme i behållarens mitt 
där det råder rumstemperatur. 

     ALS
ALS, amyotrofisk lateralskleros, är en 
fruktad och obotlig sjukdom som ska-
dar nervceller i hjärnan och ryggmär-
gen, med muskelförtvining och and-
ningsförlamning som följd. ALS fick 
ett ansikte i Sverige genom Ulla-Carin 
Lindquist, rapports kända nyhetsanka-
re, som gjorde en film och skrev en bok 
om sin sista tid innan hon avled av ALS 
i mars 2004. I Sverige drabbas varje år 
ungefär 200 människor av ALS.

mot ALS är givetvis lång, som alltid vad 
gäller läkemedelsutveckling. För Mikael 
Akkes forskargrupp är nästa steg att för-
söka ta reda på mer om hur strukturen 
på de klibbiga ytorna hos felveckade pro-
teiner ser ut. 

Det lär sänkas ner många nya prov-
rör i den silverglänsande behållaren – i 
strävan efter att förstå proteinernas fel-
steg i dansen.

text: LeNA BJÖRK BLIxt

Foto: GUNNNAR MeNANdeR

t

ger nya ledtrådar till ALS-gåtan
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sökare finner 
nya vägar
Religionen tar allt större plats 
i politiken och samhällsdebat
ten. Samtidigt verkar vårt behov 
av andliga upplevelser öka. Kanske 
som en följd av vårt i övrigt så mate
riella liv. Vi lever i ett slags motupplys
ningstid, säger en forskare som LUM har 
pratat med. 

tron har blivit mer privat – och tar sig nya 
uttryck. Kyrkan är inte den självklara  platsen 
för religionsutövning utan har fått en mer 
 social funktion, konstaterar en annan forskare. 

Vi söker inåt – men ändå gärna i grupp. en pil
grimsvandring är inte fel – eller en mässa till afri
kanska rytmer med liv och rörelse. Även i Afrika gör 
man upp med gamla religiösa traditioner och bygger 
nya kyrkor – och i den muslimska världen är slöjan inte 
längre bara en religiös symbol. 

I Lund och på Centrum för teologi och religionsveten
skap gör man vad man kan för att anpassa utbildning och 
forskning till en ny värld. Men det tar tid att vända den 
gamla prästutbildningsskutan.  
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Agneta Sjödin har gjort det,  Paolo 
Coelho har gjort det, mängder av 
föredrag, tVprogram och tidnings
artiklar berättar om det.... 

det handlar om pilgrimsvand
ringar, i flera hundra år förbjudna i 
Sverige, men nu plötsligt väldigt på 
modet.

Vad är det då som får så många att ta på 
sig vandringskängorna och traska iväg, 
oftast i grupp och under tystnad? Är 
det en ny motkultur som växer fram, en 
vandrande samhällsprotest?

– Nej, inte precis en motkultur, men 
självklart en produkt av dagens samhäl-
le, menar religionssociologen Anna Da-
vidsson Bremborg. 

Hon har studerat de svenska pilgrims-

vandringarna, som hon ser som ett ut-
tryck för stressade nutidsmänniskors 
behov av att reflektera, formulera exis-
tentiella tankar eller bara tömma över-
belastade hjärnor. 

SAmtidiGt Som pilgrimsvandringarna 
med sina inledande böner och bibelord 
har en tydlig kristen profil är de också 
kristna på ett odogmatiskt sätt som da-
gens svenskar uppskattar. Det finns ing-
en auktoritet som kontrollerar vad de en-
skilda pilgrimerna tror och tänker under 
sin tysta vandring. Här finns utrymme 
för både traditionell tro och för en privat-
religiositet som kan ha ganska lite med 
den traditionella kristendomen att göra.

– De flesta av dem som går på Svenska 
kyrkans pilgrimsvandringar är personer 

Pilgrimsvandring ger utrymme för privat religiositet
som också åtminstone ibland går på kyr-
kans gudstjänster. Men det finns även en 
ny grupp, huvudsakligen utbildade kvin-
nor i medelåldern, som aldrig har kon-
takt med kyrkan i andra sammanhang, 
säger Anna Davidsson Bremborg.

Här finns beröringspunkter med det 
som teologerna kallar nyandligheten: en 
personlig och individuell religiositet som 
bygger på ett andligt intresse, men där 
man inte vill ta till sig ”hela paketet” av 
en viss religion, utan i stället plockar lite 
från olika håll.

– Det är egentligen inget nytt. I det 
gamla bondesamhället trodde männis-
kor på både vättar och Gud. Nu är det 
många som tror på både kristaller, dröm-
fångare och en gudomlig kraft, menar 
Anna Davidsson Bremborg. t

det har blivit allt populärare med pilgrimsvandringar i Sverige. 
foto: henry lundholm/upsala nya tidning/scanpix

TEMA tro
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Hon har deltagit i drygt 25 pilgrims-
vandringar i Sverige och intervjuat 
många vandrare och ledare. Med ledar-
na har hon diskuterat bl.a. varför en viss 
vandring lagts upp på ett visst sätt. Det 
finns nämligen inte en enda standard-
modell för en pilgrimsvandring, utan 
många frågor att ta ställning till. 

SkA VANdriNGeN innehålla studiebesök 
på historiska eller religiösa platser eller 
inte? Ska man vara tyst hela tiden eller 
bara under en viss del av vandringen? Ska 
man i en flerdagarsvandring ha en följe-
bil som kör bagaget eller ska deltagarna 
bära allt själva? Ska man sova över på gol-
vet i ett församlingshem eller i sängar på 
ett vandrarhem? Svaren avgör i viss mån 
vilka deltagare man drar till sig.

Var vandringen äger rum är förstås 
en avgörande fråga. I de flesta andra län-
der är leden avgörande: går man inte på 
en pilgrimsled räknas det inte som en 

pilgrimsvandring. I Sverige däremot är 
syftet och upplägget avgörande. Själva 
vandringen kan vara en enkel slinga i 
vacker natur, med start- och slutpunkt 
vid en vanlig parkering.

– Man skulle till och med kunna räk-
na en vandring i Skrylleområdet som pil-
grimsvandring, om avsikten med vand-
ringen är tystnad, bön och reflektion. 
Något sådant skulle aldrig godkännas i 
t.ex. Norge. Där är det själva vägen som 
räknas – men där är det i gengäld ac-
cepterat att jogga på pilgrimsleden, säger 
Anna Davidsson Bremborg.

SkiLLNAdeN meLLAN SVeriGe och Norge 
hör samman med hur pilgrimsvandring-
arna startade. I Sverige startades de av ak-
tiva inom Svenska kyrkan, som ville hitta 
ett nytt sätt att möta människors andli-
ga behov. I Norge däremot var det själva 
vägarna, de gamla pilgrimslederna, som 
stod i fokus. De restaurerades och märk-

”man skulle till och med kunna räkna en vandring i 
Skrylleområdet som pilgrimsvandring, om avsikten 
med vandringen är tystnad, bön och reflektion. 
Något sådant skulle aldrig godkännas i t.ex. Norge.” 

tes ut med offentliga pengar som en del 
av regionala utvecklingsprogram. Först 
senare har kyrkan i Norge hakat på och 
ordnat gruppvandringar längs de utsta-
kade lederna.

Den mest kända leden av alla i Euro-
pa, pilgrimsvägen till Santiago de Com-
postela, är också ganska nyrestaurerad. 
Förr fanns det flera vägar för pilgrimer 
som ville till Santiago eller till Rom, 
Lourdes och andra pilgrimsmål. Flera av 
dessa vägar har idag förvandlats till stora 
bilvägar eller är av andra skäl olämpliga 
för fotvandrare.

det mAN Gjorde i SpANieN på 80-talet 
var att välja ut en av vägarna mot San-
tiago, dra om leden där det behövdes 
för att undvika trafik och få en vackra-
re vandring, förse leden med natthärbär-
gen och sedan förklara den som El Cami-
no, Vägen. Man införde också särskilda 
pilgrimsbevis för alla som gått eller cyk-

Religionssociologen Anna Davidsson Brem-
borg har studerat svenska pilgrimsvandringar. 
foto: ingela björck

Vykort med El Camino, pilgrims-
leden till Santiago de Compostela. Vandringen där har 
fått ett otroligt uppsving under senare år.

t
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Religionsbegreppet, precis som 
familjebegreppet, måste förny
as i förhållande till dagens samhäl
le. det menar Ina Rosén, nydispu
terad religionssociolog vid Lunds 
universitet. 

– Även om en familj idag ser 
ut på många fler sätt än mamma, 
pappa och barn så är det ju fortfa
rande en familj. 

Ina Rosén som bor i Danmark har i sin 
avhandling ”I’m a believer, but I’ll be 
damned if I’m religious” analyserat vil-
ken innebörd begreppen tro och religion 
har för ett brett urval av människor i Kö-
penhamnsregionen. Danmark, precis 
som Sverige, betraktas som ett sekulari-
serat land. Ändå visar europeiska under-
sökningar att tre fjärdedelar av danskar-
na svarar ja på frågan om de är troende. 
Ina Rosén har låtit människor beskriva 
sin syn på tro och religion genom dis-
kussioner i olika fokusgrupper.

tidiGAre Studier av religionsbegrep-
pet har i de flesta fall gjorts på personer 
som deltar i ett sammanhang som re-
dan definieras som religiöst, till exem-
pel en församling i en kyrka. Den nya 
studien visar på vikten att skilja på tro 
och religion.

– Många människor saknar ett språk 
för att kunna uttrycka sin tro. Man ber 
till en högre makt, utan att riktigt veta 
till vem eller vad. Och det saknas forum 
där man kan diskutera tro, utan att be-
höva tillhöra ett religiöst samfund, sä-
ger Ina Rosén. 

Det hon har märkt är att tron fortfa-
rande är viktig för människor. Främst i 
krissituationer, för att få tröst. Där emot 
visar hennes studier att kyrkan idag 
främst har en social funktion, som för-
visso är nog så viktig. Människor kom-
mer till kyrkan för ritualer som bröllop, 
barndop och begravningar. Eller en jul-
gudstjänst, för traditionens skull. Men 

för de allra flesta har kyrkan inget med 
tro att göra lägre.

– Min avhandling kan åtminstone 
hjälpa kyrkan att förstå hur människor 
ser på deras ”varumärke”. Sedan kan de 
själva avgöra hur de vill gå vidare. An-
tingen utveckla sin sociala funktion el-
ler bestämma sig för att vara till för en 
liten exklusiv grupp, säger Ina Rosén.

En annan aspekt som Ina Rosén tar 
upp i sin forskning är att det är viktigt 
att vi förstår religionens roll i vårt sam-
hälle idag. Gör vi inte det kan det skapa 
rädsla och osäkerhet i mötet med andra 
kulturer, vilket skett i synnerhet med 
muslimer i Danmark, menar hon.

Ina Rosén säger att hon själv inte är 
troende, däremot religiös. Religiös i den 
meningen att hon tillhör en judisk för-
samling, går till synagogan ibland och 
inte äter griskött. Hennes mamma kom-
mer från England och pappan kommer 
från Indien. Hon bor i Danmark och är 
gift med en dansk.

LINdA VIBeRG

 
  

  

  

Viktigt att skilja på tro och religion
lat de sista 10 respektive 20 milen till 
Santiago. Succén har varit enorm: an-
talet personer som fått pilgrimsbevis 
har växt från knappt 3.000 personer år 
1987 till nära 115.000 år 2007. 

Även Sverige börjar få mer fokus på 
själva vägen. I maj i år invigdes exem-
pelvis den så kallade Pilgrimsvägen i 
Skåne och Blekinge (som egentligen 
inte är en utan flera, eftersom leder 
från fem olika håll går in mot katedra-
len i Lund). Tanken är att den norra 
grenen av denna väg senare ska anslu-
tas till Franciskusleden som går längs 
Vättern upp mot Vadstena, och som i 
sin tur är ansluten till den norska le-
den till Trondheim. 

ANNA dAVidSSoN bremborG har äg-
nat sig åt pilgrimsvandringar i första 
hand av forskningsskäl, eftersom hon 
funnit detta nygamla fenomen intres-
sant för en religionssociolog. Men hon 
tycker också personligen om att vand-
ra, och har inget emot att övernatta 
på liggunderlag ihop med andra i en 
grupp.

– Därför har jag själv fått mycket 
ut av de vandringar jag deltagit i. Fast 
det har ju varit en viss nackdel att vara 
forskare – jag har inte kunnat koppla 
av när vi haft paus, utan har alltid fått 
ta upp mitt anteckningsblock för att 
notera dagens iakttagelser!

meN VArFör FörbjödS pilgrims-
vandringar en gång i tiden av Gus-
tav Vasa?

– Det berodde på Luthers starka 
kritik. De dåtida katolska pilgrims-
vandringarna var ju kopplade till av-
latstanken, att man kunde få sina syn-
der förlåtna genom att betala sig fri. 
En rik man som fått sig ålagd en pil-
grimsvandring kunde till och med 
skicka sin tjänare att vandra i sitt stäl-
le. Detta förbud från 1500-talet har 
egentligen aldrig blivit upphävt, utan 
har bara så att säga ebbat ut, förklarar 
Anna Davidsson Bremborg. 

INGeLA BJÖRCK

TEMA tro

Ina Roséns forsk-
ning visar 
att för de all-
ra flesta har 
kyrkan ing-
et med tron 
att göra.
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– Under min uppväxt på 60talet var 
slöjan en ovanlig företeelse. Idag 
måste man vara stark och kunna stå 
emot pressen om man ska röra sig 
barhuvad i egypten, trots att slöjan 
nu inte endast är ett uttryck för re
ligiositet. 

det säger Mona Abaza, sociolog 
från egypten och gästprofessor vid 
Centrum för Mellanösternstudier.

Mona Abaza gick i grundskolan i Egyp-
ten, men sedan lämnade hon landet un-
der fjorton år, bland annat för forskarstu-
dier i Tyskland.

– Varje gång jag kom hem var det allt-
fler kvinnor som använde slöja. Jag kän-
de till slut inte igen mig längre, berättar 
hon. Idag kan jag, som tillhör en intel-
lektuell elit, fortfarande röra mig överallt 
utan slöja. Men visst känner jag av det so-
ciala trycket. Är du däremot kvinna och 
bor i Kairos fattiga kvarter, där 60–70 
procent av stadens befolkning bor, har 
du inget val längre.

SLöjbruket HAr ökAt bland muslimer i 
såväl Europa som i Mellanöstern, men av 
olika anledningar, påpekar Mona Abaza.

– I Europa handlar det framför allt 
om andra generationens invandrare som 
söker efter sina rötter. Man kan också se 
det som en protest och en solidarisering 
med den egna gruppen som har att göra 
med att västvärlden blivit mer islamo-
fobisk efter attentaten den 11 september 
2001, säger hon.

Enligt Mona Abaza är slöjbruket i 
Egypten en ny tradition, utan djupa his-
toriska rötter. Hon nämner viktiga mil-
stolpar på vägen mot att Egypten blivit 
en stat med tydliga religiösa förtecken. 

fLer bär sLöja
– men ökad religiositet är inte enda anledningen

En sådan var det förödande kriget mot 
Israel 1967. Det gjorde att folk tappade 
tron på den sekulära panarabiska tanken 
och religiösa fundamentalistiska ideolo-
gier började få fäste.

– President Anwar Sadat, som var mi-
litär och egentligen inte alls särskilt re-
ligiös, flörtade med islamisterna och lät 
det tidigare förbjudna Muslimska brö-
draskapet återvända till landet.

Anwar Sadat släppte in fundamenta-
listiska islamiska rörelser i politiken, men 
anade inte vilka krafter han hade släppt 
loss, säger Mona Abaza. Snart tappade Sa-
dat kontrollen och blev ironiskt nog  mör-
dad av just islamister i ett attentat 1981.

eN ANNAN miLStoLpe var arbetskraftsut-
vandringen till Saudi arabien och andra 
oljeländer. Flera miljoner egyptier åkte 
iväg som gästarbetare och när de kom till-
baka hade de inte bara mer pengar i fick-
an, utan även en mer konservativ religion 
och kvinnosyn. De hade anammat Wa-
habi-islam som bl.a. före språkar ett fliti-
gare användande av slöja.

De återvändande gästarbetarna hade 
också vant sig vid en ny livsstil och shop-

pingkultur som i mångt och mycket på-
minner om den amerikanska, fast med 
islamiska förtecken. De investerade i nya 
bilar och bosatte sig i s.k. ”gated commu-
nities”, muromgärdade lyxbostadsområ-
den utanför städerna. I Kairo växte det 
upp enorma shoppingcenters, precis som 
i oljeländerna runt Persiska golfen. Den 
nya  livsstilen går under benämningen 
 ”petroislam”. I petroislams spår har det 
vuxit upp en helt ny industri kring snyg-
ga slöjor. En slöja från ett av de mer ex-
klusiva märkena Murahajiba från Qatar 
kan kosta uppemot 500 euro.

– Idag vill alla vara attraktiva. Det gäl-
ler givetvis även dem som bär slöja, sä-
ger Mona Abaza. Därför är det idag inte 
ovanligt att man ser kvinnor i åtsittan-
de kläder och med en snyggt draperad 
slöja, något som kan tyckas motsägelse-
fullt eftersom religionen förespråkar att 
kvinnor ska täcka sig för att inte utgöra 
en frestelse för män.

meN HAr då användandet av slöja gått 
från att vara en religiös symbol till att 
vara en modeattiralj?

– Jag vill inte ifrågasätta någons tro, 
men ökad religiositet räcker inte som för-
klaring till det utbredda slöjbruket. Det 
handlar också om ett tryck från samhäl-
let och att religionen har flyttat från det 
privata till det offentliga. 

Mona Abaza menar också att man inte 
ska underskatta den tristess och frustra-
tion som många unga människor i Egyp-
ten känner idag.

– De har inte råd att gifta sig, för det 
måste man betala hemgift, och sex utan-

Mona Abaza är gästforskare vid Centrum för 
Mellanösternstudier. foto: ulrika oredsson

20                         

En tonåring i Kairo. 
foto: aurora/nordic photos



LUM nr 8 | 2009     21

t

upp med sina gamla traditioner, men 
de gör inte som västerlänningar när 
de väljer nytt. De gör sig inte av med 
det gamla utan väljer både och.

– De behåller sin världsbild som 
innebär att de inte skiljer mellan de 
naturvetenskapliga och de existen-
tiella frågorna. De hör ihop för afri-
kanerna som inte gått igenom vår 
upplysningstid. 

ocH om Mika Vähäkangas ska sva-
ra på frågan varför vi västerlänning-
ar ständigt är på jakt efter religiositet 
eller andlighet – så menar han att det 
beror just på att vi skiljer mellan na-
turvetenskapen och religionen.

– Vi lever nu i ett slags motupp-
lysningstid. Vi blir allt rationellare – 
mer vetande, men mindre kloka. Vår 
världsbild är så splittrad – har kan-
ske afrikanerna mer rätt som ser sam-
banden mellan det naturvetenskap-
liga och existentiella, frågar han sig, 
och tror att vi behöver mer av religi-
on och filosofi för att bli hela män-
niskor.

Men den svenska kyrkan med sin 
i många fall strama liturgi räcker då-
ligt till för våra andliga behov. Vi 

den afrikanska gudstjänsten 
passar många öst och västerlän
ningar som söker religiösa upp
levelser. Mika Vähäkangas, ny 
professor i missionsvetenskap 
i Lund, berättar hur invandra
de afrikanska predikanter lock
ar mängder av besökare till sina 
mässor med sång, dans, svett, 
skratt och tårar….

– Man söker något som är annorlun-
da – och gärna lite, lite skrämman-
de. Man kan söka både stillheten och 
tystnaden eller tvärtom det livliga ut-
åtagerande, säger Mika Vähäkangas. 

Afrikanerna är en stor invandrar-
grupp i många länder och det visar 
sig i nya traditioner och ritualer kring 
mässor och gudstjänster. Mika Vähä-
kangas berättar om pastorn från Ni-
geria som i Kiev i Ukraina samlar upp 
till 50.000 personer på sina gudstjäns-
ter som hålls på jättearenor.

– Och de flesta av besökarna är 
ukrainare. 

mikA VäHäkANGAS kommer när-
mast från Helsingfors universitet. 
Forskningen inom hans ämne hand-
lar mycket om det som händer i mö-
tet mellan kristendomen och andra 
religioner, traditioner och kulturer. 
Själv forskar han om afrikanska kyr-
kor i Norden. 

Före Helsingfors var Mika Vähän-
kangas i Tanzania i tio år – och han 
känner varmt för Afrika och afrika-
nerna. Även där tar sig tron nya ut-
tryck just nu.

– Man bygger många nya kyrkor, 
berättar han. Och det är ett tecken 
på att också det afrikanska samhället 
blir alltmer pluralistiskt. Det ska inte 
längre bara finnas en kyrka, en tros-
inriktning, i byn – utan flera. 

Det innebär att afrikanerna gör 

för äktenskapet är tabu. Då kan religio-
nen bli något som ger mening åt tillvaron. 
Idag finns 8 miljoner ogifta 35-plussare i 
Egypten och andelen unga växer snabbt, 
säger Mona Abaza. 

ULRIKA oRedSSoN

FotNot: Mona Abaza kommer att stanna 
som gästforskare vid Centrum för Mellan-
östernstudier i två eller tre år. Hon ska bl.a. 
studera islamiskt mode och konsumtionskul-
tur både vad gäller mode och konst. Hon ska 
också forska om Upplysningen i Mellanös-
tern och diskursen kring denna. 

Afrikansk andlighet lockar

Mika Vähäkangas, ny professor i missions-
vetenskap. foto: maria lindh

TEMA tro
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behöver mer spänning i våra liv – och 
många hittar den inom idrotten. Mika 
 Vähäkangas exemplifierar inte helt över-
raskandes med Finnkampen. 

– Den är spännande – men själva upp-
levelsen blir ändå lite tom – den ska vara 
djupare. Finnkampen räcker inte…

i SLutet AV 1800-tALet uppstod väckelse-
rörelserna. Ett väckelsemöte är inte helt 
olikt en afrikansk gudstjänst – men det 
är inget möjligt alternativ för en nutida 
modern västerländsk sökare.

– Nej väckelserörelsen var kollektiv – 
man byggde missionshus och satte upp 
gemensamma regler för hur man skul-
le leva och inte leva. Man ville förändra 
samhället. Men dagens sökande efter re-

ligion är något privat och individuellt – 
man vill förändra sig själv.

”New age” som var populärt för någ-
ra år sedan är inte heller längre det opti-
mala för en nutida sökare.

– Det finns en del gemensamt – men 
new age blev för affärsinriktat – folk gjor-
de pengar på det och det är inte riktigt 
okej idag.

 ANNArS tALAr GärNA Mika Vähäkang-
as om den nya ”homo economicus”.

– Det värde som räknas nu är mer-
värdet – pengar. Även i vår värld när vi 
pratar om antal studenter så handlar det 
egentligen om hur mycket pengar de 
ger. 

Han tycker inte heller om formulering-

TEMA tro

ar och mål som innehåller ordet ”bäst”.
– Varför räcker det inte med att jag 

är en bra eller en mycket bra vetenskaps-
man. Då kan jag vara det tillsammans 
med andra. Men ska jag vara bäst så mås-
te jag konkurrera ut de andra. 

mikA VäHäkANGAS menar att Gud ska-
pade världen med ord (Bibeln) och med 
orden skapar vi våra egna världar. Om 
människan får ordet konkurrens som 
kännetecken för sin existens så är risken 
stor att det blir en ond värld.

Men behöver vi inte utmaningar?
– Det är väl en utmaning att försöka 

vara en god människa, säger Mika Vä-
häkangas. 

MARIA LINdH

Den afrikanska gudstjänsten passar många öst- och västerlänningar som söker religiösa upplevelser. Här en kyrkokör i Kongo. 
foto: per-anders pettersson/scanpix

Centrum för teolo-
gi och religionsve-
tenskap förändras 
mot en ökad mång-
fald, även om det 
inte alltid går så 
fort, menar prefek-
ten och religions-
filosofen Erica Ap-

t
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All högre utbildning och forskning 
har av tradition dominerats av vita 
medelålders män. 

– Hos oss har det ofta varit vita 
medelålders män aktiva i Svenska 
kyrkan. Nu står vi sedan några decen
nier mitt uppe i ett generationsskifte. 
det innebär en möjlighet till omprofi
lering som bättre speglar ett föränd
rat, mångreligiöst samhälle, säger er
ica Appelros, prefekt för Centrum för 
teologi och religionsvetenskap. 

Generationsskifte möjliggör omprofilering

Många människor funderar över 
hur Jesus påverkades av att växa 
upp utan en far. Var det faderslös
heten som gjorde honom till den 
han blev?

– Vi forskare har blivit mer lyhör
da för frågor som formuleras utan
för kyrkan och akademin. Allmän
hetens intresse för Jesusgestalten 
har gett nya impulser och gjort oss 
friare i våra resonemang, säger 
Samuel Byrskog, professor i bibel
vetenskap på CtR, Centrum för teo
logi och religionsvetenskap.

Det finns tecken i de religiösa texterna 
på att Josef, Jesus far, lämnade familjen 
tidigt och att Jesus växte upp faderlös. 
Är det saknaden efter en far som visar 
sig i Jesus sökande efter Gud? Det är det 
många, icke-kristna eller traditionellt re-
ligiösa, som frågar sig. Samuel Byrskog 

har mött flera i samband med öppna fö-
reläsningar och föredrag om Jesus, senast 
tillsammans med CTRs hedersdoktor, 
författaren Jonas Gardell, och sångaren 
Ola Salo som spelade Jesus på Malmö 
Opera härförleden.

käNdiSFAktorN ska inte underskattas, 
men Samuel Byrskog tror inte den varit 
så viktig för de människor han träffat, 
själva faderlösa och som känt igen sig i 
Jesus-gestalten.

– Det finns hos allmänheten en stör-
re känslighet och ett intresse för religiösa 
frågor, utan koppling till en kristen tro. 
Samtidigt har vi forskare blivit mer öpp-
na, säger Samuel Byrskog. Förr hade vi 
tyckt att det här var en perifer fråga. Men 
eftersom vår forskning alltmer handlar 
om hur människor uttrycker sina utom-
världsliga föreställningar, så är vi mer be-
redda att diskutera även frågor där vi är 

Universitetet får inte utöva religion, utan 
kan bara studera den och hur människor 
uttrycker sig religiöst. Men i våras kriti-
serade Högskoleverket de pastoralteolo-
giska kurser som flera lärosäten i Sveri-
ge – bland annat Lund – ger på försök i 
samarbete med Svenska kyrkan. Kurser-
na verkar nästan förutsätta att deltagarna 
är kristna och tror på Gud, enligt HSV. 

CTR ger tre sådana samverkanskur-
ser där studenterna kan integrera prak-
tik och teori redan tidigt i sin utbildning. 

Kurserna samlar cirka tio helårsstuden-
ter, jämfört med cirka 395 studenter på 
teologi och religionsvetenskap.

– Vi är inte riktigt säkra på vad HSV 
menar. Det är inte så att man förutsätts 
vara kristen eller troende över huvud 
taget; kurserna är öppna för alla. HSV 
konstaterar ju också att de praktiska mo-
menten – som att predika eller hålla ett 
begravningstal – kan ersättas med aus-
kultation. Samtidigt kan jag förstå att 
man på HSV är rädd att de  praktiska 

jesUs  
visade vägen till friare forskning
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Lindström. I våras fick man dock kritik 
från HSV; forskar- och forskarutbild-
ningsmiljöerna ansågs för små. Fredrik 
Lindström och Samuel Byrskog arbetar 
just nu med hur man ska hantera och age-
ra på kritiken.

– Små miljöer är något vi delar med 
många andra ”torra” områden. Specia-
liseringen sätter sina spår, säger Fredrik 
Lindström. Vad vi saknar från HSVs sida 
är en standard på vad som är godtagbart 
kvantitativt sett. Det blir intressant att se 
hur man hanterar de kommande ansök-
ningarna från högskolorna om forskar-
utbildning. Då ska man se till lärosätets 
samlade kompetens snarare än den sma-
la specialiseringen.

Kvalitativt står CTR sig gott, fortsät-
ter han.

 – Våra avhandlingar är internatio-
nellt uppmärksammade och doktoran-
derna får jobb. Det är för att våra miljöer 
har en bredd som inte ryms i Högsko-
leverkets smala tabeller; varje doktorand 
har minst två handledare, ofta en så kal-
lad tredje läsare. Vi ingår i flera natio-
nella och internationella nätverk och 
har regelbundna seminarier med både 
svenskar och danskar – detta för att ett 
dussin andra universitet har samma be-
kymmer som vi med små forskningsmil-
jöer – små kvantitativt sett.

BRIttA CoLLBeRG

 

 

Spännvidden är stor inom CTRs forskning. 
Från konsumtionskulturer i det moderna 
Egypten till bön och Den Helige Ande… 
Prefekten Erica Appelros visar fram två ak-
tuella avhandlingar. foto: britta collberg

hänvisade till att spekulera. Det har ett 
värde bara att strukturera upp problema-
tiken, presentera och diskutera de olika 
tolkningsalternativen. 

CTR skulle också gärna ordna fler fri-
stående kurser som svarar mot allmän-
hetens intresse, men måste för tillfället 
minska ner på kurserna och hålla sam-
man sin utbildning mer, det har Högsko-
leverket, HSV, krävt. Till våren planeras 
ändå en ny fristående kurs just om Jesus.

– Trots CTRs inriktning på guds-
bilder och gudserfarenheter tror fortfa-
rande många att teologer sysslar med att 
studera Gud och bevisa Guds existens, 
säger Fredrik Lindström, som är profes-
sor i bibelvetenskap, Gamla testamentet, 
och prodekan för forskarutbildningen 
inom Området för humaniora och teo-
logi (HT).

– Vår verksamhet är högst samhällsre-
levant. Hur människor formulerar guds-
bilder och läser religiösa texter, t.ex. bi-
beln, påverkar samhället – inte bara i 
Mellanöstern och Mellanvästern! Bibeln 
”ställer till med” en massa. Även vi som 
tolkar den har ett ansvar och det är vik-
tigt att forska om hur religiösa texter och 
traditioner tillämpas i vår tid. 

Det finns en mångfald forsknings-
ämnen och en bred religionsvetenskap-
lig kompetens på CTR, menar Fredrik 

 momenten ska innebära en glidning 
mot att kursdeltagarna förutsätts ha en 
tro – man rör sig ju ibland nära vad som 
betraktas som religionsutövning. Men 
behöver det vara annorlunda än om en 
statsvetarstudent praktiserar på Miljö-
partiets kansli? Studenten förutsätts inte 
dela partiets åsikter för den skull, eller?

I början av oktober ordnade CTR en 
studiedag för att bena upp begreppen kring 
trons roll (konfession) i utbildningen.

– Det finns ingen tvekan om univer-
sitetets hållning, menar Erica Appelros. 
Vi står för en kritiskt granskande veten-
skap, vilket betyder att allt kan ifrågasät-
tas, t.ex. Guds existens. Däremot ska vi 
studera tron och dess uttryck. Och vi ska 
kunna föra diskussioner utifrån vissa giv-
na förutsättningar, exempelvis: ”Om jag 
är kristen och tror på Gud, hur ställer jag 
mig då till exempelvis dödshjälp?”

Teologiska fakulteten var den första 
när Lunds universitet grundades 1666 
och satte snabbt igång med att utbilda 
präster som hjälpte till att försvenska 
det dittills danska Skåne. Ännu under 
1900-talets första hälft ägnade sig fakul-

TEMA tro

Teologerna Fred-
rik Lindström och 
Samuel Byrskog 
har blivit mer ly-
hörda för frågor 
som formuleras 
utanför kyrkan 
och akademin. 
foto: britta 
coll berg

t
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kyrkan alltid motarbetat vetenskapen, 
som många tror, stämmer inte. Ganska 
många framstående vetenskapsmän har 
varit kristna och inte sällan präster. Den 
medeltida filosofen William Ockham 
med rakkniven var munk, och Newton 
skrev mer om tron än om fysiken. Den 
judisk-muslimsk-kristna traditionen har 
hållit förnuftet ganska högt. Detta ville 
jag lyfta fram, även om jag också känner 
till kyrkans övergrepp.

MAtS NyGReN

FotNot. Här finns Jakob Löndahls bloggin-
lägg: www.fof.se/blogg/jakob-londahl/kyr-
kan-och-vetenskapen

Jakob Löndahl, fysiker vid LU, har 
tagit religionen i försvar i sin blogg 
på tidskriften Forskning och Fram
steg. Han menar att kyrkan inte all
tid motarbetat vetenskapen som 
många tycks tro. 

Har tron någon betydelse för din forsk
ning?

– Ja, faktiskt. På gymnasiet när jag 
kämpade med existentiella frågor var 
fysiken ett hinder för religionen. Sena-
re blev det tvärtom. Jag har valt miljö-
forskning för att det överensstämmer 
med mina värderingar och även bett Gud 
om hjälp några gånger när jag har kört 
fast. Strax därpå har jag faktiskt knäckt 
nöten vad det nu än har berott på.

I bloggen påpekar Jakob Löndahl att 
den antika vetenskapen delvis överlevde 
i den medeltida kyrkan och ställer frågan 
”Vad hade vetenskapen varit utan kyr-
kan?” Han påpekar att många av de ban-
brytande forskarna själva varit munkar, 
präster eller starkt troende.

Är du uppvuxen med kristendomen?
– Jag är son till en präst så frågorna 

”Kyrkan och vetenskapen 
kan gå hand i hand”

teten mest åt prästutbildning och forsk-
ning i olika kristna ämnen. Från 60-ta-
let och framåt har nya ämnen tillkommit 
vid sidan om de gamla teologiska, till ex-
empel religionsfilosofi, religionspsykolo-
gi och religionssociologi.

– CTR är som institution både sam-
hällstillvänd, mångkulturell och mångre-
ligiös och genom mångfalden kan forsk-
ningen belysa religion som fenomen från 
olika håll. Det är värdefullt eftersom re-
ligion spelar en viktig roll för enskilda 
människor och samhället i stort, säger Er-
ica Appelros som själv är religionsfilosof.

– Och genom att all utbildning på 
CTR är icke-konfessionell kan vem som 

helst gå den, även ateister, fortsätter hon. 
Blivande imamer och rabbiner har stude-
rat här och sedan skaffat sig komplette-
rande utbildning hos andra utbildnings-
anordnare. 

meN Att deN kristna traditionen sätter 
djupa spår i CTRs verksamhet är både 
odiskutabelt och ganska naturligt, me-
nar hon. Och även om man ger kurser i 
både islamologi, judaistik och indiska re-
ligioner har de ämnena inte på långa vä-
gar så många underavdelningar och spe-
cialiteter som teologi. 

– Det är också en fråga om efterfrå-
gan och inkomster, liksom om kompe-

tens inom CTR. Vi måste ge de kurser 
som det finns studenter till och som har 
relevans för deras framtida yrkesliv. Och 
fortfarande är de som studerar 4–5 år här 
främst sådana som vill bli präster i Svens-
ka kyrkan. Av dem som läst en teol. kand. 
hos oss, arbetar minst 85 procent inom 
Svenska kyrkan fem år senare.

Förändringen mot större mångfald 
pågår dock, i takt med att samhället för-
ändras och nya generationer tar vid. 

– Vi får också in allt fler kvinnor, inte 
bara på grundutbildningen, utan också 
på ledande poster, säger Erica Appelros.

BRIttA CoLLBeRG

har alltid funnits där, även om jag inte 
alltid varit kristen. Avgörande betydel-
se hade en präst i London som jag bod-
de hos en termin. Han hade bakgrund 
från den sociala eliten men valde att ar-
beta med de allra fattigaste. Det gjorde 
djupt intryck.

Varför tog du upp frågan i bloggen?
– Jag har läst Forskning och Framsteg 

länge och tyckt att de ibland är lite för-
domsfulla mot religion. När de så själva 
skrev flera väldigt bra artiklar om för-
hållandet mellan tro och vetenskap kun-
de jag inte låta bli att kommentera. Att 

Jacob Löndahl bloggar på Forskning och 
Framtids webbplats. foto: mats nygren
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Att göra stresstester i en virtuell miljö kan bli en ny, 
enklare och billigare metod. och det fungerar faktiskt. 
Följ med LUM på ett virtuellt stresstest!

virtUeLL stress   
     Lika användbar   
           soM ”riktig”

foto: erik andersson
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Att vara på anställningsintervju är 
alltid nervöst, och arbetsgivarens 
tre representanter med sina allvar
liga ansikten gör det inte lättare för 
mig. Kvinnan till vänster har lagt ar
marna i kors och vippar otåligt med 
foten, den äldre mannen ser noll
ställd ut och den yngre genombor
rar mig med en sträng blick.

Min uppgift är att på fem minuter för-
klara varför just jag bör ha det jobb de ut-
lyst. Jag gör så gott jag kan, men får inga 
som helst reaktioner. Det känns obehag-
ligt. Är de inte ett dugg intresserade, el-
ler tycker de jag pratar dumheter? Kvin-
nan vippar med foten och vrider huvudet 
på ett irriterat sätt. ”Du har fortfarande 
tid kvar”, säger den äldre mannen när jag 
börjar stamma och köra fast, men utan 
ett ord av uppmuntran.

Obehaget gör att pulsen ökar och det 
börjar krypa i kroppen. Det spelar ing-
en roll att jag mycket väl vet att perso-
nerna framför mig inte är verkliga. De 
är bara figurer i ett Virtual Reality-ex-
periment, upplagt just för att stressa för-
sökspersonerna.

– Våra inbyggda sociala mekanismer 
är väldigt starka. När vi hamnar i en si-
tuation som verkar som ett socialt möte 
så börjar vi spela med, även om vi vet 
att det inte är ”på riktigt”, säger Mattias 
Wallergård på LUs Virtual Reality-labb 
på LTH.

deN VirtueLLA anställningsintervjun 
är tänkt som ett alternativ till det bland 
psykologer kända Trier-testet, som mä-
ter människors stresskänslighet. I Trier-
testet används en intervjupanel med tre 
professionella skådespelare, som instrue-
rats att vara just så okänsliga och negativa 
att situationen blir svår för försöksperso-
nerna. Men att hyra in tre proffs för var-
je testomgång blir dyrt, till skillnad från 
ett virtuellt alternativ som bara kräver en 
försöksledare bakom datorn. 

Bakom utvecklingen av det virtuella 
Trier-testet står Mattias Wallergård vid 
Avdelningen för ergonomi och aerosol-
teknologi samt Peter Jönsson från Avdel-
ningen för arbets- och miljömedicin. De 

två avdelningarna samarbetar i program-
met Metalund (se faktaruta), där stress-
projektet ingår. 

I ett pilotprojekt har tio försöksper-
soner fått sina stresshormoner, sitt EKG 
och sin andning mätt under ”anställ-
ningsintervjun”. Pilotstudien visade att 
upplägget fungerade: försökspersonernas 
värden var helt jämförbara med dem man 
får fram i ett traditionellt Trier-test. Fors-
karna söker nu anslag för en större stu-
die som ska jämföra friska försöksperso-
ner med personer som drabbats av eller 
kan vara i riskzonen för så kallat utmatt-
ningssyndrom.

– Tidigare studier tyder på att per-
soner med utmattningssyndrom reage-
rar annorlunda på stress än friska perso-
ner. Deras hormonsvar är inte lika starkt, 
men ligger å andra sidan på en oföränd-
rad nivå om testet görs om. De blir allt-
så inte ”härdade” av erfarenheten, säger 
Peter Jönsson. Han hoppas att VR-testet 
kan utvecklas till ett standardiserat sätt 
att mäta den sorts sårbarhet som kan leda 
till utmattningssyndrom. 

mAttiAS wALLerGård för sin del är nöjd 
med att de tre virtuella figurerna lyck-
ats i sin uppgift att stressa försöksperso-
nerna.

– Vi har gett VR-figurerna ett begrän-
sat antal repliker som de kan använda om 
försökspersonen vill fråga något. Om man 
som försöksledare är flink med knapp-
tryckandet så kan det bli snabba svar och 
en riktigt naturlig dialog, säger han.

Stresstestet är ett av flera projekt i VR-
labbet. Här har gjorts visualiseringar 
bl.a. av museiutställningar och historis-
ka miljöer. Men den dyra och avancera-
de utrustningen i labbet kunde använ-
das mer.

– Tredimensionella visualiseringar 
skulle kunna användas som ett verktyg för 
astronomer och andra som arbetar med 
stora datamängder som är svåra att göra 
sig en bild av. VR-teknik borde också kun-
na användas i utbildningen inom exem-
pelvis kemiteknik, mekanik och fysik. Vi 
är något av en outnyttjad resurs för uni-
versitetet, tycker Mattias Wallergård.

INGeLA BJÖRCK

     metalund
Metalund är ett så kallat FAS-cen-
trum, ett forskarsamarbete som 
fått anslag av Forskningsrådet för 
arbetsliv och socialvetenskap FAS. 
De som samarbetar är sex forskar-
grupper från Arbets- och miljö-
medicin vid Medicinska fakulteten 
och Ergonomi och aerosolteknolo-
gi vid LTH.

I fokus för forskningen står fak-
torer i arbetsmiljön och den ytt-
re miljön som kan påverka hälsan. 
Det handlar om t.ex. luftförore-
ningar och buller som kan inver-
ka negativt på hjärta, luftvägar 
och födelsevikt, men 
också om skyddan-
de faktorer som 
grönområden som 
förbättrar hälsan 
för de närboende.

t

Peter Jönsson och Mattias Wallergård 
har utvecklat ett virtuellt stresstest.  
foto: ingela björck

Virtuell stressfaktor.

foto: erik andersson
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klimat, naturkatastrofer, befolkningstät-
het, segregering, ekonomi, odling och 
självförvaltning. De besökte olika bo-
stadsområden, bostadsföretag och myn-
digheter och intervjuade boende och en 
borgmästare.

Lisa Sykes från Nottingham valde att 
göra planer för både ett större och ett 
mindre område.

– Jag gjorde analyser av platsen, be-
sökte folk där och organisationer. Mot 
slutet gjorde vi en presentation för na-
tionella bostadsmyndigheten. Det blev 
väl mottaget, de tyckte att de fick nya 
idéer och ville se slutresultatet, berät-
tar hon. 

Universitetsadjunkt Johnny Åstrand 
är kursansvarig och pekar på flera orsa-
ker till att man valde just Manila.

– Där finns intressanta och genomför-

– Nu vet jag mer om bostäder i Filip
pinerna än hemma i Storbritannien, 
säger en mycket nöjd Lisa Sykes, ut
bytesstudent i arkitektur, som var 
med 16 andra grundutbildningsstu
denter på en ny kurs i Manila i vint
ras.

entusiasmen är stor även bland 
de övriga deltagarna som LUM träf
far.

– Den bäst organiserade kurs jag va-
rit på. Sådana platsbesök och intervju-
er inför ett arkitekturprojekt har vi ald-
rig gjort här hemma, säger Louise Aurell 
om den månadslånga kursen som gavs av 
Avdelningen HDM, Housing Develop-
ment and Management, på svenska Bo-
ende och bostadsutveckling.

Louise Aurell tycker att det var fantas-
tiskt att få resa och se verkligheten i ett 
utvecklingsland. 

– Det gav hands-on-erfarenhet, säger 

heMbesök

Lisa Sykes vid 
några av sina 
visioner för 
en ny stads-
del. foto: 
mats nygren

Här intervjuar studen-
ter en kvinna i ett om-
råde som ska byggas 
om. foto: fia eliasson

Arkitekturkurs i Manila gav mersmak

hon. Hennes arbete i Manila blev så lyck-
at att det kommer att bearbetas vidare. 

Studenternas uppgift var att göra en 
områdesplan för minst 500 bostäder och 
detaljplanera en bostad. I slutet av maj 
redovisades de olika förslagen i Lund. På 
plats fanns då den filippinska arkitekten 
Maria Faith Varona för att välja ut rea-
listiska förslag. Hon valde ett projekt av 
Louise Anrell och ett av Åsa Johansson, 
som de ska fortsätta utveckla i sina exa-
mensarbeten i höst.

AVdeLNiNGeN För boeNde och bostads-
utveckling har länge specialiserat sig på 
internationella utbildningar med Sida-
stöd för arkitekter och planerare från 
utvecklingsländer. Den nya kursen på 
grundutbildningen heter ”Urban Shel-
ter – Architecture in extreme environ-
ments ”och av de 17 blivande arkitekter-
na var sju utbytesstudenter.

Studenterna fick först lära sig be akta 
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Kontrasten är stor mellan områden för hög-
inkomsttagare och för de fattiga (nedan). 
foto: louise anrell 

bara projekt och vi har bra samarbetspart-
ners. Man klarar sig bra på engelska, möj-
ligheterna att hysa studenterna är goda 
och dessutom känner jag borgmästaren i 
Quezeon City som är den största staden i 
huvudstadsområdet, berättar han.

metro mANiLA är eN jättestad med över 
12 miljoner invånare. Huvudstaden Ma-
nila är bara en av många delstäder. Que-
zeon City har tre miljoner invånare, och 
där ligger parlamentet, det största uni-
versitetet och National Housing Autho-
rity med uppdrag att planera bostäder för 
de 30 procent av befolkningen som är fat-
tigast. Metro Manila växer horisontellt, 
övervägande enplanshus byggs och sta-
den brer ut sig över enorma ytor.

Studenterna fick bl.a. intervjua borg-
mästaren och boende i flera olika områ-

den och uppleva hur man bor om man 
är fattig respektive rik. De fick undersö-
ka tre olika tomter i Quezeon City där 
staden vill ha ny bebyggelse främst för 
låg- och medelinkomsttagare: En myck-
et stor tomt som ligger vid ett fängelse 
som ska avvecklas, en tomt med myck-
et grönska som planeras för bostäder åt 
kommunanställda och en tredje tomt vid 
ett stort köpcentrum där det redan bor 
16.000 sluminvånare.

i VårAS beFArAde mAN att denna första 
kurs i Manila också skulle bli den sista. 
Men så ser det inte ut nu. I augusti star-
tade en ny Sida-stödd internationell kurs 
vid avdelningen, som även den ska be-
driva fältarbeten i Metro Manila kom-
mande vinter. 

MAtS NyGReN

Nedan: Så här tänker sig studenten 
Sara Yllner en nybyggnation i Manila.
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Nej, alla måste inte bli entreprenö
rer.  och innovationer kan se ut på 
många sätt. Men den som vill kom
ma på något nytt, måste ta risker 
och våga söka svar och kontakter 
utanför sitt eget revir – det var hu
vudbudskapet på konferensen Inn
ovation in Mind. 

– Människor är olika och måste få 
göra det som de är bra på. Men vi 
ska veta att det finns mycket kom
petens utanför universitetet, kom
menterar rektor Per eriksson.

”Lunds kändisar på tältmöte” skämta-
de Sydsvenskans webbteve när Innova-
tion in Mind invigdes i mitten av septem-
ber. Konferensen var ett inslag i Sveriges 
uppdrag som ordförandeland i EU. I ett 
jättetält på Universitetsplatsen samlades 
cirka 700 forskare, innovatörer, entrepre-
nörer, studenter, politiker, kulturarbeta-
re med flera.

– Vår generation genomlever just nu 
den största ökningen i mänsklighetens 
historia när det gäller möjligheter att ut-
trycka sig och kommunicera, sa Clay 
Shirky, digital guru och författare till 
bestsellern ”Here comes everybody”.  

Genom Internet och nya sociala me-
dier kan de som vi förr kallade publiken 
plötsligt prata med vem de vill. De kan 
göra saker tillsammans och för varandra, 
utan stöd av chefer eller organisationer. 
Grupper kan bildas kring intressen och 
länkas ihop i oändliga nätverk, och  kom-

municerar blixtsnabbt och koordinerat 
vid sidan om traditionella kanaler. 

– Det har plötsligt blivit lätt att hand-
la som grupp, sammanfattade Clay 
Shirky. 

Detta får konsekvenser politiskt och 
socialt och för utvecklingen av tjänster 
och produkter. På Internet hittar den 
som har en idé utan svårighet en handfull 
intresserade som kan hjälpa honom eller 
henne att pröva den. De kan vara få men 
spridda över hela världen – som när man 
utvecklade operativsystemet Linux. 

 – Går projektet åt skogen gör det ing-
et. För det kostar så lite att experimente-
ra. Samtidigt ökar oddsen för att kom-
ma på något bra, eftersom det är de som 
själva vill använda uppfinningen som gör 
jobbet, sa Shirky. 

Utmaningen är att se möjligheter-
na och vilket slags ledarskap som krävs 
i denna platta, resursstarka ”innova-
tionsorganism” som Internet är. En le-
dare måste både vara ödmjuk och bra på 
att kommunicera; det är nyfikenhet, lust 
och frihet som bestämmer om någon ska 
ge sig in i ett samarbete.

kLAuS FrANke, innovationsprofessor 
från Wien, berättade om företag som 
fångar upp användarnas idéer i sitt ut-
vecklingsarbete, t.ex. Nike som låter 
vem som helst designa sportskor genom 
att tillhandahålla en digital verktygslåda 
och vara öppen för förslag.

Franke, liksom Nolan Bushnell, ”den 
moderna dataindustrins fader”, rekom-
menderade varje kreativ människa – fors-
kare såväl som företagare – att söka sig 
utanför sina egna revir. Den egna verk-
samheten låser fast oss i gamla mönster; 

innovationer 
på ny Mark

Platsen runt den tältöverbyggda 
universitetsfontänen blev extra 

spännande med kvällsbelysning.
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snickare får bättre tips från takläggare än 
från kolleger i sin egen bransch – det har 
Franke belagt i en undersökning.

Hur ser då den ultimata kreativa situ-
ationen ut? Ja, här är vi olika. 

Nobelpristagaren i kemi 1993, Kary B 
Mullis, berättade att han fungerar bäst i 
ett skyddat ”bo” där han får vara ifred. 
Han vill ha full frihet och obegränsat för-
troende från arbetsgivaren som ska ha en 
förtröstan om att Mullis kommer att leve-
rera, men först när han själv kan och vill.

deN kLASSiSkA eNtrepreNöreN är en 
igångsättare, tjurskallig och gåpåig och 
lever helt och fullt med sitt projekt. Ett 
exempel på konferensen var Sahar Has-
hemi, avhoppad ung advokat som grun-
dade den brittiska kaffebarskedjan Cof-
fee Republic som blev en kommersiell 
succé på 90-talet.

– Viktigast är att vara hundra pro-
cent engagerad och älska det man gör, 
det är min definition och därför kan man 
mycket väl vara en entreprenör också 
inom en organisation, sa hon.

Clay Shirky höll med:
– Jag fungerar bäst om jag kan ta 

skydd under en organisations servicepa-
raply och slipper göra allt själv, sa han.

– Men se upp med organisationskul-
turen, sa också Sahar Hashemi. Hennes 
råd var att bryta med det hemtama:

–  Lämna kontoret! Och tappa inte 
kontakten med kunden!

curtiS cArLSoN, SRI International, före 
detta Stanford Research Institute, spann 
vidare på samma tråd.

– Universitet har ingen tradition för att 
se användarens behov, men det är abso-
lut grundläggande för att en forsknings-
idé ska bli en framgångsrik tjänst eller 
produkt, sa han.

Pengar eller makt är sällan den avgö-
rande drivkraften för innovatörer, menade 
flera på konferensen. Socialt entreprenör-
skap kommer starkt. Lars J. Johansen, fö-
reståndare för danska Monday Morning, 
Skandinaviens största oberoende tanke-
smedja, talade om en ny folkrörelse.

– Människor vill göra en skillnad. 

Många känner en leda vid toppstyrning 
och ekonomisk girighet. I Danmark har 
vi flera exempel på socialt entreprenör-
skap, t.ex. företaget Specialisterna som 
anställer enbart människor med autism-
diagnos. De är fenomenala på att testa 
nya dataprogram och det är företagets 
affärsidé.

Men det var ett misstag att som flera 
danska politiker vilja kopiera idén till att 
omfatta alla som är autistiska. Litet och 
unikt är mer uthålligt – det menade ock-
så Curtis Carlson.

– Medierna har missat grejen: jobben 
finns inte i de stora företagen – som kom-
mer att slås ut för att de är för tungfotade 
– utan i de många små. Det finns myck-
et att göra inom exempelvis ny teknologi 
för att möta klimathotet.

För Att Få FrAm fler små hightechföre-
tag behöver också utbildningen sina in-
novationer.

– En dansk undersökning visar att en 
tredjedel av de tillfrågade kunde tänka 
sig att starta eget innan de började stu-
dera. Andelen hade sjunkit till tre pro-
cent när de lämnade högskolan, berätta-
de Lars J. Johansen.

Men även innovatörs- och entrepre-
nörsfolket behöver byta glasögon ibland 
och granska sina egna sanningar. 

– Det sägs ofta att unga människor 
kan allt om datorer och hur man hittar 
information på nätet. Det stämmer inte, 
sa socialantropologen Katarina Graff-
man. 

Bara en femtedel är vad vi kallar in-
ternetinfödingar – resten har noll koll. 
De måste vända sig till erfarenheten (läs: 
mamma) när de ställs inför de riktigt svå-
ra uppgifterna.

Och vem vet – med andra glasögon 
skulle kanske entreprenörer som Sahar 
Hashemi kunna inspireras av forskning 
likaväl som av en kaffebar i New York 
(som hon sen kopierade i London). Fast 
det kräver kanske också en lekfullare och 
öppnare akademi.

text: BRIttA CoLLBeRG  

Foto: GUNNAR MeNANdeR

Clay Shirky, digital guru.

Kary B Mullis och Nolan Bushnell minglar i tältet. 

Per Eriksson invigde konferensen med fiolspel.

Sahar Hashemi – entreprenör i kaffebranschen.

Konferensen hölls i ett gigantiskt tält som 
täckte nästan hela universitetsplatsen.
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LU Innovation / LUAB
Lunds universitets stöd för kommersialisering av forskning
046-222 11 11  -  info@luinnovation.lu.se  -  www.luinnovation.lu.se  -  www.luab.lu.se

LTH-uppfinning effektiviserar  
räddningsarbete av försvunna personer. 
Fredrik Tufvesson, forskare på LTH samt grund-
are av ResQU AB, har tillsammans med kollegan  
Fredrik Thorsell utvecklat en produkt som snabbt 
hittar människor som försvunnit i skog och till sjöss, 
eller som fastnat i laviner, rasmassor och eldsvådor. 

Genom signaler via mobiltelefonen kan de hitta försvun-
na personer med 30 cm precision, utan att det krävs var-
ken täckning eller aktivt agerande från den försvunne. 
Med en räckvidd på 10 km kan man söka av ett område 
på 50x60 km under en timme med helikopter. 

I dag söker man med ögon från helikopter. Vid laviner 
används främst hundar och sonder, och det finns även 
sändare i vissa skidkläder. Fredriks nya produkt är både 
snabbare och mer effektiv än dagens sökningsmetoder, 
och har dessutom betydligt fler användningsområden. 

En helikopterutryckning kan kosta 1000 kr/minut. Att 
räddningspersonalen direkt vet exakt riktning och av-
stånd gör arbetet mycket mer effektivt. Man sparar 
pengar och framför allt så räddar man liv! 

Hej Fredrik, hur känns det att se sin forskning  
komma till nytta?
Jag ser otroligt mycket fram till det ögonblick när vi har 
bidragit till att rädda det första olycksoffret i en verklig 

situation, då man ser att idén verkligen gör nytta i prak-
tiken. Än är vi inte där, men det kommer.

Vad har varit svårast hittills?
Att våga ta steget att verkligen driva projektet kommers-
iellt. Det är så enkelt att bara låta en idé stanna t.ex. 
vid en publikation och ibland behöver man övertyga sig 
själv om att våga göra något annorlunda.

Vad har du fått hjälp med av LU Innovation/LUAB?
I början hade vi stor hjälp med att värdera och skriva 
patentet som skyddar grundidén bakom systemet. När 
vi väl bestämt oss att driva projektet kommersiellt har vi 
haft stor nytta med att få saker på plats, inte minst vad 
gäller administration, styrelse och diverse avtal. Det har 
gjort att vi kunnat fokusera på att få igång själva verk-
samheten. LUAB är också vår delägare, och bidragit till 
att vi kunnat anställa en VD i bolaget.

Vad har du för tips till andra?
Har du en idé så tveka inte att testa den, våga ge den 
en chans i t.ex. Venture Cup och tveka inte att blanda in 
studenter i utvecklingen. De har mycket att bidra med, 
inte minst vad gäller tid och energi för att driva projektet 
framåt. Det kan i många fall vara tillräckligt för att komma 
över den initiala puckel och de osäkerhetsfaktorer som an-
nars ofta gör att man inte kommer igång.

Tester har bl.a. gjorts i 
Åre tillsammans med 

fjällräddningen, som ser stor 
potential i uppfinningen. 

Fredrik gräver fram en 
gömd mobil. 
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en Helsingborgare slår sig mer än gärna stolt 
för bröstet och säger: ”Kan själv!”.  Med tan-
ke på stadens historia som präglas av egenfö-
retagande och ett visst lillebrorskomplex i för-

hållande till Malmö är detta inte något som förvånar. 
Men när det kom till högre utbildning valde man att 
ta hjälp av de som faktiskt kan, Lunds universitetet.

uNder tideN som det startades högskolor runt om i 
landet i städer av Helsingborgs storlek, kände man 
ingen stress från Helsingborgs sida. Lunds universi-
tet låg knappt 30 minuter bort med tåg. Men snart 
var Helsingborg den sista staden i sin storlek som stod 
utan högre utbildning. Samtidigt insåg man också vad 
som började halta: avsaknaden av forskning samt allt 
färre unga människor i staden innebar att man ham-
nade på efterkälken i utveckling av staden såväl som 
näringslivet. 

Bakgrunden till etableringen av Campus Helsing-
borg är lika fantastisk som enkel. I ett samarbete mel-
lan Lunds universitet och Helsingborg, med regionens 
kommuner och näringsliv, tittade man på vilka kom-
petensbehov som efterfrågades. Samtidigt utvärderade 
universitetet vilka utbildnings- och forskningsområden 
som gick att utveckla i samklang med dessa. I och med 
det var grunden lagd för Kommunikation och Service 
Management. Detta kompletterades med mer etablera-
de utbildningar till högskoleingenjör och socionom. 

NäStA år är det tio år SedAN Lunds universitet eta-
blerade sin norra utpost, Campus Helsingborg. Un-
der sitt första decennium har verksamheten utvecklats 
och innefattar nu nära 3.000 studenter, 4 utbildnings-
program med en rad olika inriktningar samt forskning 
inom bland annat service, kommunikation, logistik 
och sociala tjänster.

Men var blev ni andra av?

daniel Nilsson, projektledare vid Helsingborgs stad, är näste 
omvärldskrönikör som tittar på Lunds universitet lite från sidan 
(först ut var elisabet Johnson i förra LUM). Han är glad över den del 
av LU som etablerats vid Campus, men undrar var resten blev av.  

Gå utanför murarna 
och ta tåget norrut!

Era kollegor i Helsingborg lägger grunden för nya 
utbildningar utifrån tvärvetenskaplighet, nära samver-
kan med näringsliv och offentlig verksamhet. Detta 
sker i vår stad där studenter och universitet ses som en 
strategisk resurs och inte som en förutsättning. Sam-
tidigt sitter uppenbarligen större delen av Lunds uni-
versitet fort-
farande kvar 
innanför mu-
rarna i en 
stad till brist-
ningsgränsen 
full av aka-
demiker, som 
minns hur det 
var förr, som 
minns när de slapp höra från de högre nivåerna: ”glöm 
inte att ta Campus Helsingborg i beaktande”. Ovanpå 
detta får studenterna tälta i parkerna...

HeLSiNGborGArNA, näringslivet och politikerna står 
med öppna armar och välkomnar samverkan med uni-
versitetet på alla nivåer. Starkast symboliseras detta av 
ett projekt så omfattande att det borde vara varje aka-
demikers våta dröm: H+, ett stadsbyggnadsprojekt 
där centrala Helsingborg kommer att byggas ut med 
en yta motsvarande centrala Ystad. För detta projekt 
är samverkan med akademisk kompetens inte bara en 
önskan, det är en förutsättning! 

Så jag utmanar er:  Gå utanför murarna, ta ett tåg 
norrut och hälsa på! Känn på den dynamiska miljön 
vid Lunds universitets alldeles egna utpost – Campus 
Helsingborg!  

dANIeL NILSSoN  

PrOJEKTLEDArE FÖr ”DEn STUDEnTVänLIGA STADEn”             

HELSInGBOrGS STAD

 

”Helsingborgarna, 
näringslivet och politikerna 
står med öppna armar och 
välkomnar samverkan med 
universitetet på alla nivåer.” 
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LU Service

Kinnarps Interior Malmö

040-14 34 20 

info@malmo.kinnarps.se

www.kinnarpsinterior.se/malmo 

hos oss hittar du en mängd 

kända varumärken och 

spännande produkter.

Personlig 
Service!
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boken

in i kullaberg
LU-arkeologen Kristina Jennbert be-
rättar om bergets geologi, om kul-
turhistoria och om arkeologiska 
fynd i Kullabergs grottor (Acta 
 archaeologica Lundensia). Boken är 
rikt illustrerad och vänder sig både 
till forskare och till lekmän som 
vill ha en handbok vid utflykter till 
Kulla berg.

krigsledare 
från 1900-talet
I andra världskriget stod ideologi-
erna mot varandra. Idéhistorikern 
Svante nordin skriver om de fyra le-
darna Hitler, Stalin, roosevelt och 
Churchill och deras olika person-
ligheter, ideal och världsåskådning 
i boken Fyra som förde krig (At-
lantis).

kvinnlig hälsa 
och sjukdom
Om sockersug, övervikt, kvinnomiss-
handel, plastikoperationer, psykisk 
ohälsa m.m. handlar det i antologin 
Kvinnors hälsa – fakta och my
ter (Studentlitteratur). redaktörer är 
Gunilla Jarlbro och Charlotte Erlan-
son-Albertsson, och de skribenter 
från fem olika ämnen som medver-
kar i antologin kommer alla från LU.

medeltidens 
matvanor
35 recept och berättelser om män-
niskors levnads- och matvanor på 
medeltiden finns i boken en sås av 
ringa värde och andra medeltida 
recept (A&J Books). Författare är 
medeltidsarkeologerna Daniel Serra 
och Hanna Tunberg, som läst gamla 
handskrifter och provlagat historis-
ka maträtter.

INGeLA BJÖRCK

öreSuNdSSAmArbete. den som 
har en bra idé, ett forskningspro
jekt eller en innovation och vill gå 
över Sundet för samarbeten kan 
ta hjälp av europeiska struktur
fonder, exempelvis Interreg IVa
Öresund. I Öresundspotten finns 
totalt 52, 5 miljoner euro. 

– Pengarna är sorgligt outnyttjade, 
menar Bengt Streijffert som koordine-
rar Interreg-ansökningarna för Lunds 
universitets del. Men även om det kan 
upplevas problematiskt att ta sig ige-
nom ansökningsprocessen till samar-
betsprojekten finns det hjälp att få. LU 
har en väl utbyggd stödstruktur som 
kan hjälpa till från början till slut. 

LU har också tillsammans med 
danska och skånska partners redan 

utbiLdNiNG. Sedan 2007 erbjuder 
Lunds universitet ettåriga och två
åriga masterutbildningar enligt 
Bologna modellen. Nu har de första 
studenterna gått ut. Var får de jobb? 
Vet arbetslivet om vad de kan? det 
ska ett nytt utvecklingsprojekt ta 
reda på, i syfte att bland annat för
bättra informationen till arbetsgi
varna och att hjälpa utbildningarna 
att höja sin konkurrenskraft.

– Jag hoppas att det här kan leda till en 
sund debatt om masterutbildningarna 
och dessa studenters roll i arbetslivet, sä-
ger Kristina Josefson, som ansvarar för 
projektets lundadel. 

Projektet är ett samarbete mellan uni-
versiteten i Göteborg, Uppsala och Lund 
och handlar också om att jämföra ut-
bildningarna vid de olika lärosätena för 
att lära av varandras goda exempel. Det 
innefattas samtidigt i universitetets sats-
ning för attraktiva studiemiljöer.

Hur går det för 
masterstudenterna?

Kristina Josefson berättar om projek-
tets olika delar. En del handlar om en in-
formationssatsning till arbetsgivarna, för 
att stödja masterstudenterna när de kom-
mer ut med en tidigare relativt okänd ex-
amen. En annan del handlar om att ta 
fram olika nyckeltal: Vem söker till ut-
bildningarna? Var finns jobben efteråt? 
Hur många fortsätter till forskarutbild-
ning? Är det någon skillnad mellan den 
ettåriga och den tvååriga utbildning-
en? Fakulteterna kommer också att in-
tervjuas och vissa kommer att få göra en 
självvärdering, som ett led i den interna 
kvalitetsutvecklingen. Till sist kommer 
studenterna att få svara på enkäter. Man 
kommer dock inte att titta på själva inne-
hållet i utbildningarna. 

 Projektet beräknas pågå fram till års-
skiftet 2010–2011. En övergripande pro-
jektplan är antagen och en plan för lun-
dadelen antas i dagarna. I Lund finns ett 
60-tal masterutbildningar.

LINdA VIBeRG

Sök pengar hos Interreg IVa!
fått ett antal stora projekt. Störst är 
Nano Connect Scandinavia som be-
viljats ca 50 miljoner kronor. Andra 
projekt är Ecomobility som tittar på 
miljövänliga transporter, vindkraft, 
kulturdriven innovation som drivs av 
etnologen , liksom de precis beviljade 
Brand IT vid EHL och Hållbara bygg-
processer vid LTH samt ett uppstarts-
projekt i materialvetenskap.

Interreg IVa pågår fram till 2013 och 
beroende på typ av projekt är det mel-
lan två och fyra ansökningsperioder 
per år. Öresund är en av flera struktur-
fonder som syftar till att stärka samar-
beten över nationella gränser.

ANNA JoHANSSoN

FotoNot. Läs om Interreg IVa på 
www.interreg-oks.eu/se
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på gång

Bästa sättet att komma till rätta med sjukdo-
mar av olika slag är att förebygga dem. Det 
är temat för Forskningens Dag, Medicinska 
fakultetens stora populärvetenskapliga ar-
rangemang som anordnas varje höst.

Om möjligheten att förhindra barndiabe-
tes, att förebygga hjärt-kärlsjukdomar, att 
rädda liv med vacciner och hindra blindhet 
genom tidig upptäckt av grön starr handlar 
några av föredragen. Forskare vid Lunds uni-
versitet och universitetssjukhusen i Lund och 
Malmö står för föredragen och även för in-

30 oktober

om äggets och 
ögats evolution på 
darwin-symposium
Den 30 oktober samlas ett antal framstå-
ende svenska och utländska evolutions-
forskare i Lund. Då arrangeras ett sym-
posium med titeln ”Darwin and Beyond: 
Evolution from the Origin of Life to the 
Human Mind”. Det är populärvetenskap-
ligt och hålls på engelska. Allmänheten är 
välkommen, föranmälan krävs. Symposiet 
arrangeras med anledning av 200-årsjubi-
leet av Charles Darwins födelse. Program 
och anmälan finns på symposiets hemsida 
www.cob.lu.se/darwin/. Sista anmälnings-
dag är onsdagen den 21 oktober.

10 noveMber

Vägen in i cellen
Att tränga igenom gränserna till livet hand-
lar en tvärvetenskaplig workshop om den 
10 november kl 13.15–17 i Biologihuset på 
Sölvegatan 35b. Det är ett samarbete mel-
lan Cell- och organismbiologi och Livsmed-
elsteknik som vänder sig till alla forskare in-
tresserade av att tränga in i celler. Här kan 
man lära sig om nya injektionsnålar i nano-
skala och flera andra metoder att tränga 
igenom cellmembran (kemiska och elek-
triska). Thomas Vernier från University of 
Southern California talar om en metod att 
skicka in cellgifter i celler. Pär Henriksson 
från företaget Arc Aroma Pure håller ett av 
de andra tre föredragen innan dagen avslu-
tas med en diskussion. Anmälan sker till fe-
derico.gomez@food.lth.se för kaffets skull.

1–11 oktober tro på dina idéer. En helg-
kurs för tjejer som vill veta mer om att starta 
eget. Träffa förebilder och andra som funderar 
som du. Kursen är öppen för nuvarande och 
nyligen utexaminerade kvinnliga studenter, 
oavsett studieinriktning. Anmälan och info: 
anna.manhem@venturelab.lu.se eller www.
venturelab.lu.se

13 oktober Lunchtalk with dr. Kristi
na Myrvold, Centre for Theology  and religi-
ous Studies, Lund University, ”Translating the 
Guru´s world to local and translocal contexts: 
religious language and learning among con-
temporary sikhs”. Kl 12.15 – 13.15, Conferen-
ce room 2065, Centre for East and South-East 
Asian Studies.

13–14 oktober development Research 
day 2009. Geocentrum 1, Sölvegatan 10, 
Lund. Info: www.lucsus.lu.se/

13 oktober Kickoff för Venture Cup 
09/10. Venture Cup Syd inbjuder dig och dina 
vänner på en inspirerande afton där vi pre-
senterar Venture Cup och vad vi kan erbjuda. 
Kl 16.00–21.00 Ideon Innovation, Lund. Info: 
www.venturecup.se/sw6103.asp

13 oktober Lunds filosoficirkel: Kan vi 
utrota det onda? Kulturjournalisten Per Svens-
son: Luther och djävulen. Kl 19.30 i Palaes-
tra, Lund.

14 oktober debattseminarium. Fors
karutbildningens framtid? Utmaningar 
och konsekvenser. I panelen ingår Ingalill 
rahm Hallberg (vicerektor, Lunds universitet), 
Harriet Axelsson (prorektor, Malmö högsko-
la), Leif Lindberg (professor, Växjö universi-
tet), Jitka Lindén (docent, Lunds universitet) 
och Andreas Lundin (SACO, Lunds universitet). 
Moderator: Åsa Lindberg-Sand (kvalitetssam-
ordnare, Lunds universitet). Seminariet anord-

nas av forskarutbildningsnätverket FOnSYD. Kl 
15.00–16.30 i Stora konferensrummet, Pufen-
dorfinstitutet, Lunds universitet, Biskopsgatan 
3, Lund. Info: www.ced.lu.se/utveckling/naet-
verket-fonsyd.

14 oktober Att skriva bra CV och ansök
ningsbrev. Anmäl dig till Arbetslivscenters se-
minarium. Du får konkreta exempel på säljan-
de CV och ansökningsbrev, liksom metoder du 
kan använda för att få fram just dina styrkor. 
Kl 15.15–17.00 i Tornrummet, Gamla kirurgen, 
Sandgatan 3, Lund.

14 oktober teknik och naturvetarcir
keln 2009 – Darwin – inte bara evolution: 
”darwin och bildandet av korallreven”, 
Sven Stridsberg, geologi. Kl 19.30–21.00 
Edens hörsal, Statsvetenskapliga institutio-
nen, Lund.

15 oktober experimentella Forskning
ens dag. Kl 12.45–17.00 Fernströmsalen, 
BMC, Lund.

16 oktober ecology seminars. ”explo
ring ‘terra incognita’, the biogeograp
hy of microorganisms”, noah Fierer Univer-
sity of Colorado, Boulder. Kl 14.00 – 15.00, 
röda rummet, Ecology Buildning, Sölvegatan 
37, Lund.

17 oktober Hörselskadades dag. HrF 
Hörselskadades riksförbund arrangerar till-
sammans med Ljudmiljöcentrum vid Lunds 
universitet en dag under rubriken ”Befria 
samtalet – att höra och att höras – sam
talsvänliga ljudmiljöer med föreläsning
ar”. Kl 12.00–15.00 i Föreläsningssal 1 i Block-
et i Universitetssjukhuset, Lund. Info: www.
ljudcentrum.lu.se/

18 oktober Söndagsverkstad för barn 
på Skissernas museum. Drop in kl 13.00–

3–4 noveMber

Forskningens dag om friskare liv
formationen i den kompletterande posterut-
ställningen.

Forskningens Dag äger rum den 3 no-
vember i Malmö och den 4 november i Lund 
med samma program båda dagarna. Mal-
möarrangemanget avslutas med utdelning-
en av ett pris till årets ”yngre framgångsrika 
forskare vid UMAS”. Lundaarrangemanget 
avslutas med utdelningen av Fernströmstif-
telsens Stora nordiska pris samt sex priser till 
yngre forskare vid landets sex medicinska fa-
kulteter.

5 noveMber 

darwin, Gud 
och vetenskapen
Den 5 november hålls symposiet ”Darwin, 
Gud och vetenskapen: samtal om tro och 
evolution”. Det är ett samarrangemang 
mellan naturvetenskapliga fakulteten och 
Området för humaniora och teologi, och 
det blir samtal om tro och vetande och om 
darwinismen i olika vetenskapstraditioner. 
Förutom forskare vid LU deltar även bi-
skop Antje Jackelén. Mer info Pierre.Wik-
torin@teol.lu.se Plats: Edens hörsal mellan 
17 och 19 och därefter mingel.
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16.00. Alla åldrar välkomna. Pris 30 kr per barn 
eller familjebiljett 50 kr för 1 vuxen + 2 barn. 
Plats: Skissernas museum, Finngatan 2, Lund.

20 oktober Lunds filosoficirkel: Kan vi 
utrota det onda? Fil dr Johan Östling: ”Civi
lisationens motpol; Nazismen och efter
krigstidens Sverige”. Kl 19.30 i Palaestra, 
Lund.

21 oktober Forskningsseminarium. Ma-
linda Andersson, doktorand i sociologi, Upp-
sala universitet, presenterar sitt pågående av-
handlingsprojekt under titeln ”Blodets och 
rötters logik. Konstruktioner av interna
tionellt adopterade i svenska socialpoli
tiska texter”. Kl 16.15 i sal 3, Centrum för Ge-
nusvetenskap, Magle Stora Kyrkog. 12 a, Lund.

21 oktober teknik och naturvetarcir
keln 2009 – Darwin – inte bara evolution, 
”Husdjur, grödor och arvsmekanismen – 
de starkaste och svagaste länkarna i teo
rin?”, Torbjörn Säll, Cell- och organismbiologi. 
Kl 19.30 – 21.00 Edens hörsal, Statsvetenskap-
liga institutionen, Lund.

22 oktober ecology seminars ”Gender 
and evolutionary biology”, Måns Anders-
son, Uppsala universitet. Kl 14.00 Blue hall, 
Ecology Building, Sölvegatan 37, Lund.

24 oktober Konstkväll. nu är det dags för 
Lunds första Konstkväll – en afton som vill ma-
nifestera stadens rika konstliv. Flertalet konst-
institutioner, gallerier och ateljéer har öppet 
och presenterar en mängd spännande eve-
nemang, visningar och föredrag. Kl 17.00 på 
Skissernas museum, Finngatan 2, Lund. 

24 oktober Samhällsvetenskapens dag, 
 Kl. 10.00–14.30, Edens hörsal, Paradisga-
tan 5, Hus H. Välfärd – för vem? är den frå-
ga som ställs under Samhällsvetenskapens dag 
2009. när ekonomin gick på högvarv trodde 
många att krisernas tid var över, att alla skulle 
få del av ett växande välstånd. Så kom finans-
krisen förra hösten och denna tro föll samman. 
Idag, när länder världen över kämpar med ef-
fekterna av krisen har gamla orättvisor och so-
ciala skillnader åter blivit tydliga. Årets tema 
handlar om tillhörighet, men lika mycket om 
att inte höra till. 

26 oktober Seminariet för tidigmo
derna studier: djurens historia. Kl 15.15 
på Kulturanatomen, Biskopsgatan 7, sal 202, 
Lund. Info: www.ht.lu.se/forskning/semina-
rieserier/seminariet-foer-tidigmoderna-studier. 
Kl 15.15 

27 oktober Lunds filosoficirkel: Kan vi 
utrota det onda? Historikern Bengt Liljegren 
föreläser: Adolf Hitler – monster eller män

niska? Kl 19.30 i Palaestra, Lund.

28 oktober Anställningsintervjun. An-
mäl dig till Arbetslivscenters seminarium som 
ger konkreta tips inför och under intervjun. 
Tag gärna med en för dig intressant platsan-
nons! Kl 15.15 i Tornrummet, Gamla kirurgen,  
Sandgatan 3, Lund.

28 oktober RUMtIdMUSIK. tankar 
kring en tonsättares vardag. En föreläsning 
av tonsättaren Leo nilsson kring musikens ele-
ment. Kl 19.00 på Skissernas museum, Finnga-
tan 2, Lund.

28 oktober teknik och naturvetarcir
keln 2009 – Darwin – inte bara evolution. 
”den unga apan – barn, djur och jämförel
ser”, Tomas Persson, Kognitionsvetenskap. Kl 
19.30 i Edens hörsal, Statsvetenskapliga insti-
tutionen, Lund.

29 oktober ecology seminars. ”deep 
branches in the eukaryote tree of life”. 
Sandra Balauf, Uppsala universitet. Kl 14.00 
Blue hall, Ecology Building, Sölvegatan 37, 
Lund.

3 NoVember Arkeologi för alla. Lars Lars-
son: Guld och människooffer – släktfej
der i Uppåkra för 1500 år sedan? Kl 15.30 
i Stora salen, Archaeologicum, Sandgatan 1, 
Lund. Info: www.ark.lu.se

3 NoVember Lunds filosoficirkel: Kan vi 
utrota det onda? Universitetslektor Agneta 
Blom: Ateism och det onda. Kl 19.30 i Pa-
laestra, Lund.

5 NoVember ecology seminars. ”Host
parasite coevolution in a noisy world”, 
Tom Little, University of Edinburgh. Kl 14.00 
Blue hall, Ecology Building, Sölvegatan 37, 
Lund.

10 NoVember Att skriva bra CV och an
sökningsbrev. Anmäl dig till Arbetslivscen-
ters seminarium. Du får konkreta exempel på 
säljande CV och ansökningsbrev, liksom me-
toder du kan använda för att få fram just dina 
styrkor. Kl 15.15 i Tornrummet, Gamla kirur-
gen, Sandgatan 3, Lund.

10 NoVember Lunds filosoficirkel: Kan vi 
utrota det onda? Professor Göran Hermerén: 
Att bekämpa det onda till varje pris. Kl 
19.30 i Palaestra, Lund.

11 NoVember teknik och naturvetar
cirkeln 2009 – Darwin – inte bara evolution, 
”Lilleputtar och jättespindlar? – fysikalis
ka begränsningar på levande varelser”, 
Patrik Edén, Teoretisk fysik. Kl 19.30 i Edens 
hörsal, Statsvetenskapliga institutionen, Lund.

23 oktober har Teaterhögskolans av-
gångsklass premiär på sitt diplomar-
bete ”Skärmarna”. De nybakade skå-
despelarna ger en underhållande och 
oroande teaterföreställning signerad 
värstingen Jean Genet. 

Skärmarna handlar om sprickan 
mellan öst och väst i världen. Krymper 
avståndet idag eller växer det? Genom 
en grotesk skrattspegel visar Genet de 
ödesdigra konsekvenser destruktivite-
ten får när man ställer folk mot folk. 
Scenen är en liten stad där araber-
nas misär står i kontrast till européer-
nas bisarra överflöd. Ilskan kokar i sta-
den bland bönder, tjuvar och horor 
och våldsamheterna kommer oundvik-
ligt närmare... Finns det gnistor i Sve-
rige idag som kan tända till på liknan-
de sätt? 

Spelas på Bryggeriteatern 23 ok-
tober–14 november 2009. Bergsgatan 
31, Malmö. 

Biljetter Kulturcentralen: 040-10 30 
20 www.kulturcentralen.nu Föreställ-
ningen är ca två timmar. regi: Marek 
Kostrzewski & Christer Strandberg. 
För info kontakta producent Peter Zell: 
040-32 55 93 eller maila peter.zell@
thm.lu.se 

23 oktober
– 14 noveMber

diplomarbete med 
avgångseleverna

12 NoVember ecology seminars, ”Featu
re saltation and the evolution of mimicry 
rings”, Olof Leimar, Stockholms universitet. 
Kl 14.00 Blue hall, Ecology Building, Sölvega-
tan 37, Lund.

12 NoVember Biology Seminars at CoB, 
”Living optical elements in the vertebrate 
retina”, Jochen Guck, University of Cambrid-
ge, UK. Kl 15.15 lecture hall, Animal Physiolo-
gy building, Helgonavägen 3B, Lund.
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9 oktober  
doris CunhaGoncalves i anestesiologi 
och intensivvård; ”Levosimendan in early 
experimental sepsis: effects on the heart and 
hepatosplanchnic circulation”. Kl 9.00 Seger-
falksalen, BMC, Wallenberg neurocentrum, 
Lund. 

AnnaKarin Larsson i vårdvetenskap 
med inriktning omvårdnad: ”Parents´ ex-
periences and reactions when an unexpec-
ted finding in their foetus is revealed at a rou-
tine ultrasound examination”. Kl 10.00 hörsal 
1, Institutionen för hälsa, vård och samhäl-
le, Lund. 

Aladdin Mohammad i njurmedicin: 
”Studies on the epidemiology and outcome 
of primary systemic vasculitis”. Kl 13.00 Fö-
reläsningssalen, Optimahuset, Barngatan 2, 
UsiL. 

Pontus dunér i biomedicin med inrikt
ning experimentell kardiovaskulär forsk
ning: ”Immune responses aginst aldehyde 
modified extracellular matrix in atherosclero-
sis”. Kl 13.00 Medicinska klinikens aula, ing 
35, MAS. 

Anita enmark i astronomi: ”Adaptive 

optics in integrated modeling of telescopes”. 
Kl 14.00 på Institutionen för astronomi, Lund. 

Jessica Nilsson i kemi, inriktning oor
ganisk kemi: ”new vanadium oxido complex-
es with potential biological activity”. Kl 10.30 
Kemicentrum, hörsal C, Lund. 

Michael Krona i filmvetenskap: ”Från 
orsak till verkan. Berättarstrategier i Sveriges 
Televisions inrikespolitiska nyhetsförmedling 
1978–2005”. Kl 10.15 i hörsalen, Språk- och 
litteraturcentrum, Lund. 

Henrik enqvist i fysik: ”Studies of pho-
nons and phase transitions by time-resolved x-
ray diffraction”. Kl 10.15 i hörsal B, Fysiska in-
stitutionen, Lund.
 

10 oktober  
Piotr Garbacz i nordiska språk: ”Issues in 
Övdalian syntax. Structural properties and 
the role of inflection in a Scandinavian verna-
cular”. Kl 10.15 i hörsalen, Språk- och littera-
turcentrum, Lund. 

16 oktober  
ola Johansson i förpackningslogistik: ”On 
the value of intelligent packaging – a packa-
ging logistics perspective”. Kl 10.15 i kårhusets 
hörsal, John Ericssons väg 3, Lund. 

Mikael Roll i allmän språkvetenskap: 

”The neurophysiology of grammatical cons-
traints. ErP studies on the influence of proso-
dy and pragmatics on the processing of syntax 
and morphology in Swedish”. Kl 13.15 i Pang-
ea, hörsal 229, Geocentrum, Lund. 

17 oktober  
Jenny Ström Herold i tyska, språkveten
skaplig inriktning: ”Proformen und ellipsen. 
Zur syntax und diskurspragmatik prädikativer 
anaphern im Deutschen und im Swedishen”. 
Kl 10.15 i sal L403, Språk- och litteraturcen-
trum, Lund.

Följande disputationer har ägt rum:
david Aronsson i lungmedicin: ”From 
sneeze to wheeze: non-invasive studies on 
asthma and rhinitis”. 

Josefin Ahnström i laboratoriemedi
cin med inriktning experimentell klinisk 
kemi: ”Apolipoprotein M-studies of structure 
and function”. 

Mukesh Pasupuleti i klinisk medicin: 
”Structural, functional and evolutionary stu-
dies of antimictrobial peptides”. 

tomas Appelqvist i systematisk teolo
gi: ”Bönen i den helige Andes tempel. Män-
niskosyn och kyrkosyn i Martin Luthers böne-
teologi”. 

Anders olsson i pedagogik: ”Konstruk-
tionen av gymnasieskolans turismämne”. 

Malin Nilsson i medie och kommuni
kationsvetenskap: ”Att förklara människan 
– Diskurser i populärvetenskapliga TV-pro-
gram”. 

Pia Kyhle Westermark i socialt arbete: 
”MTFC – en intervention för ungdomar med 
beteendeproblem”. 

Carl Cederström i informatik: ”The oth-
er side of technology: lacan and the desire for 
the purity of non-being”. 

Maarten ellmer i ekologi, inriktning 
växtekologi och systematisk: ”Quantita-
tive genetic variation in declining plant popu-
lations”. 

Leila Brännström i allmän rättslära: 
”Förrättsligande. En studie av rättens risker 
och möjligheter med fokus på patientens ställ-
ning”. 

Helena Berglund i ekologi, inriktning 
kemisk ekologi och ekotoxikologi: ”The 
threat from non-indigenous species – ecosys-
tem vulnerability, global distribution and co-
occurrences with other major threats”. 

Vasile Coman i kemi, inriktning analy
tisk kemi: ”Heterogeneous electron transfer 
studies with ligninolytic redox enzymes and li-
ving bacteria. Applications in biosensors and 
biofuel cells”. 

Jie Sun i fysik: ”Semiconductor nanoelec-
tronic devices – based on ballistic and quan-
tum effects”.

dispUtationer

 

Möt Jan Eliasson och Isabella Lövin
Internationellt möte om fred, rättvisa och miljö 
17 oktober, stadshallen i lund
Vårt gemensamma ansvar för fred och rättvisa 
Jan Eliasson, tidigare utrikesminister, FN-ambassadör och fredsmäklare 
Tyst hav - om konsten att missköta en gemensamt ägd naturresurs  
Isabella Lövin, författare, miljödebattör och EU-parlamentariker 
pris: 100 kr för två föredrag + fika. tid: start kl 14.15. 
Biljettköp samma dag i Stadshallen.  
Läs mer: www.svenskakyrkan.se/lundsstift

Upptäck Backagården! 
Ett modernt Konferenscenter 

i en fantastisk skogsmiljö!
Även Fester, Evenemang och Vandrarhem

Ring oss idag! 0413-746 00
B a c k a g å r d e n  K u r s  &  K o n f e r e n s  C e n t e r  A B   -  Te l e f o n :  0 4 1 3 - 7 4 6 0 0  -  Te l e f a x :  0 4 1 3 - 7 4 6 9 5
S t e n s k o g e n  7 3 5  -  2 4 3 9 1  H Ö Ö R  -  H e m s i d a :  w w w. b a c k a g a r d e n . s e  -  E p o s t :  i n f o @ b a c k a g a r d e n . s e
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I september över-
lämnade Indiens 
ambassadör Bal
krishna Shetty 
en bokdonation 
till Lunds univer-
sitet beståen-
de av 120 verk av 
och om Mahat-
ma Gandhi. Am-
bassadören var 
i Lund för att inviga Karl reinhold Ha-
ellquist-samlingen på Asienbiblioteket. 
Haellquist var historiker och en av Sveri-
ges främsta Indien- och Pakistankänna-
re med många böcker bakom sig. Han 
avled år 2000 och änkan Inger Sondén 
Haellquist donerade samlingen på cirka 
7.000 böcker (inklusive en unik samling 
med litteratur av och om Mahatma Gan-
dhi) till universitetet 2004. Den har där-
efter katalogiserats av Sydasiennätver-
ket SASnET.

hänt!

tjänster
Universitetslektor i danska språket och 
litteraturen, 50%. ref nr 3060, ans 9 okt. 
Info 046-2228722.

Universitetsadjunkt i svenska och 
främmande språk. ref nr 3061, ans 9 okt. 
Info 046-2228722.

Forskarassistent i fysik med inriktning 
mot laserbaserad partikelacceleration. 
ref nr PA 2009/3113, ans 9 okt. Info 046-
2227655.

doktorand i nanoelektronik. ref nr PA 
2009/3472, ans 9 okt. Info 046-2228062.

Biträdande universitetslektor i materi
alvetenskap med inriktning mot kristall
tillväxt. ref nr PA 2009/2645, ans 9 okt.

Hörselprov
Möjlighet finns nu att under vecka 46, 
måndag-torsdag, få sin hörsel testad kost-
nadsfritt. Såväl LU-anställda som studen-
ter är välkomna. Hörselprovet utförs av 
studenter vid audiologiutbildningen under 
handledning av erfarna audionomer.

Hörselprovet utförs i lokaler på Univer-
sitetssjukhuset. För tidbokning ring 046-
177154.

preStiGepriS. Magnus 
Larson, professor vid Tek-
nisk vattenresurslära fick 
motta det prestigefyllda 
priset International Coas-
tal Dynamics Award i To-
kyo i mitten av september. 
Kommitténs motivering 
löd ”From theory to prac-
tice, offshore to over-
wash, micro to macro”. Priset delas bara ut 
vart fjärde år.

LokALA FerNStrömpriSet. Forskningen 
kring den ovanliga men allvarliga sjukdomen 
medfödd muskeldystrofi har nu prisbelönats i 
Lund. Det är forskaren Madeleine durbeej
Hjalt som fått Lunds universitets lokala Fern-
strömpris på 100.000 kronor.  

kemipriS. Lundaprofessorn Björn Roos får 
det prestigefulla priset ACS Award in Theo-
retical Chemistry 2010. Han hämtar priset på 
5.000 dollar på ACS årsstämma i San Francisco 
i mars.  Priset, som sponsras av Dell Incorpora-
ted, delas ut för att uppmärksamma innovativ 
forskning inom teoretisk kemi som antingen 
förbättrar teoretisk metodologi eller bidrar till 
nya upptäckter kring teoretiska system.  

wAHLGreNSkA. Lundahistorikern Ulf Zan
der får 75.000 kronor från Wahlgrenska stif-
telsen för projektet ”En jämförelse av synen på 
förintelsen i Skandinavien och Storbritannien”. 
  
cLiopriSet. Lundahistorikern Johan Östling 
är årets mottagare av Cliopriset som han får 

för sin forskning om nazismen i Sverige. Clio-
priset, som instiftades 1994 av Clio – den his-
toriska bokklubben och Svenska Dagbladet, 
uppgår till 25.000 kronor. Det utdelas årligen 
till ”en framstående yngre historiker inom det 
svenska språkområdet”.

NordiSkA FerNStrömpriSet. Professor 
JanÅke Gustafsson från Karolinska institu-
tet  och University of Houston, är årets mot-
tagare av Fernströmstiftelsens stora nordis-
ka pris. Det är ett av Skandinaviens främsta 
medicinska priser med en prissumma på 1 mil-
jon kronor. Jan-Åke Gustafssons prisbelönade 
forskning handlar om kärnreceptorer, en sorts 
molekyler som finns inne i cellkärnan.

iNVALd. Michael Bog
dan, professor i interna-
tionell och komparativ 
privat- och processrätt vid 
Juridiska fakulteten, har 
valts in i Institut de droit 
international. Institutet, 
som en gång belönats 
med nobels fredspris, 
är en sammanslutning 
av världens ledande experter på internatio-
nell rätt.  
 
ForSkNiNGSANSLAG. Malin Malmsjö, 
kliniska vetenskaper och david Gisselsson 
Nord, laboratoriemedicin, har tilldelats varde-
ra en halv miljon kronor i forskningsmedel ur 
Per-Eric och Ulla Schybergs Stiftelse.  

priSFöreLäSAre. Docent Mattias Col
lin, infektionsmedicin vid BMC, har tilldelats 
Svenska Läkaresällskapets pris för yngre fors-
kare och får möjlighet att ge en prisföreläs-
ning på rikstämman 25–27 november 2009 i 
Stockholm.

RÄTTELSE fRån HÄnT i LUM 7/09: 
nils Otto Sjöberg skänker sin äggsamling till 
kvinnoklinikerna i både Lund och Malmö.

Magnus Larson.

Michael Bogdan.

Mahatma Gandhi.

Gandhi-böcker 
skänkta till Lu

Universitetslektor i elektrisk mätteknik 
med inriktning mot ultraljudsteknik. ref 
nr 2009/3161, ans 9 okt. Info 046-2227532.

doktorand i geobiosfärsvetenskap. ref 
nr 3328, ans 12 okt. Info 046-2220454.

Studiestöd för utbildning på forskarni
vå vid området för humaniora och teolo
gi. ref nr PA 2009/3211-3413, ans 13 okt. Info 
www.lu.se

doktorand i geobiosfärsvetenskap, in
riktning naturgeografi och ekosystem
analys. ref nr PA 2009/3215, ans 15 okt. Info 
046-2224082.

Utbildningsbidrag i medicinsk strål
ningsfysik, inriktning strålterapifysik. ref 
nr n 2009/586, ans 26 okt. Info 046-173565, 
046-173985.

doktorand i matematisk fysik. ref nr PA 

2009/3455, ans 15 okt. Info 046-2229633. 
Studiestöd för utbildning på forskarni

vå inom projektet Baltic Borderlands. ref 
nr PA 2009/3408-3409, ans 4 nov. Info www.
lu.se 

FiLmpriS. tommy Gustafsson, forskare och 
lärare i filmvetenskap och historia vid LU har 
fått årets Pro Lingua-pris av riksbankens Jubi-
leumsfond. Det innebär att hans avhandling 
om den svenska 1920-talsfilmen kan översättas 
till engelska för att nå en internationell publik.
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haLLå LArS BErGGrEn...

Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

...nyutnämnd professor i historia med inrikt
ning på arbetarhistoria. 

Vad är egentligen 
arbetarhistoria ?
– Det kan handla om arbetarrörelserna och deras politik, 
arbetsförhållanden, arbetets organisation, arbetarkultur, 
folkbildning, arbetskraftsvandringar... jag vill gärna ha en 
mycket bred definition av ämnet.

Men numera talar man ju aldrig om arbetarklass, och in
dustriarbete sysselsätter allt färre i Sverige – är inte det
ta mycket otidsenligt i dagens samhälle?

– Nej, just för att industrisamhället nu håller på att ömsa 
skinn är det viktigt att ha ett historiskt perspektiv för att 
bättre förstå vad som sker. Och historia behöver inte be-
tyda saker som hände för flera hundra år sedan. Ett exem-
pel är det projekt vi fått pengar till av Vetenskapsrådet, om 
de främlingsfientliga strömningarna i Landskrona mellan 
1945 och 2005.

Vad exakt är det ni ska titta på?
– Vi vill undersöka om främlingsfientligheten i Lands-

krona, där Sverigedemokraterna fick mer  än en femtedel av 
rösterna i kommunalvalet 2006, har med arbetarrörelsens 
minskade betydelse i staden att göra eller med hur rörelsen 
själv handskats med frågor om främlingsfientlighet. 

tror ni att arbetarrörelsens nedgång har lämnat ett tom
rum där Sverigedemokraterna kunnat gå in, eller att rö
relsen till och med utgjort en grogrund för främlingsfient
liga stämningar?

– Det är sådana frågor vi vill undersöka. Vi ska titta på 
både arbetsplatser och fackliga organisationer, arbetarrörel-

sen i den lokala politiken, och hur invandrarna tagits emot 
i olika bostadsområden i Landskrona.

I din tjänst ingår att du ska arbeta 50 procent vid Centrum 
för arbetarhistoria i Landskrona. Vad är det, och vad är 
din uppgift där?

– Det är en sammanslutning där ett 40-tal organisa-
tioner är med, bl.a. LO, ABF och Landskrona Arbetare-
kommun. Min uppgift handlar både om forskning och 
om tredje uppgiften. Jag ska sätta igång universitetspro-
jekt med anknytning till arbetarhistoria, ordna konferen-
ser och dra igång forskningscirklar om lokala arbetshisto-
riska ämnen. 

“Forskningscirklar”?
– Det är cirklar där personer från olika fackliga organi-

sationer eller olika arbetsplatser med hjälp av forskare tar 
fram och analyserar material om den egna historien. Ett ex-
empel är en cirkel om statarnas liv på Säbyholms gård, där 
flera av deltagarna var ättlingar till statare och lantarbetare 
på Säbyholm i Landskrona kommun.

Är arbetarhistoria ett typiskt svenskt intresse?
– Nej, faktiskt inte. I universitetets forskningsutvärde-

ring RQ08 skriver de internationella bedömarna om bl.a. ar-
betarhistoria att det är ”internationellt relevant, viktigt och 
ett område som många studerar” inte bara i Sverige.

INGeLA BJÖRCK
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