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Ny konsertsal invigd
på Musikhögskolan
”Lyftande svanar” av Bruno Lilje
fors lyfter musiken till oanade höj
der i den nya konsertsalen som ny
ligen invigdes vid Musikhögskolan
i Malmö. I två år har man arbetat
med Liljeforssalen, som tidigare var
ett bibliotek.

Invigningen av den nya konsertsalen fira
des bl.a. med jazz med Håkan Rydin (pia
no), Hans Andersson (bas) och Olle Der
nevik (trummor). I bakgrunden ses Bruno
Liljefors tavla ”Lyftande svanar”.
LUM nr 10 | 2010

Musikhögskolans prefekt Sverker
Svensson invigningstalade om den nya
salen som en ny mötesplats och ett sätt
att tillgodose fler publikgruppers behov,
samtidigt som salen också ska kunna användas i undervisningssyfte.
Liljeforssalen har plats för ungefär
60 sittande åhörare och är mindre än
de båda befintliga salarna, den stora Rosenbergsalen och Lilla salen. Det var inte
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Allting, från golv till tak har renoverats
för att ge bästa möjliga akustiska förhållanden, samtidigt som det ska vara ljudisolerat från intilliggande rum. För detta
krävdes dubbla väggar och extra isolering. En akustiker, John Olav Wesström,
har också deltagit i planeringen. Det nya
ekgolvet är också extra tjockt. Salen har
LED-belysning, som sparar energi och
samtidigt minskar värmealstringen.
Målningen av Bruno Liljefors har en
central plats i salen. Det är lätt att fångas i
den, vilket också bidrar till ett sinnestillstånd som förhöjer de musikaliska upplevelserna. ”Lyftande svanar” var med på
Baltiska utställningen 1914 och skänktes
till Musikhögskolan av den framgångsrike företagsledaren Einar Hansen vid invigningen av de nuvarande lokalerna år
1982.

Publiken uppskattade Håkan Rydins pianospel.

t

Sångerskan Sara Wilén sjöng operaimprovisationer ackompanjerad av Conny Antonov
på piano.

många av platserna som gapade tomma
vid invigningen.
– Det har saknats en sal i den här storleken. Här kan vi ha akustiska konserter och mindre kammarmusikkonserter,
säger Mats Lindstrand, projektledare för
iordningsställandet av den nya konsertsalen.
Vid invigningen var det så upp till bevis för den nya salen. Det blev en härlig blandning av jazz, folkmusik och något så ovanligt som operaimprovisation.
Stämningsfyllda toner blandades med
underfundiga och humoristiska operatolkningar av publikens associationer
utifrån Bruno Liljefors och hans målningar.
Sverker Svensson var nöjd efter invigningskonserten:
– Akustiken är i grunden bra. Sedan
kan man alltid experimentera med saker
som gardiner och liknande.

Mats Lindstrand, projektledare för
iordningsställandet av den
nya konsertsalen, är nöjd
med det färdiga resultatet.
Sångerskan Brita Björs och gitarristen Fredrik Ohlson spelade folkmusik.

text: Linda viberg
Foto: Gunnar menander
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Sikta mot stjärnorna!
LU kan bli bland topp 20 i världen menar Advisory Board
kritiska vänner. – Integrera etik

och teknik! Lär er tala om utbild
ning över ämnesgränserna! Och slå
vakt om humaniora, samhällskun
skap och konst – ämnen som utgör
universitetets själva kärna!
Råden kommer från universi
tetets nya Advisory Board som
besökte Lund i början av november
och träffade universitetsledning,
dekaner och studenter.

Varför nöja sig med att vara bland världens hundra bästa universitet, när chansen borde finnas att tillhöra de femton
eller tjugo bästa, frågade sig de externa
rådgivarna, Lunds universitets ”kritiska
vänner” med internationell utblick.
– Lund är imponerande och ni har
aldrig haft sådana fantastiska möjligheter som nu. Utnyttja dem och sikta mot
stjärnorna, tyckte John Hood, från Robert Foundation, USA .
Tillsammans med provost Judyth Sachs

från Macquarie University i Sydney och
professor Jan-Anders Månsson från École Polytechnique Fédérale de Lausanne
utgör han universitetets Advisory Board.
De tre har valts för sina kunskaper inom
utbildning, forskning och innovation/
samverkan och för sina erfarenheter av
internationellt akademiskt ledarskap.
– Undervisningen måste få högre status och Lunds universitet måste fråga
sig vad en examen härifrån ska stå för,
sa Judyth Sachs, som för övrigt leder bedömargruppen inom EQ11, universitetets projekt för att utveckla utbildningen.
– Det ska vara uppenbart för arbetsgivaren vad som kännetecknar studenter utbildade i Lund, vilket mervärde en
Lundaexamen har. De ska veta att Lundastudenter har kunskaper och kompetens som gör dem rustade för en internationell marknad. Och att de är upplysta
6

Kritiska vänner:
Jan-Anders
Månsson, Judyth
Sachs och John
Hood.

medborgare, engagerade för demokrati
och social rättvisa.
Det här är inte Judyth Sachs påfund,
utan värderingar som är underförstådda i universitetets verksamhet och strategier; men de måste lyftas fram bättre
för de går delvis förlorade i dagens komplexa och föränderliga universitetsmiljö,
menade Judyth Sachs.
i synen
på vad utbildning och undervisning ska
handla om bland ämnena, konstaterade
hon också. Det kan vara en svaghet:
– Ni behöver utveckla ett gemensamt
språk för att tala om utbildning och undervisning, tyckte hon.
Judyth Sachs fick medhåll av sina
rådskolleger. Kvalitetssäkringssystem är
bra, men till sist handlar det om ledarskap, om att ta ansvar som ledare och lärare; leva som man lär och förmedla universitetets värden till studenterna, tyckte
också John Hood.
– Pluralismen hotas inte – den finns
i mötet mellan lärare och studenter, sa
han.
Lunds universitet behöver också profilera sig bättre internationellt. Vilket
slags universitet vill Lund vara? Med sin
Det finns stora skillnader

ämnesbredd har Lunds universitet större möjligheter än specialiserade högskolor att samla kompetens kring framtidens
forskningsfrågor – det måste utnyttjas.
– Ni har aldrig haft så mycket pengar
som nu. ESS byggs i Lund och regeringen verkar också lita på er. Det gäller att
ta de chanser som ökad frihet innebär, sa
Jan-Anders Månsson.
Själv efterlyser han mer etiska perspektiv inom både teknisk utbildning
och forskning.
– Vi behöver ”gröna ingenjörer” som
kan föra etiska värderingar vidare ut i näringslivet.
handlar
framför allt om att integrera ämnen och
värderingar, ansåg också John Hood. Vägen dit är tvärvetenskapliga projekt och
utbildningar. Och att inte stirra sig blind
på de ”hårda” områdena.
– Jag har en bön: att universitetet ska
värna humaniora, samhällsvetenskap och
konst – ämnen som är centrala i varje civiliserat samhälle – och integrera dem med
medicin, teknik och naturvetenskap, sa
John Hood.
Lunds universitets framtid
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studieavgifter. Utomeuropeiska
studenter som vill läsa i Lund från
hösten 2011 – och alltså ska betala
avgift – ska få förhandsbesked
både om antagning och eventuellt
stipendium ganska snart efter att
de ansökt. Lunds universitet har
praktiserat löpande antagning från
1 december. Man vill inte riskera att
välmeriterade studenter tröttnar på
att vänta på besked och går vidare
till andra universitet.

Fakulteterna har i princip enats om en modell för att inför nästa läsår fördela stipendier till studenter som ska betala avgift.
Stipendier ska fördelas efter hur många
helårsstudieplatser för ”betalstudenter”
som respektive område planerar för.
Varje område får en summa och bestämmer om det ska vara t.ex. hel- och
delstipendier. Störst andelar går till LTH
och universitetets särskilda verksamheter, USV, med populära masterprogram
som exempelvis LUMES.

Varje område rankar de studenter som
de anser bör komma ifråga för stipendier. Principen är att meriter ska bestämma
om en student ska antas och få stipendium; den sökandes ekonomiska situation
ska inte avgöra.
Med utgångspunkt från rankinglistorna bereder en universitetsgemensam
grupp – med representanter för fakulteterna – beslut om vilka som slutligen ska
få stipendier.
En del av stipendiepotten är avsatt
till bland annat universitetsgemensamma strategiska satsningar. Beredningsgruppen är med och bereder också hur
de pengarna ska fördelas. Inför läsåret
2011 går huvuddelen till att justera och
se till att alla områden får minst ett stipendium. Pengarna ska också kompensera områden med särskilt många utomeuropeiska sökande och som behöver fler
stipendier, till exempel Ekonomihögskolan som missgynnas i den modell man
enats om.

Ännu är det oklart om utomeuropeis-

ka studenter som läser i Lund inom Erasmus Mundus-program ska slippa avgift.
– Vi har skickat en skrivelse till Utbildningsdepartementet och bett att
dessa stipendiater ska undantas från avgift. Avgifter fanns inte när vi tecknade
avtalen om de här projekten med kommissionen. Det handlar om att vi måste
hålla våra löften till dem vi samarbetar
med, säger Gilla Carlecrantz, tillförordnad chef för Avdelningen för internationella relationer.
BRITTA COLLBERG

t

Klart hur stipendier
till avgiftsstudenter
ska fördelas

Beredningsgruppen ska träffas var
fjortonde dag från årsskiftet för att byta
erfarenheter.

Stipendier

Universiteten får en relativt sett liten summa för att skapa stipendier för utom
européer. Lunds universitet får 2,3 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 18 hela
stipendier för ett år, räknat på en genomsnittsavgift på 130.000 kronor. Flera fakulteter kommer dock att dela upp sina stipendiemedel så att fler personer kan få
hjälp med att betala avgiften. Lunds universitet har också ambitionen att bygga
upp en egen internationell stipendiefond
för att kunna ta emot fler utomeuropeiska studenter.

Gick rektors befordran till professor rätt till?
Granskning. I dagarna presenteras

den oberoende granskningen av
rektor Per Erikssons befordran till
professor för universitetsstyrelsen.
Granskare är advokat Anders Ste
ning, specialist på det akademiska
regelsystemet.

Per Eriksson befordrades till professor ett
drygt år innan han valdes till rektor för
Lunds universitet för två år sedan. Vid

LUM nr 10 | 2010

befordringstillfället var han generaldirektör för Vinnova.
I en serie artiklar i dagspressen har
befordringen ifrågasatts – såväl Per Erikssons egen beskrivning av sina meriter som lärarförslagsnämndens bedömning.
För att undvika vidare spekulationer
och undanröja alla tvivel om felaktigheter i befordringsprocessen beslutade universitetsstyrelsen i samråd med prorektor

och LTHs rektor att tillsätta den oberoende utredningen.
Läs om resultatet av Anders Stenings
granskning och kommentarer på www.
lu.se/lum och följ rapporteringen på
www.lu.se



Har du synpunkter kring detta? Skriv
till LUM Debatt lumdebatt@lu.se för publicering på webben eller lum@rektor.lu.se
för publicering i nästa nummer av LUM.
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– Våra intervjuer har visat att föräldrar som själva sällan använder kollektivtrafiken inte kommer på idén att deras ungdomar skulle kunna åka buss till
sina aktiviteter. Kollektivt åkande är alltså inget självklart utan en vana som måste byggas upp, menar forskarna.
I sitt projekt om barn och unga i kollek-

En specialbuss till fritidsaktiviteterna är ett bra alternativ i vintermörkret.
foto: gunnar menander

Särskild fritidsbuss
lär barn åka kollektivt
Trafikforskning. Den mörka, reg
niga kvällen lockar inte precis till ut
omhusaktiviteter. Men fem tappra
fotbollskillar i 11-årsåldern har ändå
samlats vid ”fritidsbussen” som
ska ta dem från Annehem till en
fotbollsplats i Stångby. Bussen är
inte bara ett transportmedel, utan
också ett forskningsredskap som
tillkommit särskilt för ett projekt
om ungdomar och kollektivtrafik.

Idén uppstod när Stina Johansson, trafikforskare vid LTH, och Camilla Siotis,
psykolog vid Högskolan Kristianstad,
båda hade barn med många kvällsaktiviteter.
– Det var ett väldigt skjutsande. För
min son skulle det t.ex. ta nästan tre kvart
att åka buss hemifrån Kobjer via centrum
till Victoriastadion. Klart att jag hellre
skjutsade honom, eftersom det bara tog
fem minuter, säger Stina Johansson.
Så gör också många andra föräldrar.
Men dels är bilkörning inte bra för miljön, dels är det inte alla familjer som har
tid och råd att köra sina barn. Särskilda
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tivtrafiken har de intervjuat både föräldrar, barn, ungdomar och busschaufförer.
För barnen hade chaufförerna stor betydelse: med vänliga busschaufförer kände de sig välkomna och omhändertagna,
medan ett ovänligt bemötande fick dem
att känna sig ovälkomna.
Därför är det enligt forskarna viktigt
att busschaufförerna tar emot barnen på
ett bra sätt och tänker på att alla inte är
rutinerade resenärer. Ett osäkert barn
kan behöva extra stöd, till exempel hjälp
med att gå av vid rätt hållplats.
Busschaufförerna å sin sida hade sällan
några problem med barn, men såg däremot tonårspojkar som en besvärlig grupp.
– Det gällde i Malmö inte bara i höghusområdena, utan också i de välmående villasamhällena. Pojkarna därifrån
upplevdes ibland som både snorkiga och
stöddiga, säger Camilla Siotis.
kommer att köra
under våren också, förhoppningsvis med
allt fler barn när den blir mera känd. Fortsättningen, då finansieringen från Trafikverket och Vinnova tar slut, är mer
oklar.
– Men det behöver inte bli dyrare med
fritidslinjer för barn och ungdomar än
med de servicelinjer som finns för äldre och funktionshindrade, menar Stina
Johansson.
Båda forskarna tror dock att initiativet
måste utgå från fritidsföreningarna. Om
två eller tre föreningar kan samordna sig
kring hämtningar och lämningar, så kan
de uppvakta sin kommun och försöka få
till en busslinje för ”sina” barn och ungdomar. Det skulle inte bara gynna trafiksäkerheten och miljön, utan kunde också vara ett sätt för föreningarna att få fler
deltagare till sina aktiviteter.
Fritidsbussen i Lund

Stina Johansson och busschaufför Leif
Andersson.

bussar för barns fritidsaktiviteter kunde
vara ett sätt att lösa problemet.
Efter många diskussioner med kommuner och föreningar har nu ”fritidsbussen” uppstått: en buss som en gång
i veckan kör tur och retur med dels fotbollsbarn från Annehem till Stångby,
dels scouter från Gunnesbo till en scoutkår i Vallkärra. På så sätt slipper barnen
ge sig ut i trafiken på cykel, och behöver
inte skjutsas, utan blir i stället vana vid
att åka kollektivt.

INGEL A BJÖRCK
Se även www.lund.se/fritidsbussen.
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Joel Parthemore, Lovisa Brännstedt, Kristina Lundblad och Paul Tenngart tävlade om att presentera sin forskning på bästa sätt.
foto: anna johansson

Sverigepremiär för Science Slam

Bästa kortföredraget vinner!
populärvetenskap. Rätt så ner

vöst. Men mest roligt. Det är sum
meringen av Sveriges första Science
Slam då sex forskare kände sig
manade att tävla om vem som pre
senterar sin forskning bäst. Och alla
medel var tillåtna för att imponera
på juryn – publiken på Lundarestau
rangen Carlssons trädgård.

Science Slam är en tävling i att hålla föredrag. Varje deltagare får tio minuter
på sig och under denna tid gäller det att
trollbinda sin publik. Konferencier Anders Marklund gick igenom regelverket
före tävlingsstart: Publiken sätter poäng
på en skala från 1–10 utifrån kriterierna
underhållning/engagemang samt lättillgänglighet och ny kunskap. Poängen ges
direkt efter varje föredrag av publiken.
Först ut av tävlingsdeltagarna var Lo-

Sven Strömqvist – Sveriges förste mästare i
Science Slam. foto: kennet ruona

visa Brännstedt från antikens kultur och
samhällsliv som tog publiken på en resa
från romartiden till nutid med utgångspunkt i människans romantiserade bild
av lantlivet.

t

Framträdandet renderade höga poäng

Science Slam

De första Science Slams ägde rum vid
tyska universitet, Braunschweig 2008,
Köln och Hamburg 2009 och Berlin
2010. Presentationsformen har mötts
av stor uppmärksamhet i medier. Sveriges första Science Slam – med speciell
inriktning mot forskning inom humaniora och teologi – arrangeras av HEXgruppen vid Lunds universitet.
LUM nr 10 | 2010

från publiken, som stod sig länge i tävlingen, dock inte hela vägen fram till seger.
– Jag har förberett mig lite annorlunda
jämfört med en vanlig föreläsning. Här
gäller det att renodla sitt budskap eftersom man bara har tio minuter på sig. Det
är väldigt roligt, men en märklig känsla
att höra publiken efteråt sitta och prata
om min prestation, säger hon.
Ytterligare fem forskare äntrade scenen. Bokomslagets historia, användan-

det av den stilistiska figuren metonymi
och hur språket relaterar till tänkandet
var några av ämnena. Sist ut var litteraturvetare Paul Tenngart som valt att
prata om Charles Baudelaires provocerande diktsamling ”Les Fleurs du Mal”
och visa hur sentida artister och författare försökt återuppväcka den provokation
som boken en gång skapade. Han kände
av den hårda konkurrensen och stundens
”allvar” bland barhäng och applåder.
– Jag har lagt upp min presentation
kring en massa bilder. Jag har även skrivit ett manus, men jag tror jag skippar
det nu när jag har sett de andra. Det är
mycket tuff konkurrens och svårt att veta
hur man ska lägga upp det, den här formen är ju alldeles ny.
och tillika vicerektor Sven Strömqvist gav publiken en inblick i världens språk och barns språkanvändning och publiken belönade honom
med högst poäng och seger. Därmed var
Sveriges förste mästare i Science Slam korad, men troligtvis inte den siste.
– Förhoppningsvis kan detta få samma genomslag som det fått i Tyskland
där man hållit på med detta under ett
par år. Och man kan mycket väl ta detta
utanför humaniora-teologi och ha med
forskare från andra områden, säger Anders Marklund.
Lingvistprofessor

Anna Johansson
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Lundastudent vittnade i FN
om förtryck mot indisk folkgrupp
internationellt. Sagar Zende till

hör daliterna, den grupp som befin
ner sig allra längst ner i det indiska
samhällets kasthierarki.
– Jag är undantaget – jag är aka
demiker, säger Sagar som läser en
internationell master i Lund.

Sagar Zende går på det internationella
masterprogrammet LUMID – master in
development and management. Nu inne
på andra läsåret varvar han praktik på
olika FN-organ med att skriva på masteruppsatsen. Under sin praktik på FNs
människorättsorgan i Genève tog han
nyligen chansen att vittna om förtrycket av daliterna.
Hans vittnesmål spreds på nätet, men
i de indiska medierna var det tyst. Det
förvånar honom inte:
– Indien är ingen demokrati. Det är
en elitokrati. Makten också över medierna är koncentrerad till ett par hundra familjer.
får omvärlden att häpna, men de ekonomiska
klyftorna och fattigdomen ökar. Det vill
Sagar Zende ändra på.
– På sikt vill jag skaffa mig en strategisk position där jag kan försvara daliternas och många andra marginaliserade gruppers rättigheter, men då måste jag
skaffa mig det sociala och kulturella kapital jag saknar som dalit, förklarar Sagar Zende.
I Indien är det svårt att komma vidare i karriären. Han har en akademisk
examen i socialt utvecklingsarbete och
har arbetat på fältet i bland annat olika
människorättsorganisationer, men när
han sökt sig vidare till andra tjänster har
många dörrar varit stängda, säger han.
– Jag var en av de bästa i min klass,
men eftersom jag stämplades som dalit,
fick jag alltid lägre betyg än mina högkastiga studiekamrater.
Den indiska tillväxttakten
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Indiern Sagar
Zende går på
det internationella masterprogrammet LUMID vid
LU och kämpar
för bättre rättigheter för sin
folkgrupp daliterna.

Ett sätt att komma undan kastsystemet är att ge sig utomlands. Sagar Zende sökte stipendier som han hittat på internet och erövrade flera, bland annat det
prestigefyllda Commonwealth-stipendiet som delas ut bara ett per år i Indien till
studenter som vill göra en master i sociologi. Han valde Lund och LUMID ändå,
p.g.a. upplägget med deltagare från hela
världen, vars erfarenheter tas tillvara i
undervisningen, och betoningen på examensarbetet. Han hade också hört gott
om Lunds universitet och om den svenska välfärdsmodellen.
varit viktiga för Sagar Zendes bildningsresa: hans morfar,
hans mamma och den legendariske frihetskämpen och daliten Bhimrao Ramji
Ambedkar, Indiens förste justitieminister och mannen bakom den indiska konstitutionen.
Sagar Zendes morfar, som fortfarande
lever, föddes i en liten by utanför Mumbai. Han bodde i slummen och gjorde de
jobb som åligger daliterna enligt kastsystemet och traditionen.
Tre personer har

– Man är hänvisad till att bo på platser
utanför byn kända som Maharwada, ”de
oberörbaras ghetto”, att arbeta med vissa saker – t.ex. ta hand om exkrementer
vid offentliga latriner – och äta kött från
självdöda djur, berättar Sagar Zende.
Ambedkars visioner
lyckades morfadern ta sin familj till storstaden där chanserna var fler och kastdiskrimineringen inte så svår. I Mumbai organiserade han sig politiskt, gick
på möten och demonstrationer med andra anhängare till Ambedkar. Dottern
Asha, Sagar Zendes mamma, följde med
från tidig ålder. Genom hårt arbete de
flesta av dygnets timmar lyckades morfadern ge sina barn en grundläggande utbildning.
– Min morfar gick två år i skola, min
mamma gick tolv!
Det är detta ideologiska arv Sagar
Zende har med sig, och det sprids sakta
men säkert också i övriga gruppen daliter, säger han.
– Vi är ett brutet folk – dalit betyder
något som är sönderbrutet – men allt fler
Inspirerad av
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förstår vikten av utbildning och social
rättvisa. I många dalithem håller man
upp ett foto av Ambedkar när ett barn
föds, så att det ska genomsyras av hans
insikter.
Men trots den officiella retoriken
finns alltså ett starkt motstånd från de
övre kasterna mot att förbättra för de
fattiga, fortsätter Sagar Zende. Politiska reformer saknar ofta substans, som
t.ex. den lag som klubbades i år om alla
barns rätt till åtta års grundskola, menar han.
– Den rätten har funnits i vår delstat Maharashtra i många år. Men det
finns ingen kvalitetssäkring och ingen
underkänns i de statliga skolor dit de
fattiga är hänvisade så resultaten blir
därefter. Bara i Mumbai stad är fyra
miljoner skolbarn analfabeter enligt en
undersökning, säger Sagar Zende.
visar sig
också på andra sätt, fortsätter han. Staten ska enligt lag finansiera skolgången,
men hans egen lillasyster har trakasserats och förödmjukats av sina lärare eftersom staten inte betalt ut ersättning
till hennes skola.
– Staten har också undantagit de utländska universitet som startar filialer
i Indien från kravet på särskilda intagningskvoter för lågkastiga och stamfolk. Man kringgår den indiska lagen
som slår vakt om mångfalden genom
olika kvotsystem.
Kastsystemet underminerar möjligheten att meritera sig som individ och
komma vidare. Det hindrar utvecklingen, leder till att Indien underutnyttjar sina enorma mänskliga resurser, säger Sagar Zende. Det måste till
mycket starkare påtryckningar och förebyggande samarbete från internationella aktörer som t.ex. FN, Världsbanken, Internationella valutafonden och
OECD. Och daliterna måste gå samman, kräva sina rättigheter, kräva utbildning.
– För det är som doktor Ambedkar
sa: Du måste själv avskaffa ditt slaveri. Förlita dig inte på superhjältar eller på Gud.
Det korrupta elitväldet

text & foto: BRITTA COLLBERG
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Trafikriskerna i tredje
världen tar
sig många
former – här
en överfylld
lastbil.

Hotad finansiering av utbildning
om säkrare trafik i u-länder
Trafiksäkerhet. Runtom i värl

den dör mer än 3000 människor
i trafiken varje dag. Om några år
beräknas trafiken vara den främ
sta anledningen till förtida död
och invalidisering i tredje världen,
och i Afrika är trafikolyckorna nu
ett större folkhälsoproblem än
aids och malaria.

Det är mot den bakgrunden en forskargrupp vid LTH ser trafiksäkerheten
som en fråga inte om transporter utan
om folkhälsa.
– Dödsfallen är bara toppen på isberget – antalet skadade är ju mångdubbelt större. De miljontals människor
som invalidiserats av trafikolyckor ger
enorma kostnader för utvecklingsländerna. Det är pengar som i stället hade
kunnat läggas på skolor, infrastruktur
och ekonomisk utveckling, menar professor András Varhelyi på Institutionen
för trafik och samhälle.
Han har tillsammans med bl.a. kollegan Christer Hydén skrivit ett öppet
brev till regeringen om utbildningsprogrammet Road Traffic Safety. Institutionen för trafik och samhälle har gett
denna utbildning inte mindre än nio
gånger, med stöd från Sida och inom
ramarna för LUCE, Lund University
Commissioned Education. Deltagarna
har kommit från ministerier, polismyndigheter, trafiksäkerhetsenheter och intresseorganisationer i Afrika och Asien.
Nu ska Sida lägga ner sin verksam-

het inom transportområdet, och lundaforskarna hoppas att Road Traffic
Safety-programmet ska kunna flyttas
över till folkhälsoområdet i stället. Att
lägga ner det vore mycket olyckligt,
tycker de.
– Vi ordnade nyligen ett uppföljningsmöte i Kapstaden för ett 70-tal
tidigare kursdeltagare från Afrika. Där
framgick det att flera av dem nu fått
högre positioner som ger dem en chans
att göra stora insatser. Och i vissa länder har utbildningsprogrammet kunnat bygga upp nätverk av personer som
brinner för trafiksäkerhetsfrågor, säger
András Varhelyi.
Några resultat som utbildningen
redan gett är trafiklagar om hjälm för
barn i Vietnam, krav på hjälm för motorcyklister samt ett bilskoleinstitut i
Nigeria, en lag om bilbälten i Etiopien
och hastighetsbegränsningar vid skolor i Malaysia.
Medan trafiksäkerheten allmänt
sett är sämre överallt i tredje världen,
så ser de främsta riskerna lite olika ut
på olika håll.
– Motorcykeln är ett vanligt fordon
i Asien, så där dör många i MC-olyckor. I Sri Lanka orsakar bussolyckor
många dödsfall, eftersom kollektivtrafiken är helt oreglerad. Och i Afrika är
det fotgängarna som är särskilt utsatta.
Mer än hälften av alla afrikanska män,
kvinnor och barn som dödas i trafiken
är fotgängare, säger András Varhelyi.
INGEL A BJÖRCK
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Zoabi Zoabi, Håkan Pihl och Eva Åkesson samtalar på University of Jordans campus. foto: maria lindh

Möten
i Mellanöstern
Samverkan med Mellanöstern står som en viktig punkt i universitetets
strategiska plan. Hur ser verkligheten ut bakom den satsningen, undrade
LUM och följde med en rektorsdelegation till Israel, Palestina och Jorda
nien. Här träffade vi både forskare och studenter med ett brinnande in
tresse för språket, kulturen och konflikten.
Delegationen leddes av prorektor Eva Åkesson och arrangerades av Carina Jensen på Internationella Relationer och Hen
ry Diab på Arabiska. Följande deltog under hela eller delar av resan; Eva Wiberg, prodekan HT-området; Håkan Pihl, prefekt
vid företagsekonomi EHL; Mina O’Dowd, pedagogik; Joakim Nilsson, Musikhögskolan; Karin Frydenlund, Medfak och från
Centrum för Mellanösternstudier: Leif Stenberg, Petter Pilesjö, Ulrik Mårtensson, Torsten Janson och Lars-Erik Olofsson.
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Varför ska LU satsa på Mellanöstern?
Mellanöstern är en del av vår egen
historia, och därför en del av värl
den som vi måste studera för att
förstå oss själva och Europa. Dess
utom är regionen en viktig eko
nomisk maktfaktor med en starkt
växande ung befolkning.
Det är några svar man får av
Leif Stenberg när man frågar
honom varför Lunds universitet
ska engagera sig i forsknings- och
utbildningsprojekt med länderna i
Mellanöstern.
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strömningar i Syrien, och på senare tid
även i Libanon.
– Jag studerar detta i första hand för
att jag tycker det är intressant, säger han,
och menar att man nästan överallt i Mellanöstern kan prata forskning och utbildning på ett gemensamt språk. Det är viktigt att skapa en intellektuell jämvikt i
relationer, även om vi inte alltid har samma ekonomiska förutsättningar. Många
av människorna är fattiga och så är även
deras universitet.
Men annars är Mellanöstern en ekonomiskt viktig region, menar Leif Stenberg och berättar att arabländerna nyligen räknat upp sin energireserv, oljepriset

påverkar hela världen och befolkningen
är ung.
– Men ändå är intresset inte alls lika
stort för Mellanöstern som för exempelvis Kina. Trots att regionerna påminner om varandra både när det gäller ekonomisk utveckling och problem kring
mänskliga rättigheter och demokrati.
Han menar att Lunds universitet har
en enorm potential i Mellanöstern tack
vare att Sverige upplevs som en symbol
för ett rättvist och oberoende samhälle
utanför den amerikanska och europeiska
storpolitiska maktsfären. Ett ökat utbyte
med studenter och doktorander som kanske disputerar i Lund och återvänder till

Centrum för Mellanösternstudier

Centrum för Mellanösternstudier, CMES, grundades 2007 med målet att stödja och samordna forskning om Mellanöstern vid Lunds universitet. Under senare decennier har allt fler inom alla fakulteter startat undervisning och forskning om regionen. CMES stödjer dessa satsningar och har som mål att vara
ett internationellt nav i Europa och världen för tvärvetenskaplig forskning om
Mellanöstern. I fjor fick centret ett av regeringens nationella strategiska forskningsanslag på nio till tolv miljoner om året i minst fem år. Ett tiotal personer
är heltidssysselsatta inom centret som också bedriver flera tvärvetenskapliga
nationella och internationella projekt. Sammanlagt har ett 30-tal forskare vid
Lunds universitet anknytning till CMES idag.
13
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Leif Stenberg i Syrien
i samtal med
stormuftin
Ahmad Kuftaro.

t

Leif Stenberg är islamolog och föreståndare för Centrum för Mellanösternstudier, CMES. Centret invigdes under
pompa och ståt för drygt tre år sedan av
Prins Hassan av Jordanien. Nu är lundaforskarna i Jordanien, och Leif Stenberg kommer hit direkt från en konferens i Syrien.
I Amman ansluter han till sina kollegor Torsten Janson, Petter Pilesjö, Ulrik
Mårtensson och Lars-Erik Olofsson som
har mycket att berätta från dagarna i Israel och Palestina (se följande artiklar).
Hela gänget är med resten av LU-delegationen vid besöket på University of Jordan där alla tas emot som gamla goda
vänner. Leif Stenberg ger en eloge till lundakollegan Henry Diab som undervisar
i arabiska, och menar att det är mycket
tack vare hans personliga kontakter som
relationerna med det jordanska universitetet är så omfattande och goda.
– Men det är dyrt för ett jordanskt universitet att skicka studenter och forskare
till Lund. Det krävs avtal för att de ska
kunna studera gratis i Sverige, säger han.
Leif Stenberg betonar att engagemanget i Mellanöstern för hans del
varken handlar om bistånd eller konfliktlösning, utan snarare om ren nyfikenhetsforskning. Sedan mitten av
1990-talet har han ägnat sig mycket åt
Syrien, bland annat som gästforskare vid
ett franskt institut i Damaskus. Hans
forskningsområde är moderna religiösa

t

sina hemländer skulle kunna bli mycket värdefulla alumnkontakter för framtiden – såväl ekonomiskt som politiskt.
– Det finns ungefär en halv miljon
människor i Sverige idag med bakgrund
eller anknytning till Mellanöstern eller
med religiösa kopplingar till regionen.
Länder som Turkiet, Iran och Saudiarabien är i en viss mening stormakter, påpekar Leif Stenberg, och berättar
att redan idag erbjuder exempelvis Irak
fullt betalande studenter och forskarstuderande om vi kan och vill ta emot.
Leif Stenberg koordinerar också det

stora nationella strategiska forskningsområdet (se faktaruta) som tydligare
ska sätta Mellanöstern på den svenska kartan. I projektet ingår samverkan
med näringslivet, och i Lund är man
glad över att den svenska handelsministern Ewa Björling visar stort intresse för
denna del av världen.
– Hon har besökt länderna här
många gånger, och det gynnar även oss
i vårt etablerande av kontakter, säger
Leif Stenberg.
När Leif Stenberg kommer hem till
Sverige väntar bland annat ett uppdrag
för storföretaget ABB som vill förstärka sin position i Mellanöstern och vill
utveckla en skräddarsydd kurs i affärsrelationer.
över att CMES
har flyttat till Finngatan där personal,
studenter och forskare nu får plats tillsammans. Där hoppas han ytterligare
utveckla en redan stark forskningsmiljö, bland annat genom att fortsätta rekryteringen av internationellt erkända
forskare och ytterligare förstärka kompetensen inom centret. Målsättningen
är nu att bygga en forskningsmiljö som
blir en av de ledande i världen, säger Leif
Stenberg.
– Satsningen på masterutbildningen
som startade här i höst med fler än 30 internationella studenter, alla med intressant bakgrund, ligger väl i linje med den
utvecklingen, konstaterar han.

Ben Gurion-universitetets campus. Universitetet är 40 år gammalt och har profilerat sig på
humanitära frågor.

Han är också glad

Maria Lindh

Henry Diab (längst t.v.) och Eva Wiberg (längst t.h.) diskuterar samarbete i jiddisch och
hebreiska med Tamar Alexander och Yitzak-Ben Mordechav.
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Ben Gurion-universitetet, Israel

Första stegen
mot samarbete
inom jiddisch
och hebreiska
I bussen på väg genom den karga
steniga Negevöken förbereder sig
Eva Wiberg, prodekan för Området
humaniora och teologi, för sitt an
dra besök på Ben Gurion-universite
tet. Hon vill dels utveckla samarbe
te inom jiddisch och hebreiska, dels
ha med det israeliska universitetet i
det nationella masterkursprojektet
med de svenska instituten kring
Medelhavet.

Eva Wiberg var här för ett drygt halvår
sedan och blir därför inte så förvånad när
universitetet plötsligt tornar upp sig mitt
ute i ingenstans, ett par timmars bussresa
från Jerusalem. Byggnaderna imponerar
med sin sparsmakade betongarkitektur.
Trots att hösten har kommit långt så är
kvicksilvret nära 40-gradersgränsen. Här
råder en avslappnad atmosfär bland såväl
studenter som lärare. T-shirts, linnen och
shorts – och så en del färgglada muslimska
sjalar fladdrar förbi oss i hettan på väg till
ett stort sammanträdesrum där rektor och
professor Zvi Hacohen tar emot.
Vi får veta att Ben Gurion-universitetet är ungt, bara 40 år gammalt, och att
man profilerat sig på humanitära frågor.
– Vi intresserar oss mycket för människor. Här finns många fattiga beduiner och många invandrare från Etiopien
som lever under dåliga villkor. Vi engagerar oss i att överbrygga kulturer och vi
LUM nr 10 | 2010

samarbetar också med Egypten och arab
länderna, säger Zvi Hacohen.
Eva Wiberg kan se migration som ett
intressant tema för en ny s.k. Medelhavskurs, som drivs av ett nätverk som består av sju universitet i Sverige. Samarbetet har flutit på bra i tre år med kurser
i Rom, Aten och Istanbul. Diskussioner
fortsätter med universiteten i Alexandria
(se LUM nr 6, 2009) – och Eva Wiberg
vill gärna att både Ben Gurion och det

Torsten Janson och Lars-Erik Olofsson
till sin del av universitetsbyggnaden och
diskussioner uppstår kring hur Europa
och EU ser på Mellanöstern.
– Vi förmedlar gärna kontakter mellan er och Centrum för Europastudier
vid vårt universitet, säger Torsten Janson.
Vidare diskuterar man gemensamma
konferensteman och professor Yoram
Meital välkomnar gästlärare från Lund
och erbjuder plats för Torsten Jansons
masterstudenter.
Under tiden pratar Eva Wiberg och
Henry Diab med Tamar Alexander som
är prefekt för institutionen för hebreiska,
och hennes kollega vice prefekt YitzakBen Mordechav.
– Vi föreslår distanskurser, e-learning,
inom både jiddisch som vi i Lund har nationellt ansvar för – och i hebreiska. Vi
står för den tekniska biten och ni står för
innehållet, säger Eva Wiberg till sina israeliska kollegor.
Det är intressant tycker Tamar Alexander – och nästa steg är att hon och hennes kollega kommer på ett studiebesök
till Lund. De diskuterar en möjlig tid i
oktober i nästa år.
På vägen tillbaka till Jerusalem är Eva

”Vi har bra informella kontakter med
palestinska akademiker på individnivå
– men formell samverkan kan bli svårare.”
palestinska universitetet Birzeit ska vara
med i kurssamarbetet.
– Så att studenterna får inblickar i
bägge sidor, säger hon.
Från Ben Gurions sida är man öppen
för de tankarna.
– Vi har bra informella kontakter med
palestinska akademiker på individnivå –
men formell samverkan kan bli svårare.
På Ben Gurions motsvarighet till
Centrum för Mellanösternstudier, The
Chaim Herzog Center for Middle East
Studies & Diplomacy, är man också intresserad av samarbete med sina svenska kollegor. Nimrod Hurowitz, forskare
i Mellanösterns historia och föreståndaren, professor Yoram Meital tar med sig

Wiberg ganska nöjd. Hon kan se de formella svårigheterna med samarbetet mellan det israeliska och palestinska universitetet när det gäller masterkurserna.
– I det sammanhanget kan Jesper
Svartvik och STI (se sid 20) fungera som
en värdefull länk. Om vi enas om migration som tema är det också mycket intressant ur ett religionsvetenskapligt perspektiv, säger hon.
– När det gäller jiddisch och hebreiska
är framtiden ännu lite oklar med finansiering av lärare – men ett samarbete med
Ben Gurion skulle inte vara svårt att få
till, menar Eva Wiberg.
text & foto: Maria Lindh
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Birzeit-universitetet, palestina

intensivt
sökande efter
nya kontakter
Naturgeograferna och GIS-forskarna
Petter Pilesjö och Ulrik Mårtensson
har arbetat mycket i Mellanöstern.
Nu vill de ha fler kontakter i Israel
och Palestina. Där är deras special
kunskaper – om markresurser och
kartritning – en strid på liv och död.
LUM följde dem under en intensiv
heldag för att se hur det går till när
man söker samarbetspartners.

Det är 35 grader varmt när en kostymklädd lundadelegation stiger av bussen
inne på Birzeit-universitetets campus.
Universitetet, som ligger på en höjd med
utblick över Jordandalen, är ett av palestiniernas viktigaste.
Vi lotsas till ett stort konferensrum
där rektorerna drar sina presentationer.
Prorektor Eva Åkesson berättar om bo-

Petter Pilesjö och Ulrik Mårtensson i lunchmöte
med forskare vid Birzeits tekniska fakultet.
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logniseringen av europeiska universitet.
Birzeits universitet har helt andra problem att tampas med; sedan ockupationen av Västbanken inleddes har 24 av
universitetets studenter blivit dödade i
demonstrationer mot israelisk militär,
500 har arresterats, 80 sitter i fängelse och
universitetet har tvingats stänga sin verksamhet minst 15 gånger – den längsta perioden under två år. Helt andra nyckeltal
än vad man brukar höra vid universitetspresentationer, konstaterar Eva Åkesson
efteråt i sin blogg.
Från konferensrummet hämtas Ulrik
Mårtensson, Petter Pilesjö och pedagogen Mina O’Dowd upp av två palestinska geografer, en sociolog och dekanen
för den humanistiska fakulteten.
I ett nytt mindre sammanträdesrum
inleder de ett samtal som till en början är

ganska trevande. Vilka gemensamma intressen finns? Lundageograferna berättar
om GIS-utbildning, Centrum för Mellanösternstudier och ett tidigare Tempussamarbete som man skulle vilja blåsa
liv i igen. Mina O’Dowd berättar bland
annat om den samhällsvetenskapliga fakultetens masterprogram. Jodå, gender
studies är man intresserad av vid Birzeit,
men för att deras studenter ska kunna
läsa utomlands behövs stipendier.
Birzeitforskarna lyfter fram andra
samarbeten som de har med universitet i
Norge och i Göteborg. Deras erfarenhet
är att det är bra att börja med ett gemensamt forskningsprogram som man sedan
kan knyta studenter till.
Palestinierna
är intresserade av lärarutbildning. Har
Lund någon sådan? Nej, men en pedagogisk enhet med stor kompetens när det
gäller fortbildning av lärare. I Palestina
finns ett skriande behov av speciallärarkompetens. Ett annat stort problem är att
grundskoleelevernas resultat har försämrats radikalt de senaste åren.
Temperaturen stiger i det lilla sammanträdesrummet. Här är man något
på spåren: Accessibility to education. Petter Pilesjö smakar på ämnet och säger att
detta är ett intressant område för studenter och forskare inom GIS-centrum.
– Okej, summerar Petter Pilesjö efter
ytterligare diskussioner. Ni måste formuTe serveras i små glas.
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Ulrik Mårtensson och Petter Pilesjö tillsammans med föreståndaren Jad Isaac utanför Applied
Institute of Jerusalem, som namnet till trots ligger i Betlehem.

lera era behov. Vår hemläxa blir att ordna med finansiering. Sedan bjuder vi till
uppstartsmöte i Lund någon gång efter
årsskiftet.
Samtalet håller just på att avrundas
när en gammal kamrat till Ulrik Mårtensson kikar in genom dörren. Det blir
ett kärt återseende med kramar och ryggdunkar. Mannen arbetar på arkitektutbildningen och tillsammans med Ulrik
Mårtensson har han tagit fram kursplaner och undervisningsmaterial till GISutbildningar i Lund och Birzeit.
hoppar över lunchen med resten av delegationen och följer med den återfunne vännen till ett
extrainsatt möte med bland andra den
tekniska fakultetens dekan.
Här serveras små pizzaliknande bröd,
men forskarna och dekanen verkar ha
tappat aptiten i hettan.
Alla i rummet har hört ryktas om ett
jätteprojekt om markförvaltning – land
management – som snart ska utlysas.
Världsbanken och finska motsvarigheten till Sida kommer att satsa stora pengar, och här gäller det att bilda något slags
konsortium för att ligga i startgroparna
inför utlysningen. Den palestinska professorn Lubna Shaheen föreslår att de ska
förbereda sig tillsammans genom att erLundageograferna
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bjuda workshops och kurser i rätt riktning. Att dra hem jätteprojektet är ett
tekniskt och politiskt spel, konstaterar
hon, och ska de ha en chans behövs fler
samarbetspartners.
och Ulrik Mårtensson bråttom till nästa möte, men utanför dekanens arbetsrum väntar en av
de närmare 2000 studenter som läser
deras LUMA-GIS-program på distans.
Studenten har gjort sig besväret att åka
från Nablus sex mil härifrån för att träffa sina lundalärare.
Asem Thaher, som studenten heter,
berättar att han först antogs till ett program på Chalmers, men eftersom han
inte kunde få finansiering till studier på
plats började han se sig om efter internetkurser, för en svensk utbildning ville han ha.
– Jag gillar Sverige – Volvo, ert fotbollslag, allt, säger han.
Nu vill han göra GIS-kursen på minimitiden två år. Sedan doktorera.
Petter Pilesjö är noga med att framhålla att en doktorsexamen är något helt
annat än en masterutbildning. Den kan
inte göras via nätet och att bli antagen är
som att passera ett nålsöga.
– Det är otroligt hur många som vill
skaffa sig en doktorsexamen, var och varNu har Petter Pilesjö

annan student från utvecklingsländerna, säger Petter Pilesjö när vi tagit farväl och skyndar iväg till nästa möte, med
Jad Isaac, föreståndaren för Applied Research Institute of Jerusalem – ARIJ.
Jad Isaac bjuder på en hisnande färd
genom Västbanken, till Betlehem, där
ARIJ har sitt huvudkontor. Under resan
får vi en inblick i hur ohållbar palestiniernas situation är: Vi åker in och ut i militära A, B och C-zoner, passerar checkpoints alltmedan Jad Isaac berättar om
israelernas existerande och planerade bosättningar. Man ser inte när den ena staden slutar och den andra tar vid. Det är
ett urbant gytter med sopor överallt.
I en bil med israelisk registreringsskylt skulle färden ha tagit en halvtimme,
men i vår bil med blå palestinsk nummerskylt tar det en och en halv timme
och när vi når Betlehem har det redan
börjat skymma.
Under kvällens diskussioner växer ett

nytt samarbete fram: Förutsättningar för
hållbarhet i en framtida palestinsk stat.
– Om det sluts ett fredsavtal när landfördelningen ser ut som den gör idag så
skulle konflikten explodera igen efter
bara några år, säger Jad Isaac. Palestinierna har ingen jordbruksmark, inget
fungerande sopsystem och ett uselt vägsystem.
Forskarna drar upp planer för ett jätteprojekt där jurister, naturgeografer med
flera ska utreda hållbarhet i en palestinsk
stat. Flera universitet samt den palestinska myndigheten ska engageras. Även israeliska myndigheter måste vara med på
båten – utan deras medverkan kan inget genomföras på Västbanken. Förutom själva forskningen diskuteras också
ett gemensamt masterprogram med juridisk och teknisk inriktning.
När Petter Pilesjö och Ulrik Mårtensson lämnar ARIJ och passerar checkpointen mellan det palestinska Betlehem
och den israeliska delen av Jerusalem är
det för länge sedan mörkt. Men lundaforskarna är nöjda. Flera frön till nya och
intressanta samarbeten har såtts.
Text & Foto: ulrika oredsson
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Palestinskt och israeliskt samarbete

Historia
med dubbla
perspektiv
Den nya läroboken speglar två sätt att se på historien: på vänstra sidan
står den officiella israeliska versionen, på den högra den palestinska och i
mitten finns ett tomrum där eleverna ska skriva ner sina egna reflektioner.
Men det är det inte många elever som gjort, för läroboken ses som ett
hot och den förekommer knappt i skolorna i vare sig Palestina eller Israel.
– I dag bidrar historieundervisningen till att spä på konflikten. Det är
hög tid att den börjar användas för att nå fred istället, menar forskare
från Israel och Palestina och Lund som LUM har träffat.

Lisa Strömbom har skrivit en avhandling om den israeliska historiedebatten där hon kopplar fredsprocessen
till de ”nya historieskrivarna”. De
kallas så för att de under 90-talet
började se på landets historia med
delvis nya ögon – Befrielsekriget
1948 var enligt dem inte så rättfärdigt och obefläckat som alla
tidigare varit eniga om. Enligt
den historieskrivning som serveras israeliska skolbarn började judarna bygga sitt land i
en tämligen avfolkad region; palestinierna lämnade
landet självmant
eller på uppmaning av den egna
eliten. De ”nya
historikerna” lyfte fram obehagliga
sanningar om massakrer och fördrivningar.
En av dessa nya
Eyal Naveh som visar
historiker som Lisa
upp på sin lärobok.
Strömbom har in18

tervjuat är Eyal Naveh, professor vid
Tel Aviv University. LUM träffar honom på hans arbetsrum i glappet mellan två föreläsningar. Fönstret är öppet
och en bordsfläkt jobbar för att minska den tryckande hettan. Eyal Naveh är
inte bara känd för att förmedla ny israelisk historieskrivning. Han arbetar också för att palestiniernas version av den
nu drygt sextio år långa konflikten ska
bli mer känd för israeliska skolbarn. För
ett år sedan gav han tillsammans med
bland andra den palestinske historieprofessorn Sami Adwan ut en lärobok i historia som innehåller både palestinsk och
israelisk historieskrivning – A Dual Narrative Approach.
– Vi måste åtminstone känna till den
andres syn på det som varit om det någon gång ska bli fred, säger Eyal Naveh.
skulle han givetvis helst ha sett att det fanns en gemensam objektiv historia som båda sidorna kan enas om. Men, påpekar han,
Israel är inte unikt när det gäller svårigheter att enas om hur historien ska skrivas. Tvärtom är det så det alltid ser ut vid
Som historieforskare
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konflikter. Det tog exempelvis ända fram
till 80-talet innan fransmän och tyskar
kunde enas om andra världskrigets historia och ännu längre innan den polsktyska historien kunde skrivas.
– Skillnaden här är att konflikten fortfarande pågår och freden är inte runt
hörnet precis, säger Eyal Naveh med ett
snett leende.
som på varje
uppslag beskriver två versioner av samma händelse: på vänstra sidan skrivs den
officiella israeliska historien och på högra
sidan den palestinska. I mitten finns ett
tomrum där det är tänkt att eleverna ska
fylla i sina egna reflektioner.
Men än så länge är det inte många,
varken israeliska eller palestinska skolungdomar som har fått möjlighet att plita ner sina reflektioner i mittfältet. I Israel måste alla läromedel godkännas av
utbildningsministeriet och denna bok
kommer enligt Eyal Naveh aldrig att få
grönt ljus från högre ort. Ett fåtal lärare
har börjat använda boken på eget bevåg,
men de har blivit hårt ansatta av inflytelserika nationalistiska krafter som menar
att en alltför djup inblick i palestiniernas historiesyn skulle undergräva Israels
legitimitet.
Både Eyal Naveh och Lisa Strömbom menar att det finns en rädsla för att
stämplas som ”anti-israelisk”.
– Det är stor skillnad på historiedebatten idag jämfört med på 90-talet, säger Lisa Strömbom. Visserligen har det
alltid varit kontroversiellt att ifrågasätta den traditionella historieskrivningen,
men på 90-talet fanns debatten där och
den var livlig.

Den palestinske
historieprofessorn Sami Adwan och LU-historikern Lisa
Strömbom.

Han visar läroboken

att det finns ett
samband mellan 90-talets debatt och det
ljusare läget i fredsprocessen som fanns
då. Processen stagnerade efter mordet på
den israeliske premiärministern Yitzhak
Rabin 1995. Därefter, och särskilt efter
utbrottet av andra intifadan 2001, har
historiedebatten i israeliska medier avstannat. Läroböcker som tar upp det palestinska perspektivet på historieskrivLisa Strömbom tror
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ningen har reviderats eller plockats bort
från undervisningen. Dessutom kompletterades historieämnet med ett nytt
ämne ”heritage” (arv) som ger en mer
ideologiskt färgad bild av Israels historia.
– Samhällskritiska akademiker, människorättsorganisationer och fredsaktivister stämplas som illojala mot staten,
och beskrivs ofta som ett hot, säger Lisa
Strömbom.
arbetar
professor Sami Adwan, Eyal Navehs palestinske motpart. Betlehem ligger en
timmas bilresa från Tel Aviv, men det
kunde lika gärna varit på en annan planet; för många palestinier är det lättare
att ta sig till Europa än in i Israel.
LUM söker upp Sami Adwan för att
höra hur boken ”A Dual Narrative Approach” har tagits emot på andra sidan
muren, bland palestinier.
Sami Adwan berättar att han om några dagar ska åka till Sverige för att tillsammans med bland andra Eyal Naveh
presentera sin bok inom ett ”toleransprojekt” som drivs av Kungälvs kommun.
Tanken var att han skulle resa med en
palestinsk delegation men nu verkar det
som om de andra backar ur. Det finns en
stark palestinsk rörelse som vill bojkotta
allt samarbete med israeliska akademiker eftersom man menar att det ”normaliserar” ockupationen av Västbanken och
fördröjer en lösning på konflikten. Sami
Vid universitetet i Betlehem

Adwan är kluven till bojkotten: samarbete är bra så länge det inte är med dem
som stödjer ockupationen av palestinskt
territorium.
Han har inom ramen för fredsinstitutet PRIME skrivit flera historieböcker tillsammans med israeliska forskare.
I dessa behandlas händelser som israeler
och palestinier har helt olika syn på: Balfourdeklarationen, kriget som föregick
staten Israels grundande, Sexdagarskriget 1967, flyktingfrågan och Intifadan.
som bredvidläsning av ett fåtal lärare, men inte
utan risk, berättar Sami Adwan. Elever,
föräldrar och andra lärare reagerar ofta
mycket kraftigt mot att man lär ut även
den israeliska historiesynen.
– Men det handlar inte om att ifrågasätta eller utsätta den palestinska historiesynen för kritik. Bara om att visa den
andra sidan, säger Sami Adwan. Idag bidrar historieundervisningen till att spä på
konflikten. Det är på tiden att den börjar
användas för att uppnå fred istället.
Böckerna används idag

text & foto: ulrika oredsson
fotnot: Läs mer om fredsprojektet Dual
narrative history-project www.vispo.com/
PRIME/index.htm
Lisa Strömbom disputerade i november med
avhandlingen ”Revisiting the past. Israeli
identity, thick recognition and conflict transformation”. Handledare var Karin Aggestam
och Bo Petterson.
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Svenska teologiska institutet, Jerusalem

teologstudenter
på plats i verkligheten
– Precis som man gör praktik på
sjukhus under läkarutbildningen
bör man göra praktik i Jerusalem
under teologutbildningen. Det var
ju här allt startade och idag strålar
alla världsreligioner samman här.
Det säger Ingrid Norén-Nilsson,
blivande präst och tillfällig lunda
student för möjligheten att studera
teologi på plats i Israel.

– Här blir all kunskap levande och
väldigt relevant, säger lundastudenten
Benjamin Ulbricht som precis lyssnat på
en föreläsning om ”pinsamma judiska
texter i Bibeln”.
Föreläsningen hölls av Debbie Weissmen, ortodox judinna och en av de mest
betydelsefulla brobyggarna i Jerusalem
enligt Jesper Svartvik som nu har varit
här i ett och ett halvt år.

På Profeternas gata i Jerusalem bedrivs
både forskning och utbildning. Bakom
de vackra murarna till Tabors hus där
Svenska teologiska institutet, STI, har
sina lokaler, har även lundaprofessorn Jesper Svartvik sitt arbetsrum. Han har två
egna doktorander som kommer hit i omgångar – och ett par internationella forskare som är här tack vare en amerikansk
donation. Just nu har Jesper Svartvik också sin studentgrupp från Lund här som läser kursen ”religionsteologi i Jerusalem”.

STI har sedan länge
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varit en plats för
religionsmöten särskilt mellan kristendomen och judendomen.
Men först nu har institutet fått en tydlig forskningsprofil, säger Jesper Svartvik
och berättar om sina doktorander. Den
ene fördjupar sig i hur skolsystemet i Israel
fungerar och den andre i kristen sionism.
Med doktorander och studenter på
plats lever institutet upp.
– Det är mycket diskussioner vid måltiderna och var helst man stöter på var-

andra i biblioteket eller här på terrassen.
Det är precis så det ska vara, säger Jesper Svartvik.
Lundastudenterna har intensiva dagar de två dryga veckor de är på plats
här. Dagarna är fyllda med föreläsningar och exkursioner till heliga och historiska platser. De har förberett sig väl genom tidigare kursavsnitt hemma i Lund.
– Det är väldigt bra att ha gjort det så
att man är inne i tänket i hur vi tolkar
bibeltexter och hur vi möter andra religioner, säger Benjamin Ulbricht som går
andra året på grundutbildningen i teologi och gärna vill bli präst.
Ingrid Norén-Nilsson tycker han att Jerusalem-kursen borde vara
obligatorisk på teologprogrammet. Även
Ingrid vill bli präst, men det har studiekollegan Annika Wenemark inga planer
på. Hon har tidigare läst kursen ”Abrahams barn” som också delvis ges i JeruPrecis som
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exempelvis studenternas utflykt till Qumran tar han hjälp av
STIs föreståndare Håkan Bengtsson som
har disputerat på Dödahavsrullarna.
– Han är en mycket inspirerande guide, intygar Annika Wenemark.
Hemma i Lund var det inte länge sedan den teologiska fakulteten kritiserades för att blanda ihop konfession och
akademi, bland annat genom ett för nära
När det gäller
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samarbete med Svenska kyrkan. Jesper
Svartvik säger att teologi är att reflektera
över människors erfarenhet och att samarbetet med STI bara för gott med sig.
– Kyrkor och samfund behöver forskning och vi jobbar alla för ett bättre samarbetsklimat i Mellanöstern. Bland studenterna finns det dem som ansluter sig
till den kristna tron. Men de kurser vi ger
är akademiska och det enda som krävs för
att delta, förutom formell behörighet, är
nyfikenhet och intresse, menar han.
samarbetet
med det israeliska Ben Gurion-universitetet och det palestinska Birzeit där Jesper Svartvik och STI får en förmedlande
roll, förstärks samarbetet mellan STI och
Lunds universitet ytterligare, säger han.
– Vi vill också gärna finnas här för
forskarkollegor från andra discipliner
som har intressen i Mellanöstern.
Genom det planerade

text & foto: Maria Lindh
FOTNOT. Jesper Svartviks professur vid STI
anknyter nu även till det nordiska masterprogrammet ”The Religious Roots of Europe” som ges vid CTR .

Krister Stendahlprofessuren

Jesper Svartviks professur har möjliggjorts av en donation från Svenska kyrkan och Lunds Missionssällskap. Den
är uppkallad efter Krister Stendahl som
var en svensk legendarisk teolog vid
universitetet i Harvard, biskop i Stockholms stift och som var aktiv inom STI
med att bredda och fördjupa den judisk-kristna dialogen.
Ett avtal med donatorerna ger Lunds
universitet arbets- och arbetsgivaransvar för såväl rekrytering som innehållet i professuren.

t

salem och ”Religionens roll i Mellanöstern”. Hon är mycket intresserad av den
politiska och religiösa konflikten och
får givande samtal senare på kvällen då
det ges en middag på STI för den svenska ambassadören Elinor Hammarskjöld
och generalkonsuln Axel Wernhoff.
Jesper Svartvik menar att varje dag i
Jerusalem är ett äventyr.
– Varje måltid, varje möte, varje föreläsning. Vi både lär och lär ut. Och så ska
vi göra er anställningsbara, säger han och
vänder sig till studenterna. Ni blir bättre teologer om ni läser i Lund och ännu
bättre om ni läser teologikurser i Jerusalem, säger han lite skämtsamt.

t

Till vänster: Benjamin Ulbricht
och Ingrid Norén-Nilsson på trappan till STI och Tabors hus.
Överst: Debbie Weissmen, ortodox judinna och respekterad
brobyggare föreläser för studenterna.
Nederst: Professor Jesper Svartvik med sin studentgrupp på
plats i Jerusalem.

STI

Svenska teologiska institutet, STI, är
ett studieinstitut med inriktning mot
religionsmöten särskilt mellan kristendomen och judendomen. Verksamheten leds av direktorn Håkan Bengtsson
som har disputerat på Dödahavsrullarna. Huvudman för STI är Svenska kyrkan.
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University of Betlehem, Palestina

utbyte
på arabiska
University of Betlehem ligger som
en oas på en höjd i den mytom
spunna staden. Utsikten över det
palestinska landet med berg, kullar
och vitkalkade byar fascinerar. Men
så visar det sig att det vi ser är isra
eliska bosättningar.
– Konflikten är ständigt närva
rande, säger Paulina Göth, lunda
student som pluggar arabiska här
en termin.

Det gör hon tillsammans med Vibeke
Larsson, men i övrigt syns inga västerlänningar.University of Betlehem är ett
kristet palestinskt universitet, men här
myllrar ändå av muslimska flickor i sjalar
och långa kappor hettan till trots.
En av lundastudenternas lärare, professor Qustandi Shomali, berättar att många
muslimska familjer tycker att det känns
tryggare att skicka sina flickor till ett kristet universitet. Här finns också ämnen
som lockar flickor, som språk och litteratur. Av de 3.000 studenterna är 75 procent
kvinnor och majoriteten muslimer.

Vibeke Larsson och Paulina Göth följer
undervisningen i arabiska vid University
of Betlehem under en termin.
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För femtio år sedan bestod Betlehem
av 80 procent kristna palestinier och 20
procent muslimska. Nu är det tvärtom
– men i många fall är den palestinska
identiteten viktigare än den religiösa.
Professor Shomali berättar att det inte är
ovanligt att kristna fastar under ramadan
för att visa sina muslimska vänner respekt. Här lever alla under israelisk ockupation, och kanske framkallar det en särskild känsla för varandra.
Paulina Göth och Vibeke Larsson har
tidigare läst så mycket arabiska att de kan
följa den ordinarie undervisningen. De
vittnar om stor hjälpsamhet och gästfrihet bland sina arabiska kurskollegor.

Vibeke Larsson och Paulina Göth i samspråk
med sin lärare professor Qustandi Shomali.

– Här umgås man inte på samma sätt
som hemma. De flesta bor hos sina föräldrar och går inte ut på kvällarna. Men
vi har flera gånger blivit hembjudna till
deras familjer. Fast det är lite svårt att
bjuda igen, säger Vibeke Larsson.
Själva ämnet arabiska blir lundastudenterna alltmer förtjusta i. Det är vackert, poetiskt och uttrycksfullt. Vibeke
Larsson kan tänka sig både lärar- och
översättaryrket i framtiden. Och Paulina Göth vill kombinera sina språkstudier
med drama i sitt arbete med unga.
– Arabiska är ett så stort språk i Malmö
där jag bor, säger hon. Så vad jag än kommer att jobba med så har jag nytta av det.
lite Mellanösternkunskap
innan man kommer hit kan vara bra,
tycker de. Om inte annat för att mildra
kulturchocken. Paulina Göth säger att det
är jobbigt ibland, men ändå på ett positivt
sätt eftersom det är självvalt. Vibeke Larsson menar att det finns mycket att bli upprörd över som har både med jämställdhet
och den pågående konflikten att göra.
Att ha läst
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– Men det finns också mycket av det
som är annorlunda som är positivt. Man
får sina fördomar utmanade…
Även om umgänget med palestinierna inte är så omfattande utanför universitetet så odlar lundastudenterna nya små
bekantskaper hela tiden.
– Lånar man internet på ett hotell så är
man deras vän nästa gång man kommer,
och här finns en positiv nyfikenhet på oss.
Hon och Paulina Goth delar en lägenhet i närheten av universitetet och nere
i centrum finns ett internationellt centrum för volontärer där lundastudenterna ibland träffar andra västerländska
ungdomar.
– Annars får vi mest hålla till godo
med varandra, säger de och ser inte ledsna ut för det. Det är ofta konserter och
filmvisningar och vi sjunger i kör.
För ett år sedan läste Vibeke Larsson
arabiska en termin på University of Jordan i Amman. Där ser studentlivet helt
annorlunda ut.
– Det jordanska universitetet har en
väl etablerad internationell utbytesverksamhet och jag fick många nya vänner.
Men här i Betlehem finns andra fördelar tycker hon.
– Man möts av större respekt än i
Amman där man ofta kände sig utstirrad utanför universitetsområdet. Det är
lättare att röra sig fritt i Betlehem. Och
så är det en sådan fin stad med spännande platser som är väl bevarade.

Hon kartlade palestiniers
krångliga väg till sjukvård
Trots att sjukhuset bara ligger
ett stenkast bort kan det ta upp
till fyra timmar att komma dit.
Åtminstone för palestinier på
Västbanken. Det visar naturgeo
grafen Lina Eklund i en magister
uppsats.

Lina Eklund har gjort en detaljerad
kartläggning av tillgängligheten till
sjukvård på Västbanken.
– Det skrivs mycket om de förseningar som muren, vägspärrar och
dåliga vägar för med sig, men detta
är första gången som någon visar svart
på vitt hur lång tid det verkligen tar,
säger hon.
I sin undersökning jämför Lina
Eklund dagens läge med hur lång
tid det hade kunnat ta om Västbanken inte varit ockuperat. Exempelvis
är det 25 kilometer mellan Ramallah
och Betlehem om man åker närmsta
vägen. Men för en palestinier utan inresetillstånd i Israel är närmsta vägen
47 kilometer lång och tar i snitt 48
minuter. I rusningstid kan det dock
ta hur lång tid som helst.
en magisterutbildning i naturgeografi när hon frågade sin handledare Ulrik Mårtensson om tips på examensarbete som
hon kunde göra utomlands.
– När han föreslog ett uppdrag på
Västbanken tyckte jag först att det
verkade lite farligt, säger Lina Eklund som aldrig tidigare varit utomlands på egen hand.
Genom Ulrik Mårtensson fick
hon kontakt med forskningsinstitutet
ARIJ – Applied Research Institute of
Jerusalem – som gav henne handledning på plats och tillgång till de speciella datafiler som krävs för att kunna göra en kartläggning med hjälp av
GIS-teknik.
Kartläggningen visar att ca 25.000
Lina Eklund läste

som den stora
gästfriheten blir tydlig när läraren Qustandi Shomali tar oss med på en tur till
Betlehems främsta sevärdheter. Han visar
oss bl.a. Jesus födelsekyrka och platsen för
krubban. Den guidade turen slutar hemma hos familjen Shomali där vi bjuds på
starkt arabiskt kaffe. Vi sitter på deras terrass i solnedgången och han berättar med
stolthet att just den mark som hans hus är
byggt på nämns i en av Bibelns böcker.
– Marken är viktigt i denna del av
världen, konstaterar han sen vemodigt.
Såväl den fina staden

Text & Foto: maria lindh
fotnot. Vibeke Larsson och Paulina Göth läser arabiska på University of Betlehem inom
ramen för Linnaeus-Palmeprogrammet, se
faktaruta på sid 24.
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Lina Eklund utanför staden Salfit, i norra
delen av Västbanken. foto: privat

människor på Västbanken inte kan
ta sig till sjukvård överhuvudtaget
på grund av ockupationen. Närmare 300.000 personer måste passera
minst en vägspärr vilket kan få ödesdigra konsekvenser: vid en akut situation vet man aldrig hur lång tid det
tar att komma till sjukhuset.
Vid ARIJ var man mycket nöjd
med Lina Eklunds arbete:
– Resultatet kan få en konkret användning vid stadsplanering eftersom
det visar var det behövs byggas sjukhus, berättar hon.
Förhoppningsvis kommer också uppsatsen att resultera i en vetenskaplig publicering.
Vistelsen på Västbanken gav mersmak och idag läser Lina Eklund på
det nyinrättade mastersprogrammet
som ges på Centrum för Mellanösternstudier. Tredje terminen är det
dags för praktik. Den här gången vill
hon åka till Kurdistan.
Ulrika Oredsson
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Utbyten med
Mellanöstern

Linnaeus Palme finansieras av Inter-

nationella programkontoret som sorterar under Utbildningsdepartementet
SIDA och startade år 2000. Det omfattar både lärar- och studentutbyte med
Latinamerika, Afrika, Asien och Mellanöstern. Just nu finns två lundastudenter i Betlehem (se separat artikel)
och två palestinska studenter i Lund.
Utbytena åt bägge hållen brukar vara
begränsade till en termin.
Erasmus Mundus finansieras av EU
och startade 2007 och handlar om mobilitet för studenter på alla nivåer från
nybörjare till PhD samt postdoc och lärare/forskare. Utbytet ska vara 70 procent från Jordanien, Syrien och Libanon
och 30 procent från elva europeiska
universitetet.
Under de nu fyra åren som programmet varit igång har Lunds universitet tagit emot cirka 40 från Mellanöstern och har skickat ut tio per år till
Libanon, Jordanien och Syrien. De flesta svenska studenterna stannar mellan
fem och tio månader och de från Mellanöstern mellan fem och 34 månader.

Enskilda avtal mellan LU
och länderna i Mellanöstern
Jordanien: Fyra lundastudenter läser
arabiska, en jordansk student läser företagsekonomi i Lund. En postdoc från
Jordanien är här i två år och forskar
inom medicin.
Syrien: Tre lundastudenter läser arabiska på universitetet i Damaskus. En är där inom ramen för Erasmus
Mundus och två finansieras av ämnet
arabiska i Lund.
Libanon: Fyra lundastudenter läser
arabiska och mellanösternkunskap på
det amerikanska universitetet i Beirut.
Egypten: Två lundastudenter läser
arabiska på The International Language
Institute i Kairo varav den ene gör praktik på Svenska ambassaden i Kairo.
Saudiarabien: En lundastudent
gör praktik på Svenska ambassaden i Riyadh inom ramen för studier i arabiska.
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Håkan Pihl och Zoabi Zoabi på väg genom University of Jordans campus. Här studerar Jordaniens duktigaste studenter varav de flesta är kvinnor.

University of Jordan, Jordanien

Samarbete
sedan tio år
– Kung Abdullah uppmuntrar oss
till att vara på topp i forskning och
utbildning, säger Dr Zoabi Zoabi på
University of Jordans ekonomiska
fakultet. För sin svenske kollega
Håkan Pihl berättar han att man
gärna vill fördjupa samarbetet med
Lund inom entreprenörskap och
finansiell ekonomi.

Alla samtal och förhandlingar inom University of Jordan sker under vänligt överinseende av Kung Hussein, kung Abdullah II och prins Hussein. Porträtten
med de tre männen hänger överallt och
flankeras av den jordanska fanan. Klädseln bland männen högre upp i universitetshierarkin är strikt med mörk kostym trots den 30-gradiga hettan. Men

stämningen och tonen är informell och
hjärtlig.
Särskilt glad över att se lundadelegationen är Rami Ali, professor i fysik och
föreståndare för Internationella relationer.
– Lunds universitet är vår största och
bästa partner när det gäller utbytesprogrammen Erasmus Mundus och Linnaeus Palme, säger han.
sina dekankollegor
och den helt nye rektorn (som är professor i lingvistik), har Rami Ali varit med
länge och även varit och hälsat på i Lund.
– Jag vet mer om Lunds universitet än
många hos er gör, säger han till prorektor
Eva Åkesson när hon ska presentera LU.
Samarbetet med det jordanska uniTill skillnad mot
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”Jag vill gärna uppmuntra till lärar- och forskar
utbyte. Men problemet är att de är intresserade
av lärare från oss precis inom de områden där vi är
underbemannade och själva söker folk.”
versitetet startade med Linnaeus Palme
år 2000. Från Lunds sida är det främst
Henry Diab, lärare i arabiska, som sköter och utvecklar de jordanska kontakterna och han är väl känd här på universitetet i Amman.
– Linnaeus Palme har sedan lett till
andra avtal med University of Jordan,
både enskilda avtal oss emellan och till
utbyten inom ramen för Erasmus Mundus, säger Henry Diab.
fyra lundastudenter på
plats vid University of Jordan och till våren kommer tre internationella lundaekonomer med arabiska som inriktning
hit. På Ekonomihögskolan finns det just
nu en jordansk student som läser företagsekonomi och en postdoc inom medicin som är i Lund på två år.
Håkan Pihl, som är prefekt för Företagsekonomiska institutionen, är i Jordanien för första gången och tycker det är intressant att träffa sina jordanska kollegor.
Just nu finns

– Jag vill gärna uppmuntra till läraroch forskarutbyte. Men problemet är att
de är intresserade av lärare från oss precis inom de områden där vi är underbemannade och själva söker folk, exempelvis inom finans.
För det jordanska universitetet är det
nästan nödvändigt med kostnadsfria utbyten. Det är dyrt nog för jordanierna att
bara leva i Sverige. Men Rami Ali är glad
över att kunna konstatera att hälften av
alla utbytesstudenter är kvinnor.
– Det är inte helt lätt att få jordanska
familjer att släppa iväg sina döttrar utomlands – så det är en framgång.
Helst hade han sett fler kvinnor på
längre utbyten som återvände med ny
lust att förkovra sig inom sitt område och
gå vidare ut i arbetslivet.
– Då hade vi verkligen kommit en bra
bit på väg mot jämställdheten. Idag slutar de flesta kvinnor med sina studier så
snart de gift sig.
text & foto : Maria Lindh

Carina Jensen, Eva Åkesson (till vänster) i samspråk med professor Ali Rami som diskuterar nya
avtal med Henry Diab och Eva Wiberg (till höger).
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Möjligt utbyte
med Sharia-fakultet
Sharia är islamsk rätt som bygger på bland annat texter ur
Koranen. Shariafakulteten vid
University of Jordan kan sägas
vara en juridisk fakultet, men
med ett rejält inslag av konfessionell teologi.

Leif Stenberg och hans kollegor besökte den jordanska fakulteten för att
diskutera utbyte.
Jordanien är ett förhållandevis sekulärt muslimskt land och genom att
placera en shariafakultet på ett statligt universitet får man, enligt Leif
Stenberg, en viss kontroll över tolkningen av islamsk rätt.
– På så vis önskar staten motverka
en mer radikal och islamistisk tolkning, menar Leif Stenberg.
Varför är det intressant för Lunds
universitet att ha ett utbyte med en
shariafakultet?
– För en islamolog är det viktigt
att få en inblick i hur det går till när
man tolkar islam, säger Leif Stenberg.
– Hur går exempelvis resonemanget när man omvandlar gamla
religiösa texter från 600-talet till gällande lagstiftning inom familjerätt?
För de jordanska shariaforskarnas del skulle utbytet innebära att
de fick en inblick i hur islam studeras ur ett sekulärt perspektiv. Dessutom är de intresserade av att lära
mer om hur man publicerar sig och
når ut i universitetsvärlden. Shariafakulteten är ganska isolerad ur ett
akademiskt perspektiv, även inom
det jordanska universitetet, påpekar
Leif Stenberg.
Forskarna från Centrum för Mellanösternstudier och dekanen på
shariafakulteten diskuterade ett utbyte på doktorand-, postdoc- och lärarnivå.
Ulrik a Oredsson
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Från Sarajevo
till Lund
Marie Tuma är ny
föreståndare för Raoul
Wallenberg-institutet
– Detta var mitt drömjobb. Jag var
tvungen att titta två gånger på an
nonsen innan jag vågade tro att det
var sant att tjänsten verkligen var
ledig!
Marie Tuma talar om tjänsten
som direktör för Raoul Wallenberginstitutet, RWI. Den innehar hon nu
sedan den första november.

När LUM träffar Marie Tuma har hon
hunnit vara på Raoul Wallenberg-institutet i tre veckor. Det mesta är ännu nytt
för henne. Arbetsrummets väggar är kala
och alldeles nyss ommålade, böckerna
ligger i travar i fönsternischen eftersom
de beställda bokhyllorna inte kommit
ännu, datorns anslutning till skrivaren
är i olag och hon är osäker på vem hon ska
be om hjälp. Hon har förstås hälsat på institutets omkring 40 anställda, men har
inte hunnit lära sig namnen på alla ännu.
den egna personalen är
det också många utanför RWIs tegelbyggnad på Stora Gråbrödersgatan som
hon vill lära känna. Det är t.ex. personer på Juridiska fakulteten som RWI har
ett nära samarbete med, samt personer i
UD, justitiedepartementet och andra organisationer. RWI (se faktaruta) står ju
Vid sidan av
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med ena benet i den akademiska världen
och det andra i det internationella arbetet för mänskliga rättigheter.
Livet i Lund är helt olikt livet i Sarajevo i Bosnien, där Marie Tuma just tillbringat fyra år som internationell domare. Hon har träffat både krigsförbrytare
och krigsoffer, och levt i ett samhälle som
fortfarande är kraftigt märkt av kriget.

där flera av hennes klasskamrater förlorat sina föräldrar i kriget. Hon har nu bestämt sig för att bli läkare och börjat på
läkarutbildningen i Stockholm.
För Marie Tuma har arbete med
mänskliga rättigheter varit en dröm ända
sedan gymnasietiden. Men hon började
med en traditionell juristutbildning och
ett åklagararbete i Borås. Sedan läste hon

”Bara en sådan sak som att kunna gå ut
i naturen var som helst är ny för mig.
I Bosnien är den första tanken ’Kan jag gå
här, eller finns det landminor?’”

av ett krig och träffa människor som varit med om fruktansvärda händelser har varit sorgligt och
uppskakande. Men det har också varit
värdefullt, menar Marie Tuma. Hon har
fått ett annat perspektiv på livet under tiden i Sarajevo. Numera vet hon att livet
bör ses som en daglig gåva och att småsaker inte är något att bekymra sig över.
– En dag när det var mycket folk på på
mitt tåg hem till Malmö hörde jag medpassagerarna klaga över trängseln. Själv
var jag glad åt att kunna stå där utan andra problem än att det var lite trångt...
utan att till exempel behöva lyssna efter
bomber och vara redo att kasta mig ner
på golvet!
Marie Tuma är lycklig över de erfarenheter hon fått i Sarajevo, som gett henne
oerhört mycket både personligt och privat. Även den övriga familjen har påverkats. Ena dottern gick t.ex. som enda utländska elev i ett muslimskt gymnasium
Att leva i spåren
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en masterkurs vid RWI och fick föreläsningsuppgifter i Vietnam, Laos och Kina
på uppdrag av institutet.
vid den
internationella krigsförbrytartribunalen
för forna Jugoslavien i Haag. Dess uppgifter överfördes så småningom till den
nya Statsdomstolen i Bosnien-Hercegovina, där Marie Tuma blev en av domarna.
– När jag kom dit var vi 17 internationella och lika många inhemska domare.
Vi hade många oavslutade ärenden med
oss från Haag, och fler tillkom – fortfarande hittar man ju nya massgravar från
kriget i Bosnien. Men antalet internationella domare har sjunkit i takt med att de
År 2001 blev hon åklagare

t

– Bara en sådan sak som att kunna gå
ut i naturen var som helst är ny för mig. I
Bosnien är den första tanken ”Kan jag gå
här, eller finns det landminor?” säger hon.
– Visst var vi uppe och vandrade i bergen utanför Sarajevo, men aldrig utan en
lokal guide som visste vilka stigar som
var säkra. Även inne i Sarajevo fanns det
minor kvar. På asfalten kunde man gå
lugnt, men inte på oasfalterad mark.

inhemska juristerna kunnat överta arbetet, säger hon.
Domstolen i Sarajevo var under flera år
en av de få statliga domstolarna i världen
som dagligen behandlade just krigsmål.
Den har därför haft en viktig roll för utvecklingen av den internationella rätten
på området, och har varit en förebild för
Kambodjas nya tribunal för krigsbrott.
lägga ner någon
del av det arbete RWI idag bedriver, men
hon skulle vilja utöka arbetet i olika avseenden. Hon skulle t.ex. vilja bredda verksamheten till det som kallas ”Peace and
Security”, fred och säkerhet, och inbegriper sådant som våldtäkter och korruption i samband med väpnade konflikter.
Både inom och utom Sverige skulle hon
också vilja bredda utbildningen i mänskliga rättigheter till fler yrkesgrupper än
de som idag får ta del av den, och även få
in sådan utbildning i skolorna.
För detta behövs förstås mer pengar.
Marie Tuma ser framför sig dels en aktiv
fundraising för att få in donationer, dels
ökade anslag från myndigheter och organisationer som EU, FN, UD och Justitiedepartementet. Mänskliga rättigheter och humanitär rätt har ju inte blivit
mindre aktuella sedan institutet startades 1984, så det borde finnas många möjliga samarbetspartners.
Marie Tuma vill inte

text: INGEL A BJÖRCK
foto: gunnar menander

Raoul Wallenberg-institutet

Raoul Wallenberg-institutet för humanitär rätt och mänskliga rättigheter är en oberoende institution med anknytning till Lunds universitet. Institutet har funnits sedan
1984 och ägnar sig åt både universitetsutbildning, projektarbete och forskning.
Inom det första området är man delaktig i tre masterprogram vid LU och en
tvåårig grundutbildning i mänskliga rättigheter. Som projekt, oftast med stöd av
Sida, ger man en rad vidareutbildningskurser både utomlands och i Lund. Kurserna har hjälp av projektkontor i Nairobi, Istanbul, Beijing och Djakarta, men det ges
också kurser i andra delar av världen som Latinamerika och Europa. Deltagarna är
bl.a. poliser, jurister, tjänstemän, politiker och representanter för ideella organisationer och media i olika länder.
RWI ägnar sig också åt forskning, ger ut flera publikationer och har ett av norra
Europas största bibliotek inom sitt område.
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Per Sevastik är anställd vid
Raoul Wallenberg-institutet
men gästprofessor vid Peking
University Law School på tre år.

balansakt
på hög nivå
att prata om mänskliga rättigheter i Kina
En professor i mänskliga rättigheter
i Kina måste gå en försiktig balans
gång. Man kan inte trampa kineser
na på tårna genom att direkt gå ut
med en hård kritik, samtidigt som
landets övergrepp mot de mänsk
liga rättigheterna inte får förtigas.

Per Sevastik är anställd vid Raoul Wallenberg-institutet men gästprofessor vid
Peking University Law School på tre år.
Han har varit där ett år nu och lärt sig
en del knep för en lyckad balansgång. Ett
knep är att börja med det positiva, ett annat att ställa motfrågor.
– När någon frågar mig vad jag tycker om Kina brukar jag börja med att tala
om allt som jag uppskattar i landet. Sedan kan jag, lite i taget, ta upp det som är
negativt ur MR-synvinkel: behandlingen av dissidenter, dödsstraffen, de överfyllda fängelserna, censuren...
i oktober gav
Nobels fredspris åt dissidenten Liu Xiao
bo var Per Sevastik på besök i provinsen Xi’an.
– Vid tre olika universitet frågade studenterna mig vad jag tyckte om fredspriset. Jag började mina svar med en motfråga: Vad tycker ni själva? Och då var
det varje gång någon som hävdade bland
annat att Liu Xiaobo var kriminell och
att priset var en provokation, men också
många som tyckte att det var ett bra beslut och att Liu Xiaobo verkligen förtjänade priset.
När norska Stortinget
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Det senare svaret förvånade Per Sevastik, som inte vågat tro att det var fullt
så högt i tak vid universiteten. Själv uppskattar han det norska beslutet, som kan
vara ytterligare en påtryckning i rätt riktning för de kinesiska makthavarna.
– Eftersom Kinas ekonomi utvecklas så snabbt och folket fått det så mycket bättre, så har regimen ett starkt stöd.
Man har därför all möjlighet att lätta
på kontrollen utan rädsla för att förlora
makten, menar han.
Den ekonomiska utvecklingen gör att

storstäderna i Kina på många sätt liknar
städerna i Väst. Vid universiteten cyklar studenterna på mountainbikes från
gymmet till föreläsningssalarna, och är
lika försedda med ryggsäckar, mobiltelefoner och modekläder som studenter i
Europa och USA.
– Det är bara ibland man inser att man
befinner sig i en diktatur med hård censur. Ett exempel var när jag inför en föreläsning googlade på orden “Kina” och
”dödsstraff” utan att få upp ett enda svar,
berättar han.
Å andra sidan inledde han sedan sin
föreläsning med just detta exempel, och
fick då efteråt flera e-brev från de kinesiska studenterna. Det var brev med tips om
hur Internetcensuren kan kringgås, vilket studenterna hade mycket väl reda på.
Per Sevastik har tidigare varit gästprofessor vid Raoul Wallenberg-institutets
mastersprogram 2006–2007 vid Peking
University. Det svenska stödet ska nu av-

vecklas eftersom det finns kinesiska specialister redo att ge motsvarande utbildning. Hans nuvarande gästprofessur– en
gåva utlovad av Fredrik Reinfeldt vid sitt
besök i Kina 2008 – är baserad vid Peking-universitetet men främst inriktad
på att serva andra universitet i landet.
– Det finns 650 universitet i Kina, men
bara 10–12 som har utbildningsprogram
där mänskliga rättigheter kan höra hemma. Eftersom Peking University är ett av
landets främsta lärosäten står alla dörrar
öppna för mig när jag vill besöka något av
dessa universitet, förklarar Per Sevastik.
Han har redan varit på

besök vid fem
universitet, bl.a. i Inre Mongoliet och
Yunnan, där hans föreläsningar kunnat
ges helt utan restriktioner. Eller i varje
fall nästan: i rubriken ”Human Rights
– Limits and developments of international law” strök man i Xi’an de två första orden.
– Det var direkt efter det norska fredspriset, så läget var antagligen lite känsligt när det gällde mänskliga rättigheter... Men själva föreläsningen kunde jag
hålla precis som planerat, och det var ju
det viktigaste, menar Per Sevastik.
Han tycker överhuvudtaget att han
genom gästprofessuren har en unik chans
att hjälpa kinesiska studenter att sätta
sig in i frågor om folkrätt och mänskliga
rättigheter. Om det sker till priset av en
känslig balansgång, så är det ett lågt pris
för en viktig möjlighet.
text & foto: INGEL A BJÖRCK
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Linnémiljöer i halvtid IV
LUM fortsätter serien om hur det har gått för de forskningsprojekt som fick Linnéstöd 2006.
Vi besöker forskningsprogrammet OMM – Organizing Molecular Matter – som undersöker hur
molekyler organiserar sig för att bygga materia, och innovationsforskningscentrumet CIRCLE.

Så bygger
molekyler materia
Att ge sig i kast med forskning på
nanonivå är som att dyka ner i en
ocean av proteiner, virus och bak
terier. En hel värld brer ut sig där
nere, fast i en helt annan skala än
den man är van vid.

Inom OMM jobbar forskarna på nanonivå

med att studera krafterna mellan molekyler. Det är dessa krafter som får molekyler att växelverka med varandra. Och det
är denna växelverkan som i sin tur gör
att olika strukturer och processer uppstår.
– Om man förstår kraften mellan molekyler kan man förutspå vilka strukturer som molekylerna är kapabla att bygga
och hur ett material kan bete sig, säger
Ulf Olsson.
Materialforskning är ett viktigt ben
i OMMs verksamhet. Samarbete med
de kommande anläggningarna ESS och
LUM nr 10 | 2010

Marie Skepö och Ulf Olsson arbetar inom forskningsprogrammet OMM. foto: gunnar menander

MAX IV är av stort värde. Med ett cykelavstånd på 10–15 minuter till de bägge anläggningarna får Lundaforskarna en
enorm konkurrensfördel, menar Ulf Olsson. Dessutom är det viktigt för ESS och
MAX IV att ha starka forskargrupper i
närheten, som kan vara med och driva utvecklingen av anläggningarna.
gjorde OMM en internationell topprekrytering med koppling till
materialforskningens område. Professor
Peter Schurtenberger håller nu på att föra
över utrustning och sin forskargrupp från
Schweiz till Kemiska institutionen. Ulf
Olsson beskriver Peter Schurtenberger
som världsledande inom synkrotronljus
och neutronljus, alltså de två typer av ljusTidigare i år

Toppforskaren Peter
Schurtenberger har
nyligen rekryterats
till OMM.

källor som är aktuella vid MAX-lab respektive ESS.
OMM har under hösten även gjort flera andra rekryteringar av forskare, exempelvis Anna Stradner, Marie Skepö och
Malin Zackrisson Oskolkova. Ulf Olsson konstaterar att OMM tack vare alla
dessa rekryteringar blir starkare inom flera områden, bland annat materialforskningens möjligheter att utveckla nya
material, exempelvis magnetiska vätskor
29
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Ulf Olsson, föreståndare för forskningsprogrammet OMM, och professor i fysikalisk kemi, tar oss med på en färd ner
till nanovetenskapens skala, till materians beståndsdelar. Vi rör oss nu i området
mellan en nanometer och en mikrometer.
En nanometer är en miljarddels meter, en
mikrometer är en miljondels meter.
Ulf Olsson förklarar att nanonivån är
av största intresse för exempelvis läkemedelsforskning och materialforskning. I
nanovärldens skala hittar man bakterier,
virus, proteiner samt olika strukturer i
kroppens celler, de så kallade organcellerna, men även exempelvis pigmenten
i en målarfärg och beståndsdelarna i en
cementblandning.

t

Linnémiljöer i halvtid IV
och magnetiska nanopartiklar.
Under de år som forskningsprogrammet hittills funnits har en rad
olika forskningsresultat framkommit. Exempelvis har doktoranden
Joakim Stenhammar utvecklat en
modell som förbättrar den teoretiska beskrivningen av så kallade polära
vätskor, exempelvis vatten.
– Modellen är också viktig när vi
tittar på hur andra molekyler beter
sig i sådana lösningar, förklarar Ulf
Olsson.
Ett annat exempel på nya resultat
är ett projekt med koppling till sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons. Doktoranden Erik Hellstrand
studerar genom experiment ämnet
amyloidpeptid, som anses ligga bakom dessa nervsjukdomar.
Det finns dessutom ett par OMMprojekt med kommersiellt fokus, dels
en mjukvara för att göra olika kvantkemiska beräkningar, dels en metodutveckling inom magnetkameraområdet för att exempelvis diagnosticera
cancer.
forskarna, Marie Skepö, biträdande universitetslektor i teoretisk kemi, värdesätter dels OMMs stora nätverk av olika
kompetenser, dels möjligheten att arbeta med både teori och experiment.
Hon jobbar bland annat med en typ
av protein som finns i exempelvis saliven hos människor.
– Jag är intresserad av hur dessa
proteiner reagerar och binder till
tandytan, säger hon.
Att djupdyka ner på nanonivå är
inte bara ett möte med miljarddelar
av en meter. Det ger också en insikt
om kemiämnets breda karaktär. Ulf
Olsson konstaterar att kemi är naturvetenskapens mest tvärvetenskapliga
ämne.
– Inom OMM jobbar kemister
med fysik på biologiska problem. Vi
betraktar naturen och försöker beskriva den på nanonivå, säger han.

Stort sug
efter kunskap
om innovationer
Begreppet ”innovation” fanns
knappast i debatten för några
årtionden sedan, men nu hörs det
i en mängd sammanhang. I årets
budgetproposition nämndes ordet
till exempel 108 gånger i proposi
tionens näringslivsdel, 62 gånger i
delen om utbildning och forskning,
och 26 gånger i finansplanen.

Det är Charles Edquist, föreståndare
för LUs innovationsforskningscentrum
CIRCLE, som berättar
om denna Word-

En av de nyrekryterade

Lena Björk Blixt
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Charles Edquist är föreståndare
för CIRCLE.

sökning i budgetpropositionen. Han är
förstås nöjd: hetare kan begreppet innovation knappast bli.
– Det finns ett väldigt sug efter kunskap om det här området, inte minst
internationellt. När Sverige och Kina
i våras skulle fira 60-årsjubileet av sina
diplomatiska relationer, så valde man
t.ex. att göra det genom att ordna ett innovationsforum i Beijing, berättar han.
har gått till att
stärka forskningsmiljön och bygga upp
tre ”forskningsplattformar” inriktade
på hur kunskap produceras, hur kunskap förvandlas till innovationer och
hur innovationer förvandlas till tillväxt
och välfärd. Dessa tre frågor kan man
sedan studera ur olika perspektiv. De
kan t.ex. handla om vilken kompetens och vilka regionala, sektorsmässiga och nationella system som behövs
för de olika uppgifterna.
CIRCLE är inte ett virtuellt utan
ett fysiskt centrum, inrymt i en tegelbyggnad på Sölvegatan 16. Den fysiska gemenskapen ger möjlighet till fikarumssnack, seminariediskussioner och
korridorsamtal som man inte kan få
över nätet, menar Charles Edquist.
– Vi försöker praktisera tvärvetenskap i det mesta vi gör. Och det
finns en stor potential för korsbefruktning mellan forskning om
innovationer, om entreprenörskap
och om FoU – men det förutsätter en intensiv samvaro och kommunikation.
Linnéstödet från 2006
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ser han som en
tredje framgångsfaktor. CIRCLEs medarbetare förväntas visa framfötterna genom att publicera sig, få höga citeringssiffror och dra in forskningsanslag. Varje
årsrapport innehåller noggranna listor
över varje persons resultat på dessa områden.
Årsrapporten 2009 visar också lite av
bredden i forskningen. De publicerade
arbetena handlar till exempel om så skilda saker som den kreativa klassen i europeiska städer, LUs roll i Skånes innovationssystem, entreprenörers inställning
till misslyckanden, etiskt entreprenörskap, innovationssystem i tredje världen, kunskapsflöden i Medicon Valley
och den informella riskkapitalmarknaden i Europa.
Att ha tydliga krav

Att Sverige pumpar in massor av resur-

ser i forskning och utveckling men får ut
ganska lite i form av nya processer och
produkter är ett länge diskuterat problem. Detta, som kallats ”den svenska
paradoxen”, var Charles Edquist tillsammans med Maureen McKelvey (numera
professor i Göteborg) först med att visa
för nästan 20 år sedan. Men sedan dess
har utfallet av de svenska FoU-pengarna
faktiskt blivit bättre.
– Postdoc-forskaren Jon Mikel Zabala och jag visar i en ännu inte publicerad studie att resultaten under 2000-talet
förbättrats betydligt. Varför det är så kan
vi ännu inte säga. Vi har haft ett enormt
jobb med att gräva oss igenom massor
LUM nr 10 | 2010

med data bara för att kunna visa att det
är så, säger han.
CIRCLEs forskare är ofta anlitade av
både nationer, regioner och företag. Tre
av dem (Jerker Moodysson, Martin Henning och Magnus Nilsson) skrev t.ex. nyligen på uppdrag av Region Skåne en bok
om näringsliv och innovationssystem i
Skåne, och Charles Edquist själv deltog
förra året i en utvärdering av Finlands nationella innovationssystem.
– Vi skulle nog mycket väl kunna leva
på att bara vara konsulter. Men då hade
vi ju fått lämna universitetet... Här är vår
huvuduppgift att ägna oss åt grundläggande teoretisk och empirisk forskning,
även om vi också så långt möjligt ska
samverka med samhället, menar han.
i Vinnovas utvärdering (se faktaruta), och med stora
anslag både från Vetenskapsrådet och
Vinnova, finns det alls några moln på
CIRCLEs horisont? Jo, det finns faktiskt
två, visar det sig. De handlar om forskarutbildning respektive finansiering.
På den första punkten har Vinnovautvärderingen konstaterat att CIRCLE
har de bästa forskarna i Sverige och utmärkta handledare inom området. Ändå
får CIRCLE inte bedriva någon egen
forskarutbildning. Eftersom man tillhör det s.k. tionde området inom LU,
där tvärvetenskapliga centra av olika
slag förts samman, så har CIRCLE ingen egen examinationsrätt, vilket dess ledning ser som absurt.
– Nu när LU fått större frihet genom
autonomipropositionen, så skulle universitetet kunna lösa detta problem genom att skapa en ny horisontell fakultet
för gränsöverskridande forskning, menar Charles Edquist. Om LU ska vara
organiserat i fakulteter, så bör det finnas
en fakultet som kan härbärgera sådana
gränsöverskridande verksamheter som
inte passar i de traditionella fakulteterna.
Vad gäller finansieringen, så är han
förstås glad över de Linné- och Vinnova-anslag som i huvudsak försörjer
CIRCLE. Men när de så småningom tar
slut måste universitetet öka sin andel av
Med strålande betyg

t

En annan framgångsfaktor är mångfalden. CIRCLEs medarbetare representerar 12 ämnen och kommer från 14 länder, med engelska som arbetsspråk. Sex
av tio har rekryterats från utlandet.
– När vi har en tjänst ledig skickar
jag utlysningen till mina internationella
e-postkontakter. Då blir den känd inom
en stor del av den värld som arbetar med
innovation och innovationsforskning,
säger Charles Edquist. Han rådfrågar
också alltid en internationell bedömargrupp inför varje tillsättning, även om
det inte alltid krävs av regelverket.

CIRCLE

CIRCLE står för Centre for Innovation Research and Competence in the
Learning Economy. Det är ett tvärvetenskapligt centrum med forskare
från flera fakulteter och tolv discipliner. I begreppet innovationsforskning ingår forskning om innovationssystem och innovationspolitik, om
entreprenörskap och små och medelstora företag, och om organisation,
ekonomi och policy i samband med
forskning och utveckling.
CIRCLE startades 2004 med anslag
från bl.a. forskningsstiftelsen Vinnova. Bara två år senare fick centret ett
av Lunds universitets Linnéanslag för
år 2006, som innebär stöd till CIRCLE
under tio år.
Halvtids-utvärderingen av vad Linnéanslaget gett kommer först nästa
år. Men CIRCLE och åtta andra centra för innovationsforskning i Sverige utvärderades i våras av en internationell grupp tillsatt av Vinnova. I
den utvärderingen hamnade CIRCLE
på första plats och fick högsta betyg
för sin forskning, som klassades som
”outstanding, at the forefront of international research”. Som en följd
av detta goda resultat har CIRCLE nu
fått ett nytt sexårigt anslag från Vinnova, med tillskott av pengar från LU.
Med sina 35 anställda är lundacentret det största i sitt slag i Norden och
bland de största i Europa. Man har
också nyligen utlyst fem nya tjänster – två tillsvidareanställningar som
lektor/professor och tre fyraåriga anställningar som forskarassistent.

finansieringen, så att inte nyckelpersoner
börjar söka sig bort från Lund. Det är
inte långsiktigt hållbart med ett fakultetsanslag på, som nu, bara 10 procent av
omsättningen, tycker han.
INGEL A BJÖRCK
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Meningarna går isär om hur lokaler, administration, bibliotek, datorer och andra s.k. overhead-kostnader ska betalas.
foto: kennet ruona och mikael risedal

OmstriDd modell
Den indirekta kostnadsmodellen som infördes för två år sedan fortsätter att
röra upp känslor. Ekonomihögskolans rektor Allan Malm menar att den är
orättvis och skrämmer bort donatorer.
Universitetets förra ekonomichef Ann-Kristin Mattsson erkänner att man
inte har varit tillräckligt pedagogisk vid införandet.
– Men vi har fått ett gemensamt språk. För första gången kan vi börja skapa
oss en samlad bild av vad indirekta kostnader är. Det blir uppenbart vad lokaler,
administration, bibliotek och datorer kostar.
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”Modellen behöver förklaras bättre”

Lunds universitets före detta ekonomichef Ann-Kristin Mattsson arbetar det
här året för universitets- och högskoleförbundet SUHF med att utvärdera den
nya redovisningsmodellen och sammanställa information kring lärosätenas indirekta kostnader – en modell som hon
själv bidragit till att ta fram.
Hon tycker fortfarande att det är en
bra modell på många sätt, men ser missar i introduktionen av den.
– Sättet att tänka är nytt för universitetet. Vi har underskattat svårigheterna att
hantera modellen ute på institutionerna.
Vid lärosäten där man använt en liknande
modell sedan tidigare har det gått bättre –
det gäller t.ex. Luleå, Chalmers och SLU.
Inom stora, decentraliserade universitet som Göteborgs och Lunds har redovisningsmodellen väckt protester.
Samtidigt är det inte minst i sådana organisationer med decentraliserat kollegialt beslutsfattande som den fyller en viktig roll, menar Ann-Kristin Mattsson.
– Det är rimligt att prefekterna som
har stort inflytande och ansvar är informerade om vad saker kostar.
Tidigare gjordes ett schablonavdrag
på varje institution till indirekta kostnader. Det var enkelt och bekvämt men
samtidigt ”ogenomskinligt” och svårt att
se vart pengarna gick och vad t.ex. ett
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forskningsprojekt verkligen kostade. Nu
syns på varje projekt hur mycket indirekta kostnader projektet ska bära och därmed också om de externa projektpengarna räcker eller om institutionen behöver
medfinansiera.
– Alla får också svart på vitt vad pengarna används till. Till skillnad från tidigare blir det uppenbart vad lokaler, administration, bibliotek, datorer kostar.
Prefekterna ställs inför obehagliga sanningar och val som de kanske inte alltid
är rustade att hantera.
Redovisningsmodellen innebär en de-

centralisering av de ekonomiska besluten, som kanske blir ett problem med
LUs utpräglat kollegiala ledarskapsmodell, menar Ann-Kristin Mattsson.
I kritiken kan man ibland utläsa en
misstänksamhet mot de indirekta kostnaderna, hur verkliga de är. Kritikerna hävdar att pengar går oprövat till en byråkrati
som inte utsätts för samma hårda kvalitetskrav som den övriga verksamheten.
– Det är inget hokus pokus utan
handlar om verkliga kostnader. Jag kan
förstå att det finns en misstro – men redovisningsmodellen innebär att det blir
tydligt och uppenbart vad administrationen kostar på alla nivåer, menar AnnKristin Mattsson.
– Jag tycker det är bra att alla kan se vad
vi gör. Vi vill att verksamheten ska granska oss och om man är missnöjd säga vad
som ska tas bort, dvs vad vi inte ska göra.
att universitetets
administratörer har dubbla roller. De ska
inte bara ge service, utan har också en kontrollfunktion som myndighetsutövare.
– Det är ofta kontrollen och andra
myndighetsuppgifter som människor i
verksamheten upplever som onödig byråkrati, och skulle vilja välja bort. Men
den kommer vi inte undan, som en myndighet som drivs huvudsakligen av skattemedel.
En komplikation är

BRITTA COLLBERG

Ann-Kristin Mattsson, en av arkitekterna
bakom redovisningsmodellen för indirekta
kostnader. foto: gunnar menander

Ann-Kristin Mattsson
ger svar om nya
redovisningsmodellen
Vilka fördelar ser du med redovis
ningsmodellen?
– Modellen gör kostnaderna för stödverksamheten tydliga på ett tillräckligt
rättvist sätt. Den har gjort det klart och
transparent, på varje nivå inom universitetet, vilka de indirekta kostnaderna
är och vart pengarna går. Modellen har
också gett oss inom universitetsvärlden
ett gemensamt språk. För första gången kan vi börja skapa oss en gemensam bild av vad indirekta kostnader är
och vad olika verksamheter kostar totalt sett.
Finns det några nackdelar?
– Modellen, eller rättare sagt det sätt
som LU valt att införa och tillämpa modellen, dras med vissa barnsjukdomar.
Problemen med ”internhandeln” har
inget med redovisningsmodellen i sig
att göra, utan med hur vi i Lund löst
det. Just internhandeln försöker vi förenkla nu, tillsammans med fakulteterna. Modellen är egentligen inte konstig,
men den förutsätter ett nytt sätt att
tänka. Det tar tid innan det slår igenom.
På vilket sätt är redovisningsmodel
len ”solidarisk” som man ibland
hävdar i debatten?
– Kostnaderna för den universitetsgemensamma förvaltningen delas mellan

t

– Jag säger absolut inte att vi har
gjort allting rätt. Själva införandet
och tillämpningen av redovisnings
modellen har brister. Men model
len är bara en liten del i ett stort
system. Diskussionen handlar lika
mycket om hur man ska styra ett
universitet över huvud taget, säger
Ann-Kristin Mattsson, en av arki
tekterna bakom den nya redovis
ningsmodellen.
– Vi hade behövt lägga mer re
surser på att förklara modellen och
stärka prefekterna som ska hantera
den, sammanfattar hon.
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fakulteterna efter hur stor verksamhet dessa har. Den fakultet som har
störst löne- och driftskostnader får
också bära störst andel av de indirekta kostnaderna för den gemensamma förvaltningen.
– Om denna stora fakultet drar
in ännu mer forskningsanslag och
fortsätter växa, så ökar dess andel av de universitetsgemensamma
kostnaderna i relation till hur mycket verksamheten växer. Medan de
som inte varit lika framgångsrika
och har oförändrad volym på verksamheten får en krympande andel
av de gemensamma kostnaderna.
Så fungerade det också i den gamla modellen som vi hade före 2009.
Skillnaden är att vi då fördelade de
indirekta kostnaderna utifrån hur
stora inkomster vi hade, nu utgår vi
från hur stora våra löne- och driftskostnader är.
Innebär det att den universitets
gemensamma förvaltningen får
mer pengar för att forskarna
drar in mer anslag?
– Nej, hur mycket universitetsgemensamma förvaltningen ska få
beslutas av universitetsstyrelsen.
Varje institution betalar ett fast belopp varje år för den universitetsgemensamma förvaltningen. Beloppet ändras inte under året oavsett
om verksamheten på institutionen
växer eller krymper. Om verksamheten växer uppstår ett litet OHöverskott, men det stannar på institutionen.
Vem bestämmer hur stora på
lägg som ska göras för indirekta
kostnader?
– Det gör varje fakultet och varje institution, utifrån sina speciella kostnadsprofiler. Vad universitetsgemensamma förvaltningen ska kosta
bestäms av universitetsstyrelsen i
budgetbeslutet.

Overhead-påläggen varierar
mycket mellan fakulteterna och
mellan forskning och undervis
ning. Varför?
– De indirekta kostnaderna speglar skillnader mellan ämnesområdena, t.ex. hur stor administration en
fakultet har. LTH har ett större fakultetskansli än t.ex. samhällsvetarna. Kostnaderna delas också mellan utbildning och forskning genom
en noggrann analys. Forskningen
ska ju inte behöva betala för antagning av studenter, studievägledning
och liknande kostnader. På samma
sätt finns kostnader som bara avser
forskningen, exempelvis forskningsservice.
Varför kan man inte återgå till
den gamla modellen med ett
schablonavdrag för overhead?
– Riksdagen har beslutat att vi ska
ha en fullkostnadsmodell där det
tydligt syns vad olika verksamheter
kostar. På sikt, när vi behärskar det
här sättet att tänka, så kommer det
också att vara till stor hjälp för oss
tror jag. På alla nivåer kommer chefer att kunna fatta bättre och mer
informerade beslut.
Modellen straffar fakulteter
vars forskare lyckas dra in nya
stora forskningsanslag enligt
kritikerna. Vad anser du om det?
– Modellen bygger på att kostnaderna fördelas solidariskt, en större verksamhet eller projekt betalar
mera än en liten verksamhet. Detta
är i princip inget nytt i förhållande
till hur vi gjorde före 2009. Det som
är ändrat är basen som vi räknar på.
Tidigare var det i huvudsak inkomster som var grunden för fördelningen på den universitetsgemensamma nivån och fakulteterna hade
olika modeller med olika baser. Nu
fördelar vi med lön och driftskostnader som bas på alla nivåer.
BRITTA COLLBERG
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Redovisningsm
De direkta statsanslagen till univer
siteten – fakultetsanslagen – täcker
en allt mindre del av universite
tets kostnader. Istället finansieras
verksamheten allt mer med externa
bidrag som söks i konkurrens, från
både statliga forskningsråd och
privata stiftelser.

Externbidragen är som regel öronmärkta för särskilda projekt eller tjänster. Men
att bedriva forskning eller inrätta en ny
professur förutsätter också lokaler, utrustning, bibliotek, administrativt stöd
etc. Denna infrastruktur och service ska
även externa finansiärer vara med om att
betala har riksdagen bestämt.
Det sker genom ett pålägg för indirekta kostnader på de externa forskningspengarna – så kallad overhead.
Om inte de externfinansierade projekten fullt ut hade betalat de ökade indirekta kostnader de för med sig, så skulle universiteten riskera att bli renodlade
”forskarhotell”, resonerar man. Innehållet skulle alltmer bestämmas av externa
finansiärer och mycket av de direkta fakultetsanslagen gå till att medfinansiera externfinansierade projekt. Staten och
universiteten själva skulle få mindre möjlighet att påverka forskningens och utbildningens riktning.
gjordes ett schablonavdrag på central nivå för indirekta kostnader; pengar drogs av från alla externa
bidrag, för att bekosta sådant som lokaler, bibliotek, utrustning, administration
osv. Efter 1997 betalades alla indirekta
kostnader av institutionerna; det var institutionen som gjorde schablonavdragen
på alla externa bidrag. Senast låg schablonen på 26 procents avdrag, motsvarande
ett overhead-påslag på 35 procent.
Flera externa finansiärer som Wallenbergstiftelserna och Riksbankens jubileumsfond har hela tiden varit kritiska
till schablonavdrag. De har inte litat på
Fram till 1997
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odellen – en bakgrund
att schablonen korrekt speglade de verkliga indirekta kostnaderna. Riksbankens
jubileumsfond har t.ex. hävdat att den
forskning som man stödjer – huvudsakligen humaniora och samhällsvetenskap
– knappast har lika stora indirekta kostnader som avancerad teknisk eller medicinsk forskning.
Det är riksdagen som beslutat att universiteten ska tillämpa full kostnadstäckning. Det betyder att varje enskilt litet
forskningsprojekt, varje enskild kurs, ska
bära sin andel av de gemensamma kostnaderna och det tydligt ska framgå i redovisningen. Med större transparens – genomskinlighet – ska det bli lättare att se

exakt vad som kostar, och därmed också
lättare att få finansiärer att ta på sig en del
av de indirekta kostnaderna – så gick resonemanget. Men det har visat sig att det
är en helt annan sak att förstå principen
om full kostnadstäckning och att vara villig betala fullt ut för indirekta kostnader.
På initiativ från Sveriges universitetsoch högskoleförbund (SUHF) har dock
en gemensam redovisningsmodell tagits
fram för alla högskolor, bland annat med
hjälp av Lunds universitet och LUs förra ekonomichef Ann-Kristin Mattsson.
SUHF beslöt 2007 att rekommendera
modellen och vid Lunds universitet har
den tillämpats i snart två år.

Skillnader i overheadpålägg mellan
fakulteterna och mellan forskning och
utbildning vid Lunds universitet
						
Fakultet/Område	GU	 FO/FOU	
Tekniska högskolan
Naturvetenskap

100%

36%			

70%

35%			

103%

59%			

Samhällsvetenskap

66%

33%			

Ekonomihögskolan

74%

32%			

Medicin

49%

22%			

Konst/Musik/Teater

81%

53%			

Humaniora/Teologi

88%

50%			

Övrigt

53%

29%			

Genomsnitt

74%

32%

Uppdragsutb.

36%

Juridik

Den stora förändringen är:
 Tidigare drogs 26 procent, motsva-

 Idag betalas alla statsanslag och exter-

rande 35 procents påslag, av på institutionen från alla externa bidrag för att täcka
universitetets indirekta kostnader på alla
nivåer – universitetsgemensam, fakultets- och institutionsnivå. Institutionen
fick ”en räkning ” från gemensamma förvaltningen och fakulteten på de indirekta kostnaderna. De kostnader som inte
täcktes av overheadschablonen finansierades i normalfallet med statsanslag.

na bidrag direkt till institutionerna. Och
det är där som de indirekta kostnaderna redovisas, både för undervisning och
forskning på institutionsnivån, och för
administration på institutions-, fakultetsoch universitetsgemensam nivå. Skillnaden är att nu syns de indirekta kostnaderna i redovisningen för varje projekt och
prefekten eller motsvarande måste fatta
ett aktivt beslut om medfinansiering.
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Lika stor del av Lunds universitets budget går till indirekta kostnader som vid de andra tio största universiteten i
Sverige.
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Direkta löne- + driftskostnader

Fördelning av indirekta kostnader
vid lärosäten i Sverige
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16

11

15

15

Utbildnings- och
forskningsadministration
Ekonomi- och
personaladministration
Infrastruktur och service

27

29

28

27

Bibliotek

11

12

13

Övriga

Alla

LU

40%
20%

13

Ledning

Nivåspecifikt

0%
10 största

Lunds universitet skiljer sig dock från övriga genom att fakulteterna står för en större andel av de indirekta kostnaderna, relativt sett, jämfört med övriga svenska lärosäten.
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Den nya redovisningsmodellen
går under en rad olika beteck
ningar:
OH-modellen (OH= over
head), indirekta kostnadsmo
dellen, nya redovisningsmo
dellen, fullkostnadsmodellen,
SUHF-modellen.
Dock är den inte samma sak
som ”affärsmodellen” – ett til�
lägg som en arbetsgrupp inom
Lunds universitet filar på, på
uppdrag av rektor Per Eriksson.

I juni väckte en rubrik i LUM uppseende i delar av högskolevärlden.
Rektor Per Eriksson som intervjuades förespråkade en ny ”affärsmodell” vid sidan om den nya redovisningsmodellen. I rubriken blev
det ”redovisningsmodell” och inte
”affärsmodell”. Det fick SUHFs talesperson Kåre Bremer att reagera
skarpt och undra om Lunds universitet var på väg att lämna samarbetet med den nya redovisningsmodellen.
Så var det inte, försäkrade Per Eriksson, i ett gensvar på LUs hemsida.
Men, berättade rektor vid rektorsseminariet i november, vi arbetar på att hitta ett sätt att göra mindre avdrag för indirekta kostnader
i vissa fall. Det skulle gälla externa anslag som en institution drar
in ”extra”, dvs utöver de anslag som
de redan budgeterat för.
Gruppen som arbetar med ”affärsmodellen” har inte formulerat
något förslag.
– Arbetet med affärsmodellen
föreslås ingå i det nya projektet om
ekonomistyrning och i avvaktan
på klartecken att jobba vidare med
projektet sker inget utredningsarbete, säger universitetets planeringschef Susanne Wallmark.
BRITTA COLLBERG
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Allan Malm om redovisningsmodellen:

”en mardröm”
– Det är en otacksam uppgift att
förklara för dem som vill donera
en miljon kronor till forskning, att
de måste betala nästan lika mycket
till, för att bekosta universitetets
lokaler, administration och biblio
tek osv. Det kan jämföras med att
skjuta sig själv i foten – lika onödigt
och lika handikappande!

Ekonomihögskolans rektor Allan Malm,
professor i företagsekonomi, gick hårt
åt den indirekta kostnadsmodellen vid
rektorsseminariet i november. Denna
fullkostnadsmodell importerades från
Tyskland för snart hundra år sedan och
fungerade bra så länge de indirekta kostnaderna för att framställa en produkt var
låga – oftast mindre än 20 procent. Man
kunde förenkla och arbeta med schablonavdrag.
– Men när de indirekta kostnaderna
ökade – vilket skett i de flesta verksamheter, även universiteten – blir felen i en
schablonfördelning besvärande och efterhand ohanterliga. Då måste man ana-

t

”Kärt” barn
har många namn

– Det bästa vore att initiera en diskussion
inom högskoleförbundet SUHF om de både
praktiska och principiella problem som vi har
med den här modellen, säger Allan Malm.

lysera vad i kärnverksamheten som driver
upp kostnaderna. Vissa aktiviteter kräver
mer indirekta kostnader, andra mindre.
Universitetets sätt för att räkna ut och
fördela de indirekta kostnaderna är där-

Röster om den nya redovisningsmodellen

Charles Edquist,
professor, CIRCLE:
– De indirekta kostnaderna
finns där vare sig de syns
eller inte. Och de syns bättre med denna modell. Och
även om den har barnsjukdomar, så innebär den att jag som föreståndare vet vad jag betalar och vad jag betalar till. Men förr eller senare kommer några
universitet att lyckas effektivisera sin administration och därmed kunna sänka sina indirekta kostnader och då får de en fördel i
konkurrensen om forskningsmedel.

Per Eriksson, rektor:
– När jag var chef för VINNOVA motarbetade jag
höjningen av OH-påslaget för externa forskningsbidrag. Den förhandlingen som jag då
deltog i slutade med en uppgörelse på nivån 35 procent i overhead. Därefter har en
ny överenskommelse fattats efter nya förhandlingar, som jag inte deltog i, där modellen som nu gäller är ”full kostnadstäckning” för externa forskningsbidrag. Den
betyder, något förenklat, att alla intäkter
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till orimligt krävande, menade Allan
Malm.
– Redovisningsmodeller har i alla tider utvecklats i takt med de nya utmaningar som företag och organisationer
ställs inför. Men om huvudsyftet är att
visa finansiärerna att forskning är dyrt, så
finns enklare sätt. Och modellen hjälper
knappast till att lösa universitetets egna
problem.
har gjort den
interna ekonomistyrningen till lite av en
mardröm, enligt Malm. Ekonomerna
har fått mer jobb och varken de eller deras chefer förstår vitsen med beräkningarna. De varierande OH-påläggen försvårar samarbete över institutions- och
fakultetsgränserna. Modellen gör också
ekonomistyrningen osäkrare och det gör
prefekterna försiktiga.
– OH-pålägget varierar från år till år
och prefekterna vill gärna ha en marginal, vilket bidrar till att bygga upp universitetets myndighetskapital. Osäkerheten gör det också svårt för forskare
att veta hur mycket pengar de egentligen förfogar över i anslag som löper över
flera år.
Redovisningsmodellen

Men värst är problemen kring medfinansiering, menade Malm. Vad gör man
om forskningsfinansiärer inte vill betala

ska vara med och betala sin del av alla gemensamma kostnader. Det är inte ovanligt att forskningsdonatorer eller icke statliga finansiärer inte vill bidra till att betala
de totala kostnaderna och då måste universitetet medfinansiera projektet. Jag vill
arbeta för att vi framöver ska kunna komplettera vår redovisningsmodell med en affärsmodell som underlättar beslutsfattandet om eventuellt behov
av medfinansiering av externa forskningsanslag.
Merle Jacob,
professor, CIRCLE:
– Är inte det verkliga
LUM nr 10 | 2010

t.ex. 50 procent extra till indirekta kostnader?
– Institutionen eller fakulteten kan
medfinansiera, men om fakultetsmedlen är slut, kan vi tvingas tacka nej. Det
allvarligaste med denna modell är att den
kan få oss att fatta felaktiga beslut.
som den nu
tolkats förutsätter att alla indirekta kostnader står i proportion till forskningsoch undervisningsvolymen. Om forskningen ökar med femtio procent, så växer
de indirekta kostnaderna lika mycket.
– Men så är det naturligtvis inte i verkligheten! Vi har många helt fasta kostnader som inte påverkas av volymen
på forskning eller utbildning. Andra är
”halvfasta”. Och det är svårt att övertyga externa finansiärer om att de ska
vara med att finansiera alla universitetets kostnader.
Fullkostnadsmodellen

Totalkostnaden för

att över huvud taget driva ett universitet ska inte behöva
vägas in när man tar emot en donation,
menade Allan Malm. Man borde kunna skilja på statliga finansiärer, beredda
att betala indirekta kostnader enligt fullkostnadsmodellen, och externa, som de
strategiska stiftelserna, Riksbankens jubileumsfond med flera och stora finansiärer i Japan, EU och USA.

problemet att undervisningen är underfinansierad och att forskningsmedel måste
användas för att täcka en del av undervisningens kostnader?
Marianne Granfelt,
förvaltningschef:
– Det finns problem med
modellen, men de indirekta kostnaderna måste fördelas och det här är ett tydligt och
rättvist sätt att göra det på. Om man väljer att direkt lyfta av t.ex. en fjärdedel av
alla anslag, och låta den täcka de indirekta kostnaderna, blir det inte lika tydligt –
transparent – vem som bär vilka kostnader.

– Om vi i stället för en schablonfördelning gjorde en noggrann analys av
vilka indirekta kostnader ett nytt forskningsprojekt för med sig, så tror jag inte
vi skulle hamna så långt ifrån de 25-30
procent som de flesta externfinansiärer
kan vara beredda att bidra med. Och vi
skulle slippa långa diskussioner om medfinansiering.
– Det behövs en ny enklare redovisningsmodell som underlättar samarbetet mellan institutionerna och inte gör
ekonomistyrningen onödigt osäker – en
modell som gynnar forskningen och gör
det enkelt att vara forskningsledare, sammanfattade Malm.
Ett alternativ till dagens

modell vore
att dra av för de centrala kostnaderna
innan anslagen fördelas till fakulteterna
och göra likadant på fakultets- och institutionsnivå. Och sedan styra de indirekta kostnaderna via nyckeltal i budget och
bokslut, menade EHL-rektorn:
– En duktig ekonom behöver bara
en förmiddag på sig för att med hjälp av
bokslutet räkna fram de indirekta kostnaderna för fakulteter och institutioner.
BRITTA COLLBERG
Allan T Malms föredrag utgår från en artikel
om overheadmodellen som finns att hämta
på: www.ehl.lu.se/fullkostnadsmodellen

David Edgerton,
professor, national
ekonomi:
– Jag kan se fördelar
med den indirekta kostnadsmodellen, men konsekvenserna när det
gäller att attrahera donationer är allvarliga. Sedan förstår jag inte riktigt
hur sättet att fördela indirekta kostnader skulle vara solidariskt. Varför ska
jag betala en mindre andel av de indirekta kostnaderna för att någon annan
varit duktig på att dra in forskningsmedel?
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En användbar utbildning
– vad är det?

A

rbetsmarknaden förändras snabbt. Det
är svårt att veta vilka arbetsuppgifter
som väntar dagens studenter. Men allt
pekar på att det inte är främst ämneskunskaper, utan studenternas generella akademiska kompetens som är mest användbar på sikt. Det
vill säga studenternas förmåga att självständigt söka
kunskap och att kritiskt granska, analysera och förmedla det de kommer fram till.
I mitten av november arrangerades en idékonferens vid Lunds universitet som handlade om just
detta. Temat var ”Utbildningens användbarhet och
studenternas anställningsbarhet”.
Bakgrunden är ett universitetsövergripande projekt som pågick förra året på initiativ från prorektor
Eva Åkesson. CEDs chef Malin Irhammar var projektledare, Anders Sonesson, pedagogisk utvecklare,
och undertecknad ingick i projektgruppen.
Syftet var att främja anställningsbarhet och bildning inom Lunds universitet.
Vi fick in nio förslag på delprojekt från områdena och beslöt koncentrera oss på sådana som handlade om generella kompetenser inom utbildningen,
om tvärdisciplinära perspektiv och samverkan med
samhället, samt om karriärutveckling och arbetslivsanknytning.
Det fanns gott om nytänkande bland förslagen: i
ett delprojekt fick framtida körledare leda barnkörer
i mångkulturella områden. Ett annat handlade om
hur juristerna använder sina alumner som mentorer för dagens studenter. Genomgående för samtliga
delprojekt var ambitionen att ta tillvara och utveckla studenternas generella akademiska kompetens.
Projekten tog formellt slut 2009, men vi har följt
dem under 2010 och kan konstatera att de till stora
delar lever vidare och utvecklas. Och för att sprida
goda erfarenheter ordnade vi alltså idékonferensen i
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gästkrönikan

Goda ämneskunskaper behövs. Men vi måste bli bättre på att ut
veckla studenternas generella akademiska färdigheter, samtidigt
som de lär sig sina ämnen, skriver Ulla Boström Hjorth, ansvarig
för Karriärservice vid Lunds universitet.

november. Den fokuserade på två frågor:
”Arbetslivsanknytning utan praktik – är det möjligt?” och” Att arbeta med generella kompetenser
och samtidigt understödja ämneslärandet – hur kan
det gå till? ”
Huvudtala”Det är roligt att allt fler
ren Britt-Inger Johansson
inom Lunds universitet
berättade om
ser anställningsbarhet och
sitt arbete vid
karriärservice som viktiga delar
Uppsala universitet där
som integreras i utbildningen.”
hon utvecklat
ett entreprenörsprogram för konstvetare. Studenterna förvärvar
gedigna ämneskunskaper och praktiska färdigheter,
men framför allt tränas de i att ta egna initiativ och
skapa sina egna affärsmöjligheter.
Vad händer då vid Lunds universitet? En hel del.
Inom humaniora uppmärksammas exempelvis alltmer betydelsen av generella kompetenser. Lunds
humanistkår har tagit fram en kompetensguide där
man kan läsa mer. Och på Naturvetenskapliga fakulteten tränas studenterna i att skriva populärvetenskapligt för att vidga sina perspektiv och bättre
förstå sitt eget ämne. Det är roligt att allt fler inom
Lunds universitet ser anställningsbarhet och karriärservice som viktiga delar som integreras i utbildningen.
Ulla Boström Hjorth
Arbetslivskoordinator
och ansvarig för K arriärservice centralt
Läs mer på denna länk: www5.lu.se/o.o.i.s/4387
Här finns miniposters av de nio fakultetsprojekt som deltog i det ursprungliga projektet om ”Anställningsbarhet
och bildning” och som presenterades på Idékonferensen i
november 2010.
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LU SERVICE

PARKERINGS
KONTORET

PARKERINGSKONTORET
•

Ni som ännu inte har parkerat i p-huset GRANATHEN, är
välkomna under tiden 2010-12-13 - 2011-01-15 för
”provparkera” OAVSETT vilken zondekal ni innehar för
2010/11. Upptäck fördelarna med P-huset, vinter som sommar!
P-platserna finns i nedre plan.
Adress: Tornavägen 20, infart vid Astronomi.

•

Försäljning av p-dekal inför vårterminen påbörjas: 2011-01-07

•

Parkeringsautomater med kortbetalning (bensinkort) finns i
alla zonområden

•

Besök vår hemsida: www.se.lu.se/parkering för aktuell
parkeringsinformation

•

Ni är alltid välkomna att kontakta oss på tel: 046-222 70 96

P-huset
GRANATHEN

LU SERVICE

LU SERVICE

– vi gör din vardag enklare –

Tryckeri • Post • Lokalvård • Bostäder • Televäxel • Parkering • Verkstad

Tryckeri • Post • Lokalvård • Bostäder • Televäxel • Parkering • Verkstad

LU SERVICE

Tryckeri • Post • Lokalvård • Bostäder • Televäxel • Parkering • Verkstad
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LU SERVICE tackar för ett gott samarbete under 2010
och önskar en riktigt God Jul och Gott Nytt År
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Varför finns det så få
kvinnliga filosofer?
del av filosofistudenterna kvinnor.
Det finns få kvinnliga doktorander
och få föreläsare som är kvinnor. Nu
vill Filosofiska institutionen ändra på
den saken. Under december månad
finns en utställning i Kungshusets
foajé med porträtt av kvinnliga filosofer, från antiken till nutid.

LUM nr 10 | 2010

Medier och mat
i Skåne
Vad har vin och varmkorv i Wallanderfilmer, ärtsafari utanför Bjuv, kryddfält på
Österlen, Absolut vodka i New York och
reklamfilm från Tetra Pak med varandra
att göra? Jo, alla ingår i antologin Skåne, mat och medier (Skånes livsmedelsakademi), där medievetaren Helena
Sandberg och andra LU-forskare skriver
om platsens betydelse i representationen av mat och dryck.

Filosofi. I Lund är ungefär en fjärde-

Författarmord
Cathrine Felix och Dan Egonsson.

Likabehandlingsgruppen har även
i diskussionsgrupper undersökt varför
kvinnor i mindre utsträckning än män
vill bli filosofer. Men förändringar tar tid.
– När det gäller litteraturlistorna är
det inte så lätt att bara plocka in kvinnliga författare som man kan tro. Vi saknar
den viktiga sekundärlitteraturen, det vill
säga analyser av de kvinnliga filosofernas verk. Men den litteraturen kommer,
även om det går långsamt. Exempelvis ser
jag fram emot Lena Halldenius bok om
Mary Wollstonecraft. Kvinnorna är inte
osynliga längre, men de har heller inte sin
rättmätiga plats, säger Dan Egonsson.
text & foto: Linda Viberg

t

– Jag har exempel på kvinnliga studenter som sagt att det var först när de fick
en kvinnlig föreläsare som de på allvar
förstod att de själva en dag skulle kunna doktorera och stå där som lärare i filosofi, berättar Dan Egonsson, professor
i praktisk filosofi.
Doktorand Cathrine Felix menar att
för att få fram den bästa filosofin krävs
både män och kvinnor.
– Kvinnor har i alla tider filosoferat,
men de kvinnliga filosoferna har i stort
sett blivit helt förbigångna, säger hon.
Dan Egonsson ger ett exempel:
– Sokrates hade en lärarinna, Diotima, som man kan misstänka haft ett
mycket stort inflytande över honom och
därmed hela den västerländska filosofin,
berättar han.
Bristen på kvinnor i filosofin är på intet sätt unikt för Kungshuset. Det ser likadant ut nästan överallt. Männen dominerar bland studenter, forskare, föreläsare
och i litteraturlistorna. Kvinnorepresentationen inom filosofin är också sämre än
inom andra humanistiska ämnen.
– Ingen kan väl idag tänka sig till exempel litteraturvetenskapen utan kvinnliga författare, säger Cathrine Felix.
Cathrine Felix och Dan Egonsson
ingår båda i den likabehandlingsgrupp
vid Filosofiska institutionen som anordnat utställningen i Kungshuset. Utställningen är lånad av universitetet i Oslo.
Hittills har reaktionerna varit mycket
positiva. Studenterna står och läser och
på biblioteket kommer förfrågningar om
kvinnornas verk.

Boken

Kvinnliga filosofer

Diotima från Mantinea (400 f. Kr.)

Grekisk filosof. Känd som Sokrates lärare.
Vi känner henne enbart genom Platons dialoger.
Hypatia från Alexandria (Ca 370–
415) Egyptisk filosof, matematiker och astronom.
Catharine Trotter Cockburn (1679–
1749) Brittisk moralfilosof och metafysiker.
Mary Wollstonecraft (1759–1797)
Engelsk filosof, feminist och författare.
Skrev Till försvar för kvinnans rättigheter.
Harriet Taylor (1808–1876). Känd som
försvarare av kvinnors rättigheter och för
sitt samarbete med John Stuart Mill.

Björn Larsson, professor i franska, kallar
sin tionde roman för ”ett slags kriminalroman”. Boken Döda poeter skriver inte
kriminalromaner (Norstedts) handlar
om en mördad poet och utgör en lekfull
drift med deckargenren. Här förekommer
många referenser till poesins väsen, den
svenska bokmarknadens avigsidor och
autentiska svenska litteraturvetare.

Litterära essäer
Docenten i litteraturvetenskap Niklas
Schiöler skriver om Karlfeldts symbolism, om dödsriket i Bröderna Lejonhjärta, om bortglömda skalder som Lars
Englund och Carl Johan Lohman och
om japansk haiku i Döden och grodan (Carlsson). Dödens oundviklighet är
ett genomgående tema, medan grodan
som plumsar i vattnet i en haiku står för
de korta pregnanta ögonblicken i livet.

När försvaret
försvann
Efter det kalla kriget och Sovjetunionens
fall var tanken att det svenska försvaret skulle omskapas till något som bättre passade morgondagens utmaningar.
Men en serie beslut med delvis oavsedda följder kom i praktiken den svenska
försvarsförmågan att försvinna. Om detta skriver Wilhelm Agrell i Fredens illusioner. Det svenska nationella försvarets nedgång och fall (Atlantis).
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Ljusinitiativ på Universitetsplatsen
Ljusforskning. En ljusslinga i marken känner av förbipasserande. Ljus
med olika våglängd gör växthusväxterna starka eller svaga. Stark
belysning i olika färger ger träd och
fasader nytt liv.

Ljusinstallationen av Universitetsplatsen
under konferensen Innovation in Mind
var samtidigt startskottet för ett nybildat
ljusinitiativ vid Lunds universitet.
Ljusinitiativet består av 12 forskare
från medicin, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik och humaniora och
tillsammans ska de utveckla forskningen kring ljus.

Det finns flera anledningar till en
flervetenskaplig satsning på ljus, menar
Thorbjörn Laike som är miljöpsykolog
och en av deltagarna i Ljusinitiativet.
– Ny och djupare kunskap om ljus
växer ständigt fram, inte minst kring
behovet av ljus som förutsättning för allt
liv, säger han.
Ljusinitiativet har inledningsvis
fått anslag från Pufendorfinstitutet vid
Lunds universitet på 200.000 kronor och
börjar med vetenskapliga seminarier för
att samla branschfolk. Målet är att skapa ett permanent kompetenscentrum för
ljusforskning i Lund

t

Mer ljus i Lundagård

upplyst. Eleverna på Lunds Konst- och designskola har skapat fyra olika ljusgestaltningar i Lundagård. Kontrast utanför Kungshuset, Illuminum i korsningen vid Sandgatan, Talande ljus runt Tegnérskulpturen och Skyfallet i allén utanför Historiska museet mot norr.
Ljusgestaltningarna som invigdes första advent och pågår till den 9 januari är ett samarbete mellan Lunds Konst- och designskola (Folkuniversitetet), Tekniska Förvaltningen,
Statens fastighetsverk, Domkyrkorådet och AF Borgen AB. foto: kennet ruona

LUM rättar
Tyvärr blev det en del felaktigheter i artikeln ”Ät klimatsmart!” i förra numret av
LUM, vilket vi beklagar och nu rättar:
• Anti-diabetic Food Centre tillhör LU
som helhet och inte LTH.
• Bananer är dåliga ur miljösynvinkel
eftersom de tillhör de frukter och grönsaker som besprutas allra mest.
• Kiwi fraktas ofta in på lastbil från
södra Europa och är därför mer klimatvänlig än t.ex. mango, papaya och melon som
ofta flygs in.
• Potatis innehåller många nyttiga ämnen och bör bara undvikas om man vill
akta sig för mat med högt glykemiskt index, GI.

Skriv till

LUM debatt
på webben

Se www.lu.se/lum/debatt
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God utdelning
för LUs samhällsvetare
anslag. Lundaforskare drog in de i

särklass största bidragen när Vetenskapsrådet gjorde årets utlysning
inom humaniora och samhällsvetenskap.

Diana Mulinari fick 10 miljoner kronor
till ett projekt som går under namnet
”Drömmar om förändring. Kvinnor och
skapande av det civila samhället”.
Anna Meeuwisse fick ett lika stort
anslag till forskning om socialt arbete:
”Bortom välfärdsstaten: europeiseringen av det svenska civilsamhället”, heter
hennes projekt.
Professionsforskningen som leds av
Thomas Brante fick även i år ett stort
anslag
– Vi har fått fler och större anslag från
de statliga forskningsråden än tidigare år,

säger samhällsvetarnas dekanus AnnKatrin Bäcklund.
Andra samhällsvetare som har fått del
av årets utdelningar från VR, FAS och
Riksbankens jubileumsfond är:
Antoinette Hetzler, sociologi, Agnes Andersson, kulturgeografi, Martin
Bäckström, Fredrik Björklund, Magnus
R Larsson, psykologi, Christina Erneling och Helena Sandberg, kommunikation och medier samt sociologen Sara
Eldén och forskaren i socialt arbete Marcus Knutagård som fått postdoc-bidrag.
Dessutom har Myndigheten för säkerhet och beredskap gett två rejäla bidrag till forskning om kriskommunikation till kommunikationsforskare
i Helsingborg; Charlotte Simonsson,
Mats Heide, Jesper Falkheimer och Eva
Karin Olsson.
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De biologiska museerna får
stort anslag av ArtDatabanken
anslag. Biologiska museerna vid

Lunds universitet får nästan 18 miljoner kronor av ArtDatabanken för
åren 2011–2013.
– Pengarna är ett erkännande av
verksamheten, konstaterar museiföreståndaren Ingvar Kärnefelt.

ArtDatabanken har genom Svenska artprojektet beslutat att stödja verksamheten vid Biologiska museerna, Lunds universitet, med cirka 12,5 miljoner kronor
under perioden 2011–2013. Dessutom har
man beslutat om fortsatt stöd för samarbetsprojektet Sveriges virtuella herbarium, som koordineras av Biologiska
museerna i Lund. Herbarieprojektet får
totalt 8,6 miljoner kronor under 2011–
2013, varav cirka 1,9 miljoner kronor går

till Lund. I Sveriges virtuella herbarium
deltar även Naturhistoriska riksmuseet i
Stockholm, Evolutionsmuseet vid Uppsala universitet samt universitetsherbarierna i Göteborg och Umeå.
Förutom vård av de botaniska och zoo-

logiska samlingarna kommer arbetet att
vara inriktat på att registrera särskilt värdefulla samlingar och göra dem tillgängliga på nätet. Museiföreståndare Ingvar
Kärnefelt är glad över den positiva trend
som Biologiska museerna upplevt under
2000-talet. De senaste årens nationella
satsning på biologisk mångfald har gett
verksamheten i Lund ett rejält uppsving.
Biologiska museerna är sedan den 1 januari 2010 en del av Biologiska institutionen.

Naturvetare uppmuntrades mingla
karriärkonferens. Biologen Mia

Magnusson var en av de alumner
som delade med sig av sina erfarenheter vid karriärkonferensen för naturvetarstudenter i slutet av november. Hon pratade om värdet av att
nätverka och gav tips på en rad olika
nätverk som har gett henne såväl nya
kontakter som personlig utveckling,
bland annat JCI, Junior Chamber
International, och tävlingen World
Improver.
– Det gäller bara att våga. Om
man nätverkar så leder det ena till
det andra, sa hon.
Och Pär Karlsson från fackförbundet Naturvetarna uppmanade
studenterna att öva på att ge sig ut
i den så kallade obehagliga zonen,
det vill säga att ta chansen att mingla med okända människor istället för
att stå och prata med kompisar.

Mingel på naturvetarnas karriärkonferens.

Arrangör för karriärkonferensen
var Susanne Pelger, alumnkoordinator vid Naturvetenskapliga fakulteten. Hon konstaterar att det finns
ett stort intresse bland alumnerna
vad gäller att dela med sig av inspiration, erfarenheter och kontaktytor
i yrkeslivet.
text & foto: Lena Björk Blixt

iBits-mässan i universitetshuset.

IT och service
visades upp på mässa
IT-dag. Behovet av resfria

möten tydliggjordes inte minst
när flygtrafiken lamslogs efter
vårens vulkanutbrott på Island.
Resfria möten och nya e-mötessystem var några av ämnena
som togs upp på iBITS-mässan i
mitten av november.
iBITS är det nya namnet på Stora ITdagen och kommer av arrangörernas
initialer. BITS består av LU Byggnad,
LDC IT-service, LU Service och i:et står
för Inköp och upphandling. Medarrangörer är även CED (Centre for Educational Development) och Kongresscentrum.
Det var 26e året i rad som en liknande dag för service och IT arrangerades. Från början hette evenemanget
”Temadag för datakommunikation”.
– Vi ville ändra namnet för att visa
bredden i evenemanget. Det handlar
inte bara om IT, utan om andra service- och stödfunktioner, säger Torgny
Hallenmark från LDC, som varit med
och arrangerat iBITS och dess föregångare sedan starten.
Årets iBITS-mässa hade 260 föranmälda besökare, vilket är ungefär lika
många som förra året. Största andelen
av besökarna är administratörer, följt
av en stor grupp tekniker.
Videoinspelning från iBITS finns på
www.lu.se (sök på iBITS)
text & foto: Linda viberg
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insändare

Pomperipossa i högskolan
Overhead. Under senare år har univer-

då sparar pengar och många gånger samtidigt får bättre lokaler.
Många anslagsgivare och även företag
finner det rådande ”skattetrycket” i universitetsmiljön alltför högt. Man kan fråga
sig hur universitetsledningen ser på denna
utveckling! Strategiska områden som förmår attrahera medel kommer att hämmas
i sin utveckling av den nu förda politiken.
Det finns också flera exempel på att
man från centralt håll utnyttjat medel
till projekt som varit dåligt genomtänkta. Många minns när mer än 1 milj. SEK
användes för att utveckla en grafisk profil
som ingen ville ha. Det skulle vara välgö-

rande om även universitetet centralt fick
söka sina pengar för diverse initiativ.
Man talar om att Lunds universitet
skall bli ledande inom forskning och
undervisning. Låt oss slippa bli ledande
inom overhead-uttag. Att ifrågasätta den
under senare år starka expansionen av administrativ påbyggnad bör vara en viktig
komponent i strävan att stärka verksamheten vid Lunds universitet.
Bo Mat tiasson
Rajni Hat ti-K aul
Maria Andersson
Martin Hedström,
m.fl. vid Avdelningen för Bioteknik

Svar: Flera missuppfattningar
Tyvärr finns det fel och
missuppfattningar i insändaren som kräver ett bemötande.
När någon forskare får nya anslag och
därmed bidrar till att finansiera de gemensamma kostnaderna så stannar detta
överskott kvar på institutionen. De universitetsgemensamma kostnaderna fastställs årligen av universitetsstyrelsen och
bygger på de prioriteringar som universitetsledning och dekanerna gör.
I övergången mellan tidigare system
och den nya redovisningsmodellen lades
kostnader ut på forskare/lärare, men de
fick samtidigt också mer resurser. Dessa
kostnader hade tidigare dragits av direkt
mot anslagen från staten.
Målsättningen som finns för universitetet är att de indirekta kostnadernas
andel av de totala kostnaderna ska minska för att ge ökade resurser till kärnverksamheten. Sedan redovisningsmodellen
infördes har också de indirekta kostnadernas andel minskat på områdes- och
gemensam nivå.
Overhead.

Exemplet på påslag för indirekta kostnader är inte representativt för universitetet, utan måste ha sina förklaringar i
hur verksamheten vid just denna institution är organiserad. Vid en genomförd
jämförelse visar det sig att i snitt går ungefär hälften av utbildningsanslaget till
kärnverksamhet efter avdrag för lokaler
och indirekta kostnader på olika nivåer.
Avslutningsvis kan konstateras att LU
står sig väl i jämförelse av de gemensamma kostnaderna mellan olika lärosäten.
De indirekta kostnaderna för forskning
(som andel av totala verksamhetskostnader, inte pålägg) är i snitt 20 % och LU ligger på snittet. De tio största lärosätena har
19 % i genomsnitt och övriga lärosäten 27
%. LU nöjer sig dock inte med detta utan
det finns ett effektiviseringsprojekt inom
Fronesis som syftar till att sänka de indirekta kostnaderna med minst 30 mnkr.
Susanne Wallmark,
K arin Ekborg-Persson
och Ann-Kristin Mat tsson
sektionen ledningsstöd

Se även artiklar om den nya redovisningsmodellen på sidan 32 och framåt.

t

sitetens overheaduttag ökat dramatiskt.
Uttagen sker över huvudet på dem som
skall betala. Inom universitetsvärlden
kallas detta overhead.
Vart går alla dessa pengar? Finns det
en beredskap inom administrationen att
direkt svälja nytillkommande medel?
Man förmodar att universitetet centralt
liksom fakulteten å sin sida har gjort upp
en budget som skall täcka det aktuella
verksamhetsåret.
Om jag t.ex. skulle få ett nytt anslag
på 25 miljoner så tas en inte föraktlig del
ut som overhead, trots att man får förmoda att det inte fanns budgeterat för det i
de överordnade organisationerna. Således skapas där ett överskott. Att återföra
medel till alla dem som är med och betalar denna overhead i relation till de medel
som beskattas bör vara en relativt enkel
procedur med modern teknik!?
Det har gått så långt att det i vissa fall
från fakultetshåll konstateras att man
har ett överskott som måste användas
och man annonserar då att det är fritt
fram att ansöka om medel. Detta innebär en allokering av medel från dem som
dragit in forskningsanslag till dem som
inte har gjort det.
Många kommer säkert ihåg Astrid Lindgrens artikel om Pomperipossa-skatten. Något liknande håller på att
skapas inom LTH. På de anslag som tilldelas för grundutbildningen tar man ut
en overhead på 126 %! Har Pomperipossa
nått ända till civilingenjörsutbildningen?
Man skulle förmoda att med en sådan
overhead skulle det följa många fördelar
såsom tillgång till högkvalitativa föreläsningssalar och seminarierum mm. Verkligheten ser dock annorlunda ut. För varje sal man utnyttjar i undervisningen får
man betala en fastställd timavgift. Seminarier kan idag med fördel förläggas utanför universitetets lokaler eftersom man

Skriv till LUM! E-post: LUM@rektor.lu.se Adress: LUM, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund. Internpost: Hämtställe 31.

44

												

LUM nr 10 | 2010

På gång
17 december Julkonsert med Lunds
Akademiska kör. En stjärna gick på himlen fram – svensk folklig julmusik. Emma Reid,
Emma Johansson och Lunds Akademiska kör
under ledning av Cecilia Martin-Löf. Kl 19.30
–20.45 i universitetsaulan, Lund.
20 december Seminarium. ”Do animals
count? A question of cognition or simple
integration”, docent lecture by Marie Dacke.
Kl 13.15 i Ekologihuset, Blå hallen, Lund.
11 januari Seminarium. ”Fördelar och
utmaningar med att arrangera och vara
värd för en internationell akademisk kon
gress”. Event in Skåne arrangerar tillsammans
med Lunds universitet, Lunds universitets Kongresscentrum, Lunds kommun och leverantörer av kongresstjänster ett seminarium där vi
bjuder in representanter för olika institutioner för att berätta om fördelar och utmaningar
med att arrangera och vara värd för en internationell kongress. Kl 8.30–11.00 i universitetshuset, Universitetsplatsen, Lund. Anmälan via e-post till event@skane.com senast den
6 jan.
12 januari Föredrag på Skissernas mu
seum. ”Mina möten med Octavio”, poeten
Lasse Söderberg berättar om och läser poesi av sin vän nobelpristagaren Octavio Paz. Kl
19.00 Skissernas museum, Lund.
16 januari Konserter vid Odeum. Med
studenter från universitetskursen Kammarmusikalisk interpretation. Kl 15.00 i Kapellsalen,
Palaestra, Lund.

disputationer
17 december
Thi Thuy Tran i bioteknik: ”Thermostable
phytase from a bacillus sp. Heterologous production, mutation, characterization and assay
development”. Kl 10.30 i hörsal C, Kemicentrum, LTH.
Rasmus Karlsson i statsvetenskap: ”Three essays on our planetary future”. Kl 13.15,
Edens hörsal, Paradisgatan 5, Lund.
Pernilla Gardeberg i religionshistoria:
”Mirakel, mysterier och moraliteter. Från puritanism till New Age – en religionshistorisk studie av Helen Shucman och A Course in Miracles”. Kl 10.15 i sal 118, Centrum för teologi
och religionsvetenskap, Lund.
Christine Bengtsson i reumatologi:
LUM nr 10 | 2010

”Systemic lupus erythematosus, with focus on
vascular wall changes, cardiac risk-factor awareness and cardiovascular events”. Kl 13.00
Segerfalksalen, BMC, Skånes Universitetssjukhus, Lund.
Anna Bergkvist Christensen
i klinisk medicin med inriktning
läkemedelsbehandling:”A systematic approach to improving pharmacotherapy in the
elderly”. Kl 13.00 Lilla aulan, Medicinskt forskningscentrum, Skånes Universitetssjukhus i
Malmö.
Per Becker i brandteknik: ”Grasping
complexity – analysing risk for sustainable development”. Kl 13.00 i hörsal V:C, V-huset,
Lund.
Christina Westerdahl i kirurgi: ”Primary aldosteronism. Screening and diagnosis in
primary health care”: Kl 9.00 i föreläsningssal 1, Centralblocket, Skånes universitetssjukhus i Lund.
Märta Lewander i fysik: ”Laser absorption spectroscopy of gas in scattering media”. Kl 10.15 i hörsal B, Fysiska institutionen,
Lund.
Katarina Hollertz i socialt arbete: ”Problemen förgår, lösningarna består. Organisering av kommunala insatser för unga arbetslösa med försörjningsproblem”. Kl 10.15, U 202
Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2,
Helsingborg.
Jonas Christensson Cremon i fysik:
”Quantum few-body physics with the configuration interaction approach: method development and application to physical systems”. Kl
13.15 i sal B, Fysiska institutionen, Lund.
Peter Mannfolk i medicinsk strålnings
fysik: ”Methodological aspects of clinical
fMRI-reliability assessment and development
of data analysis strategies”. Kl 9.15 i Centralblocket, Universitetssjukhuset, föreläsningssal 3, Lund.
Salomé dos Santos i fysikalisk kemi:
”Associative polymer-polymer and polymer-surfactant systems: Phase behaviour and the influence of chemical reactions”. Kl 13.15 på Kemicentrum, hörsalen B, Getingevägen 60, Lund.
Nam Thanh Pham i teknisk vattenre
surslära: ”Numerical model of beach topography evolution due to waves and currents:
special emphasis on coastal structures”. Kl
10.15 i hörsal V:B, Institutionen för bygg och
miljöteknologi, Lund.
Magnus Fast i kraftverksteknik: ”Artificial neural networks for gas turbine monitoring”. Kl 10.15 i hörsal B, M-huset, Lund.
Joakim Esbjörnsson i biomedicin med
inriktning virologi: ”HIV-1 evolution, disease
progression and molecular epidemiology of
HIV-1 single and HIV-1 and HIV-2 dual-infected individuals in Guinea-Bissau”. Kl 9.00 i Belfragesalen, BMC D15, Sölvegatan 19, Lund.

21 december
Anette Agardh i folkhälsovetenskap med
inriktning sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter: ”Between love and fear –
determinants of sexual behavior among Ugandan university students”. Kl 9.00 i aulan, CRC,
ing 72, Skånes universitetssjukhus, Malmö.
Disputationer som ägt rum:
Linda Tufvesson i miljö- och energisys
tem: ”Environmental assessment of green
chemicals – LCA of bio-based chemicals produced using biocatalysis”.
Ulla Jansson i byggande och arkitek
tur: ”Passive houses in Sweden – from design
to evaluation of four demonstration projects”.
Kristina Karlsson Green i ekologi: ”Mating strategies and conflicts in aquatic invertebrates: consequences for evolutionary differentiation”.
Frida Sandberg i signalbehandling:
”Novel approaches to ECG based modeling
and characterization of atrial fibrillation”.
Elin Gustavsson i immunteknologi:
”Sox11 as a cancer biomarker – expression and
regulatory studies in B-cell lymphomas and
ovarian cancer”.
Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin i klinisk
medicin: ”Extra-articular rheumatoid arthritis
risk factors and consequences”.
Gry Kalstad Lønne i laboratoriemedicin
med inriktning molekylär medicin: ”Protein kinase C as an apoptosis regulator and a potential prognostic factor in breast cancer”.
Fredrika Killander i klinisk medicin med
inriktning onkologi: ”Radiotherapy in early
breast cancer”.
Sigurður Guðjónsson i klinisk medi
cin med inriktning urologi: ”Recurrent nonmuscle-invasive bladder cancer. Aspects of
tumorigenesis, diagnosis, treatment and prognosis”.
Annika Rosén i social arbete: ”Är detta seriöst? En studie av anhöriginvandring till
Sverige”.
Ritha Gidlöf i kemi, inriktning organisk
kemi: ”Galiellalactonte analogues – synthesis
and properties”.
Carl Diehl i fysikalisk kemi: ”Conformational entropy and protein flexibility in drug
design studied by NMR spectroscopy”.
Bertil Lundberg i vårdvetenskap: ”Erfarenheter av stigmatisering och diskriminering
bland personer med psykisk sjukdom”.
Gina Opolskiene i klinisk medicin med
inriktning obstetrik och gynekologi: ”The
use of ultrasound in the prediction of endometrial cancer in women with ostmenupausal
bleeding”.
Erna Törnqvist i vårdvetenskap med
inriktning omvårdnad: ”Going through
magnetic resonance imaging – patients´ ex45

periences and the value of information and
preparation for adults and children”.
Lisbeth Amhag i pedagogik: ”Mellan
”jag” och andra. Nätbaserade studentdialoger med argumentering och responsgivning
för lärande”.
Johan Grönqvist i fysik: ”Theory of random matrices and elasticity applied to nanowires and mechanical vibrations”.
Monica Lexholm i fysik: ”Optical imaging for nanowire mechanics”. Michel Thomsen i informatik: ”Beställarkompetens vid
upphandling och utveckling av IT – Om kompetensframväxt i skuggan av kunskapsfragmentering”.
Lena Wahlberg i allmän rättslära: ”Legal questions and scientific answers. Ontological differences and epistemic gaps in the assessment of causal relations”.
Ursula Heldmann i klinisk medicin med
inriktning neurobiologi: ”Neurogenic and
inflammatory response in the rodent brain following stroke”.
Björn Fägersten i statsvetenskap: ”Sharing secrets – explaining international intelligence cooperation”.
Jessica Larsson i biologi med inriktning
mikrobiologi: ”Streptomyces sporulation –
genes and regulators involved in bacterial cell
differentiation”.
Bertil Lundberg i vårdvetenskap: ”Erfa-

ICE

renheter av stigmatisering och diskriminering
bland personer med psykisk sjukdom”.
Andrada Röme i kirugi: ”On microvascluar inflammation and intestinal leakage in radiation enteropathy”.
Carla Vanessa Calderon Toledo i bio
medicin med inriktning pediatrik: ”Studies
of the pathogenesis of enterohemorrhagic
escherichia coli infections: pathogen virulence
factors and host response”.
Louise Lannefors i klinisk medicin med
inriktning lungmedicin: ”Cystic fibrosis –
long term results of a treatment package including preventive physical exercise”.
Daniel Lindqvist i klinisk medicin med
inrikning experimentell psykiatri: ”Redefining suicidal behaviour. Rating scales and biomarkers”.
Katarina Björses i klinisk medicin med
inriktning kärlkirurgi: ”Experimental aspects of topical haemostatic agents”.
Carl Ekman i laboratoriemedicin med
inriktning experimentell klinisk kemi:
”The soluble form of the Axl receptor tyrosine kinase”.
Kryzyztof Kurcharz i biomedicin med
inriktning experimentell hjärnforskning:
”Endoplasmic reticulum structural changes in
neurons: the fission-fusion phenomena”.
Åsa Bringsén i folkhälsovetenskap:
”Taking care of others – what´s in it for us? Ex-

ploring workplace-related health from a salutogenic perspective in a nursing context”.
Kerstin Eriksson i brandteknik: ”Preparing for preparedness – shaping crisis planning
processes in local authorities”.
Catja Freiburghaus i livsmedelstekno
logi: ”Health promoting effects of bioactive
peptides in milk – studies on cultured normal
cells and cancer cells”.
Thomas Johansson i förbränningsmo
torer: ”Turbocharged HCCI engine – improving efficiency and operating range”.
Jonas Ledendal i handelsrätt: ”Copyright protection of software under the TRIPS
agreement – software reengineering and reverse engineering in the context of international trade law”.
Fredrik Ericsson i företagsekonomi:
”Säkringsredovisning – implementeringen av
IAS 39 i svenska icke-finansiella börsföretag
och konsekvenser för säkringsverksamheten”.
Ulrike Richter i signalbehandling: ”Spatial characterization and estimation of intracardiac propagation patterns during atrial fibrillation”.
Eric Baudoin i strömningsteknik: ”Large eddy simulation of turbulent premixed and
partially premixed combustion”.
Jacob Groth-Jensen i fysik: ”Luminosity
dermination and simulation of the LUCID detector at the ATLAS experiment”.

LU SERVICE

BOSTÄDER

>> BOSTÄDER <<
www.se.lu.se/bostaeder

Vi har bostäder till dina internationella
gäster och studenter
University Guest House
stängs för renovering 21 december 2010 och
öppnar igen 4 januari 2011
International Housing Office
bjuder in internationella koordinatorer till
Öppet hus13 april 2011.
Mer info kommer med E-post.

LU SERVICE

LU SERVICE

– vi gör din vardag enklare –

Tryckeri • Post • Lokalvård • Bostäder • Televäxel • Parkering • Verkstad

Tryckeri • Post • Lokalvård • Bostäder • Televäxel • Parkering • Verkstad
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hänt!
REUMATOLOGIPRIS. Docent Ola Nived och

professor Gunnar Sturfelt vid LU och SUS i
Lund har fått läkemedelsföretaget Pfizers stora
forskningsstipendium för sitt arbete med den
reumatiska sjukdomen SLE.
CURATOR. Sarat Maharaj, professor i ”Visual arts and knowledge systems” på Konsthögskolan i Malmö, har utsetts till curator för Göteborgs Internationella Konstbiennal.
HISTORISKT. Lunds universitetshistoriska

sällskap tilldelar Stig Persson och Per Karsten sitt pris för år 2010. De får priset för det
framgångsrika arbete med att utveckla Lunds
universitets historiska museum till ett dynamiskt kunskapscentrum. Sällskapets pris är på
20.000 kronor som delas lika mellan pristagarna tillika museets ordförande och dess chef.
EINAR HANSEN. Einar Hansens forskningsfond har utsett docent David Dunér, nu
forskningsledare för ett tvärvetenskapligt projekt om liv i rymden, till årets legatarie. Han
tilldelas ett pris på 150.000 danska kronor. För
framstående kulturinsatser har fonden utsett
författaren Sigrid Combüchen och skulptö-

ren Lars Ekholm till pristagare. De tilldelas
30.000 svenska kronor vardera.
Kungliga fysiogra-

foto: christiaan dirksen

Mathias Haage i datavetenskap: ”On
the programming and system integration of
Robots in flexible manufacturing”.
Jessica Bolinsson i fysik: ”The crystal
structure of III-V semiconductor nanowires:
Growth and characterization”.
Gvidas Astromskas i fysik: ”Electrical characterization of integrated InAs nanostructures”.
Yulia Shakirova i biomedicin med inriktning kärl och luftvägsbiologi: ”Integration of signalling in smooth muscle caveolae”.
Anna Stefánsdóttir i ortopedi: ”The infected knee arthroplasty”.
Christina Gustavson i klinisk medicin
med inriktning rättspsykiatri: ”Risk and
prediction of violent crime in forensic psychiatry”.
Maria Tyrberg i klinisk medicin med inriktning oftalmologi: ”Retinopathy in subjects with pre-diabetes and electrophysiological studies in diabetes patients with and
without retinopathy”.
Elin Persson Jutemar i polymerteknologi: ”Proton-Conducting Sulfonated Aromatic
Ionomers and Membranes by Chemical Modifications and Polycondensations”.
Mari Olander i handelsrätt: ”Logistik
och juridik. Moderna affärsförbindelser och
kontrakt som utmaningar för förmögenhetsrätten”.

fiska sällskapet. Av
de åtta forskare som belönades med priser eller
medaljer vid årets utdelning från det Kungliga Fysiografiska Sällskapet i
Lund hör två hemma vid
Lunds universitet.
Det är professor Marian- Marianne
ne Gullberg, chef för Hu- Gullberg.
manistlaboratoriet, som
belönades med Eva och
Lars Gårdings pris i lingvistik om 135.000 kronor, för
sin forskning om språkinlärning.
Även professor Thomas
Alerstam från Biologiska institutionen uppmärksammades. Han fick ett av
Roséns Linnépris i zoologi Thomas Alerstam.
om 500.000 kronor för sin
forskning om flyttfåglar. Sammanlagt delades
priser på 2.485.000 kronor ut vid en högtidilig
ceremoni i Lund och utdelare var sällskapets
preses, lundaprofessorn Charlotte ErlansonAlbertsson.

Tjänster
Två anställningar som doktorand i teoretisk kemi. Ref nr NPA 2010/438, ans 17 dec.
Info 046-2223366.
Foskarassistent i matematisk fysik med
inriktning mot beräkningar av kvantmekaniska mångpartikelsystem. Ref nr PA
2010/1957, ans 21 dec. Info 046-2229633.
Doktorandanställning i analytisk kemi.
Ref nr NPA 2010/376, ans 1 jan 2011. Info
046-2227582.
Universitetslektor i teoretisk kemi med
inriktning mot kvantkemi. Ref nr PA
2010/1785, ans 3 jan. Info 046-2228239.
Biträdande universitetslektor i analytisk kemi med inriktningen miljökemi,
speciellt organisk spåranalys. Ref nr PA
2010/1867, ans 17 jan. Info 046-2228213.
Professor i telekommunikationsteori. Ref
nr PA 2020/1939, ans 31 jan 2011. Info 0462229469.
Professor i nätverksarkitekturer och tjänster. Ref nr PA 2010/1940, ans 31 jan 2011. Info
046-2229469.
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Tredje etappen av Arkivcentrum Syd på gång
I slutet av november togs första spadtaget till det som ska rymma Zoologiska och Botaniska museets samlingar.
Det är Arkivcentrum Syd vars tredje utbyggnadsetapp nu är påbörjad. Denna
del som blir mycket större än de nuvarande lokalerna, förväntas vara klar i fe-

bruari 2012 då också museisamlingarna
kan flyttas dit. Här blir även plats för en
del av UBs magasin samt hela Riksarkivet, f.d. Landsarkivet. De flyttar då med
sin personal till Gastelyckan från de nuvarande lokalerna på Dalbyvägen där det
istället ska byggas studentbostäder.

LUM-utgivning våren 2011
		Manusstopp		Utkommer
LUM 1		
11 januari		
28 januari
LUM 2		
8 februari		
25 februari
LUM 3		
8 mars			
25 mars
LUM 4		
7 april (torsdag)		
29 april
LUM 5		
10 maj			
27 maj
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foto: kennet ruona

hallå birthe sjöberg...
... professor i litteraturvetenskap som just arrangerat en konferens
om nordisk arbetarlitteratur. Det är ett avvikande tema i en tid då
socialdemokratin tappat fotfästet och samhället verkar allt mer
inriktat på glamour och individuella identitetsprojekt.

Arbetarlitteratur, är det
inte väldigt omodernt?
– Arbetarlitteraturen har faktiskt varit omodern ganska
länge. Ett skäl till att jag velat anordna den här konferensen är att de stora svenska arbetarförfattarna – sådana som
Ivar Lo-Johansson, Moa Martinson, Jan Fridegård och Eyvind Johnson – inte funnits med på litteraturvetenskapens
läslistor på flera årtionden.

Kan du nämna några nutida författare som skriver arbe
tarlitteratur i den bemärkelsen?

Borde de vara med där då?

Hur har intresset varit för konferensen?

– Två kända namn är Susanna Alakoski och Åsa Linderholm. De har båda skrivit om hur det är att växa upp som
barn till missbrukare och leva i hem som präglas av förvirring, misär och ibland också våld.

– Ja, den klassiska svenska arbetarlitteraturen är internationellt unik. Danmark och Norge har också haft arbetarförfattare, men Sverige hade den starkaste vågen, och
i USA och resten av Europa finns det bara enstaka namn.
Det hänger förstås ihop med den svenska socialdemokratins och fackföreningsrörelsens framväxt på 20- och 30-talen.

– Det har varit glädjande stort. Så snart vi gick ut med inbjudan började det anmäla sig talare som ville delta, så nu
har vi hela 24 föredragshållare. Det är tydligen inte bara
jag som tyckt att arbetarlitteraturen saknats inom litteraturvetenskapen.

Men idag ser samhället helt annorlunda ut. Hur kan man
definiera arbetarlitteratur på 2000-talet?

– Ja, jag kommer från arbetarmiljö och min uppväxt präglades av mina släktingars diskussioner om böcker av Ivar Lo,
Jan Fridegård, Moa Martinson och de andra. Men när jag
så småningom som trebarnsmamma fick möjlighet att börja
mina universitetsstudier, så ansågs de inte längre intressanta inom universitetet. Därför är det extra roligt att den här
konferensen nu kunnat bli av – inte minst tack vare mina
kollegor Bibi Jonsson, Magnus Nilsson och Jimmy Vulovic.

– En av de första stora författarna på området, Maksim Gorkij, skrev inte om manliga industri- eller jordbruksarbetare utan om dem som var nederst i samhället: om utslagna
kvinnor och män och deras strävan efter människovärde
och kamp för att resa sig ur misären. Och social misär finns
ju idag också, även om den här inte omfattar en så stor andel av samhället som i Gorkijs Ryssland.

Du har själv hört de svenska arbetarförfattarnas namn
ända sedan du var liten?

INGEL A BJÖRCK

