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Lundastudenterna tog snabbt till sig
filmmediet och började göra karnevalsfilmer redan 1908. Här en fest
med hela gruppen bakom karnevalsfilmen ”Frithiofs saga”, 1924.

Svensk film utanför
biograferna ämne
för ny antologi
I en film ser man en dolsk orientalisk giftblandare sätta samman en
dödlig brygd. En annan film skildrar idylliska kaffekalas med återvändande amerikafarare som hedersgäster. Ytterligare andra filmer
beskriver den trivsamma gemenskapen i 50-talets skyddsrum, eller ger
en osminkad bild av svenskt sovrumssex.

Det handlar om svensk film utanför biograferna: amatörfilmer, undervisningsfilmer, karnevalsfilmer, videokonst med
mera. Om denna skriver 23 mestadels
lundensiska forskare från sju olika ämnen i antologin Välfärdsbilder, sammanställd av LUs filmvetare Erik Hedling
och Mats Jönsson.
Vid ett seminarium på SOL-centrum
nyligen presenterades några av forskarna
och de filmer de analyserat.
– Lundastudenterna var mycket tidigt
ute med film. Deras första film kom redan 1908, när den inhemska filmproduktionen precis satt i gång i Sverige, sa historikern Tommy Gustafsson, som ägnat
sig åt lundakarnevalens filmer.
till karnevalsfilmernas tidiga uppträdande. Genom att göra film kunde lundastudenterna visa både att de hängde med i nya
tekniker, och att de räckte lång näsa åt
etablissemanget som ofta såg film som
ett farligt och moralfördärvande nöje.
Ett tredje skäl var det ekonomiska. Eftersom film var så nytt och spännande
drog karnevalsfilmerna stor publik och
gav goda intäkter.
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Han såg tre möjliga skäl
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– På den sajten kan man mot SMS-betalning titta på amatörfilmer av vanliga
par som filmat sig själva. Även om deltagarna själva lagt ut filmerna på nätet, så
går marknadsföringen ut på att kittla lusten att tjuvkika: ”här kan du se vad grannarna har för sig i sovrummet” sa litteraturvetaren Mariah Larsson.
Särskilt upphetsande var dock inte
tjuvkikandet, tyckte publiken på SOLcentrum. En enda lång tagning av ett par,
filmat ur en och samma vinkel medan
de gjorde i huvudsak en och samma sak,
blev snabbt tjatig.
Det stora området icke-spelfilm inne-

Igelkotten, symbol för Sverige i en civilförsvarsfilm från det kalla krigets tid.

t

Lundastudenterna var heller
inte
främmande för oblyg ”produktplacering”.
Mitt i den melodramatiska historien från 1912 om
en skurkaktig markis, en giftblan- Tommy Gustafsson.
dande toxikologie
doktor i fez och en
kepsklädd detektiv finns inklippta stillbilder på Carlshamns flaggpunsch och
Mazetti Ögoncacao. De bromsar upp berättelsen ganska länge, tills den äntligen
kör igång igen med polisens sprängning
av Notre Dame (= Lunds domkyrka, som
går i bitar genom trickfilmningen av ett
söndertrasat vykort).
Karnevalsfilmerna ligger

i en gråzon
mellan det amatörmässiga och det professionella. Andra filmer som analyserats
är rena amatörprodukter, men inte heller
där är det slumpen som avgjort vad som

kommit med. Tvärtom kan en film om
familjens julfirande eller om en svenskamerikans besök i fäderneslandet vara
mycket noga iscensatt på ett sätt som avspeglar rådande konventioner och ideal.
– Återvändarnas filmer från Sverige
beskriver en värld där de vill att tiden
ska ha stått stilla. Man ser att de haft en
färdig film i sitt inre, som de genomför
när de filmar sitt besök, sa filmvetaren
Ann-Kristin Wallengren.
hon studerat är gjorda mellan 1927 och 1980. Trots det stora
tidsspannet innehåller de alla samma inslag: vyer över landskapet, bilder av barndomshem, kyrka och kyrkogård, och
kaffekalas med kvarvarande släktingar.
Det blir en nostalgisk bild av gammalt
landsbygdsliv, knappast en dokumentär
bild av dåtidens Sverige.
Nostalgi är däremot främmande för
dem som lägger ut inslag på Internetsajten svenskasovrum.com. Här handlar
det om vad man kallar “äkta svenskt
amatörsex”.
De fyra filmer

håller många sorters inslag. Förutom karnevalsfilmer, porrfilmer och privatfilmer
om Sverigebesök, familjeliv och semesterresor, så finns här också videokonst,
dokumentärfilmer och beställningsfilmer om bl.a.
HSB,
Barnens
Dag och civilförsvaret. Historikern Marie Cronqvist hade tittat
närmare på de filmer som gjordes
av Civilförsvarsstyrelsen under
det kalla krigets Marie Cronqvist.
50- och 60-tal.
– Filmerna vill förmedla känslan av
trygghet och tillförsikt, samtidigt som
bakgrunden är kärnvapenhot, oro och
fara. Det blir ett möte mellan ofärd och
välfärd, förklarade hon.
De skyddsrum som förekommer på fil-

merna är både vanliga så kallade normalskyddsrum och jättestora befolkningsskyddsrum i väldiga bergrum. Här har
det svenska folkhemmet flyttat under
jord. Man sätter upp tavlor på väggarna och brer ut vita dukar till ett kalas,
ungdomar dricker läsk och spelar pingis,
kvinnor syr kläder och ägnar sig åt gymnastik. Som en sammanbindande figur
vandrar en liten igelkott genom bilderna, en symbol för Sverige: välförsvarad
men gemytlig.
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Ur innehållet
6 Konkurrens eller komplement?
Medie- och kommunikationsvetarna i Lund känner sig förbigångna av Campus Helsingborg. Där har det nämligen skapats
en ny kommunikationsutbildning som lundensarna befarar ska
konkurrera med deras fristående kurser. I Helsingborg menar
man dock att det handlar om olika utbildningar.

8 Mer industri och mindre design
HSV kritiserade i fjol industridesignutbildningen för att bl.a. ha
för låg konstnärlig nivå. Tre internationellt ledande industridesigners som har granskat utbildningen håller dock inte med
– att öka kraven på traditionella konst- och konsthantverkskunskaper vore att ta ett steg bakåt, menar de.

10 Så mycket att göra, så lite tid...
I vår ska all forskning vid LU utvärderas. Utfallet avgör hur
pengar ska omfördelas till nya strategiska forskningsområden.
Prefekter som LUM har talat med gillar idén, men frågar sig
varför man har fått så ont om tid att ta fram underlaget.

22 Barnet måste bli huvudperson
Som forskare i socialt arbete har Gunvor Andersson koncentrerat sig på utsatta barns situation. Hon har bl.a. följt en grupp
fosterbarn och deras relationer och känslomässiga utveckling i
över tjugo år. Hennes ledstjärna genom åren har varit att man
måste lyssna på barnen, de vet själva bäst hur de vill ha det.

26 Lovande ny diagnosmetod
Havandeskapsförgiftning har oklara orsaker och kan vara livshotande för både mor och barn. Enda botemedlet är att avbryta graviditeten. Men nu håller lundaforskare på att utveckla
en ny diagnosmetod som man på sikt hoppas kan bidra till nya
behandlingsmetoder.

28 God ekonomi bra för hjärtat
Ohälsa kan ha många orsaker, inte minst sociala. Vår hälsa påverkas t.ex. positivt om vi har förtroende för riksdagen och
sjukvården. Och ekonomin under fosterperioden och barnoch ungdomstiden verkar ha extra stor betydelse för en persons framtida hälsa när det gäller hjärt-kärlsjukdomar. Det är Marek Kostrzewski leder
några slutsatser som forskare i socialepidemiologi i Malmö harPierre Björkman och Klas
Malmberg i en samspelsövkommit fram till.
ning.
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Kommunikationskrock
Oenighet om nytt program i Helsingborg
konkurrerar med kurser i Lund

Gunilla Jarlbro, professor i medie- och
kommunikationsvetenskap och ämnesföreståndare vid MKV, fick reda på att
Campus Helsingborg ska starta den nya
Institutionen för kommunikationsstudier, IKS, genom en artikel i Helsingborgs Dagblad strax före jul. Hon tycker
inte att det är något gott exempel på kommunikation inom Lunds universitet.
– Detta måste gå stick i stäv med den
strategiska planen som förespråkar god
internkommunikation och samverkan.
Och vi har ju samarbetat med Helsingborg förut, så varför starta en ny institution med nya utbildningar inom vårt
område utan att ens höra av sig till oss,
undrar hon, och menar att det nu istället känns som om en konkurrenssituation har uppstått.
– Det råder nämligen en viss överetablering av utbildning inom detta område, påpekar Helena Sandberg.
Jesper Falkheimer, som tidigare varit
lektor vid Institutionen för Service Management och disputerade vid MKV i
Lund 2004, är prefekt för den nya institutionen i Helsingborg. Han menar att
avsikten hela tiden har varit att särskil-

foto : kennet ruona

foto : thore soneson

Utbildning. En ny institution för
kommunikationsstudier i Helsingborg har skapat irritation i Lund.
I höst startar helsingborgarna ett
kandidatprogram som enligt Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap, MKV, ligger för
nära deras fristående kurser i Lund.
– Jag vet inte vad jag ska svara
studenterna när de ringer och frågar vad som är skillnaden mellan att
läsa där och här, säger studierektor
Helena Sandberg på MKV.
Men i Helsingborg tycker man
inte att utbildningarna krockar.

Kommunikationen mellan kommunikationsvetarna
Gunilla Jarlbro
och Jesper Falkheimer har inte
fungerat optimalt.

ja sig gentemot MKV, men att man även
kan tänka sig att samverka med dem. På
sikt planerar man även att bygga upp en
egen forskarutbildning. Han tycker inte
att det nya kandidatprogrammet med fokus på strategisk kommunikation krockar med utbildningen i Lund även om det
har vissa gemensamma beröringspunkter.
– Vår institution har inte medie- och
kommunikation som huvudämne, säger
han.
att det nationella ämnet heter medie- och kommunikationsvetenskap och består av ett mediespår och ett kommunikationsspår.
– I Helsingborg har man brutit ut det
ena spåret, kommunikation, och menar
att det är något annat än det som finns
inom det samlade medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet. Det är anmärkningsvärt, säger Gunilla Jarlbro.
Lars Haikola, rektor för Campus Helsingborg, ser den nya institutionen som
en naturlig utveckling av det tidigare Institute of Communication som saknade
institutionsstatus. Och han ser det nya
programmet som en naturlig fortsättI Lund påpekar man

ning av det kommunikationsprogram
som funnits vid Campus Helsingborg
J an	feb	mars	april	maj		j
sedan dess start.
– Om det vore så att det nya kandidatprogrammet här konkurrerar med utbildningen i Lund så hade det inte godkänts. Vi har uppfyllt de kriterier som
krävs för att starta ett nytt program. Om
inte så har certifieringen brustit.
och Jesper Falkheimer
menar också att man i Lund varit medveten om planerna på ett nytt program eftersom man ombad Gunilla Jarlbro vara
ordförande i en grupp som under 2007
utredde förutsättningarna för ett sådant.
Gunilla Jarlbro avslutade det uppdraget i
augusti, men sade sig vara tillgänglig för
fortsatta diskussioner med Campus om
en grundutbildning i kommunikationsvetenskap. Lars Haikola, som tillträdde
som ny rektor i augusti, tillsatte då en
intern utredning som ledde fram till den
nya institutionen och det treåriga kandidatprogrammet i Helsingborg
– Men nog hade det varit naturligare
att bygga upp en starkare plattform utifrån det vi har i Lund än från det som
finns i Helsingborg, tycker Helena SandLars Haikola
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Vem blir ny rektor?
rektorsval. Nu är det hög tid att

fundera över vem man vill ska efterträda rektor Göran Bexell. Vid årsskiftet löper hans mandat ut och
innan dess ska en ny kandidat ha
vaskats fram.

oktober
utses
den nya rektorn
av regeringen.
Därefter påbörjas arbetet
med att hitta
lämplig prorektor.
Arbetet
med rektorsvalet kommer att
kunna följas på
www.lu.se/rektorsvalet

ill: petter lönegård

Universitetsstyrelsen har nyligen utsett
en beredningsgrupp på nio personer som
har fått i uppgift att hålla samman hela
processen kring rektorsvalet. Gruppen
bistås av förre akademisekreteraren och
förvaltningschefen Hans Modig.
Universitetets personal och studenter
ska representeras av en ”hörandeförsamling” på sammanlagt 90 personer. Denna grupp ska vara sammansatt av 50 lä-

rare med tillsvidareanställning som utses
fakultetsvis, 13 representanter för övriga
anställda som representeras av fackförbunden och 27 studentrepresentanter
som utses av LUS.
Beredningsgruppen och hörandeförsamlingen ska samråda om vilken kravprofil den nya rektorn ska ha. Kravprofilen fastställs av universitetsstyrelsen och
sedan börjar man leta efter lämpliga kandidater med ljus och lykta, både inom
och utom universitet.
Under sommaren intervjuas de aktuella kandidaterna och i slutet av september ska hörandeförsamlingen redovisa
sin uppfattning. Den 26 september fattar universitetsstyrelsen sitt beslut och i

ULRIK A
OREDSSON

Preliminär tidsplan för rektorsvalet

an	feb	mars	april	maj		j u ni	j u li	a u g	sep	

31 mars

Hörandeförsamlingen
konstitueras

15 maj (ca)
Sista dag för
ansökan eller
intresseanmälan

11 april

Styrelsen
fastställer
kravprofil

berg som också ingick i den utredningsgrupp som Gunilla Jarlbro ledde.
I den gruppen –

säger Helena Sandberg
– diskuterades de stora möjligheterna
som finns till samverkan med Lund för
att få till stånd det planerade programmet.
– Men detta har överhuvudtaget inte
beaktats i den nya utbildningen eller i institutionsbildningen, menar hon.
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o k t 	n o v	

d ec	

10 september

Oktober

14 november

Kandidaterna
presenterar sig
för hörandeförsamlingen

Regeringen
fattar sitt
beslut

Prorektor(er)
utses av
universitetsstyrelsen

26 september

Universitetsstyrelsen beslutar om vem ska
föreslås som
rektor

Sune Sunesson är både dekanus för
Samhällsvetenskapliga fakulteten i vilken MKV ingår – och ordförande i Campus Helsingborgs styrelse. Han tycker
inte att situationen kring de olika utbildningarna är enkel och kan på sikt se konkurrensproblem.
– Det är oerhört viktigt att se till att
det inte blir så – att vi inte gör ett dubbelarbete och hindrar varandra istället för
att hjälpa varandra.

Han arbetar just nu för att försöka klara ut problemen genom att mycket noga
gå igenom de olika utbildningarnas innehåll, men tycker inte att konflikten är så
allvarlig än.
– Folk har olika uppfattningar men
än så länge står inte olika intressen mot
varandra. Det har alltid varit klart att det
ska finnas utbildning i kommunikation i
Helsingborg, säger Sune Sunesson.
Maria Lindh
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Joe Ballay i samtal med Michael Krohn om industridesignens roll i samhället. Till höger lyssnar LTH-professorern Claus Christian Eckhardt och
Gunnar Bolmsjö. foto : mats nygren

Internationella bedömare om industridesignprogrammet:

– Mer konstinslag skulle
försämra utbildningen
utbildning . – Utbildningen i indu-

stridesign på LTH kommer att erkännas som en av de internationellt
ledande om man fortsätter på den
inslagna vägen.
Det anser de internationella utvärderare som under några dagar
granskat utbildningen på LTH.

Bakgrunden till deras besök är bland annat att Högskoleverket i sin utvärdering
av konstnärliga designutbildningar i maj
i fjor riktade kritik mot LTH, ja till och
med ifrågasatte examensrätten för utbildningen.
Sedan dess har arbetet med att se
över utbildningen och forma ett svar pågått. Översynen består också i kravet att
omforma programmet till en kandidatoch magisterutbildning enligt Bologna
modellen.
Högskoleverket kritiserade bland annat antagningsprocessen, den konstnär-

liga nivån och bristen på konstnärligt
utbildade lärare samt kommunikationen mellan LTHs ledning och programmets. Dessutom reagerar man mot att
mindre än var tredje student tagit ut exa
men i tid.
Uppgiften att leda arbetet

att svara på
kritiken gick till Thomas Johannesson,
LTHs rektor fram till och med 2001,
som nu samarbetar med utbildningsnämndens ordförande Gunnar Bolmsjö.
Det var också Johannesson som tillsammans med Ingvar Kamprad formulerade grundtankarna bakom den nuvarande utbildningen inför en IKEA-stiftelses
donation för tio år sedan.
Thomas Johannesson inbjöd tre ledande akademiska industridesigners till
Lund: Joe Ballay från Carnegie Mellon
i USA, som också var här 2001, John
Heskett från Hongkong Polytechnic
University och Michael Krohn från

University of Arts and Design i Zürich.
Under tre dagar i slutet av januari besökte de IKDC och talade med lärare
och studenter, studerade examensarbeten och antagningsprovet samt rapporten om ett nytt kandidatprogram enligt
Bolognamodellen. De deltog i en rundabordsdiskussion på Biskopshuset om
industridesignens framtid.
I den diskussionen underströk Joe Bal-

lay att industridesign för länge sedan lämnat de slöjd- och konsthantverksskolor
bakom sig där yrket en gång föddes. Idag
är det svårt att tänka sig design utanför
ett kommersiellt sammanhang. Kraven
är mycket mer komplexa än vad individuella konstverk kan lösa. Nu handlar
det om att lära en process där designern
samarbetar med tekniker, affärsmän och
”brukare”.
Enligt professor Claus Christian
Eckhardt på LTH är också god funktion
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ett väl så viktigt krav som ”skönhet”.
– Tack vare flexiblare datastödd produktion kan man idag åter producera
mer nischat och kundanpassat, särskilt i
de dyrare marknaderna. Men det är inte
bara kommersiella krav som möter designern, även nationella, sociala och kulturella krav är viktiga, åtminstone i vissa
länder, påpekade John Heskett.
– Allt för många industridesigners arbetar på en för låg nivå i företagen, men
de måste utbildas till innovatörer, inte
konstnärer med betoning på det individuella uttrycket. Dock gör en del designers succé genom att designa ”onödiga
modeprodukter”, och spela ”the celebrity game”.
– Det finns skolor där man lär sig kopiera ”mästarnas” verk, men det är helt
galet, inflikade Michael Krohn.
Joe Balley föreslog att man i utbildningen ska förstå form som en integration av idéer ungefär som en jurist i ett
kontrakt sammanfogar olika intressen.
Det kräver att man lär sig även affärs
männens och teknikernas språk.
Michael Krohn att bedömarna i det stora
hela var överens, trots att de aldrig träffats tidigare. Ballay, som besökt programmet förr, var imponerad över förbättringarna.
De fann nivån hög på examensarbetena, men tyckte att en del studenter
inte kopplade produkt till produktion
tillräckligt bra. Ännu närmare samarbete med industrin kunde råda bot på det.
Man föreslog att en kurs i strukturerat
formspråk borde ersätta den första praktiska designkursen, som kommer väl tidigt.
Utvecklingen av en 3 + 2-årig plan för
utbildningen kan ytterligare stärka den,
gärna så att affärsmässiga och ledande
uppgifter förstärks i masterutbildningen. Sambandet med produktutveckling
och teknik understryks.
Att öka kraven på traditionella konstoch konsthantverkskunskaper ser bedömarna som ett steg bakåt för utbildningen, såväl nationellt som internationellt.
Inför rapporten konstaterade

MATS NYGREN
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Kemisterna skuldfria
om sju år enligt ny plan
Sparplan. Naturvetenskapliga fakulteten löser Kemiska institutionens underskott genom att minska anslagstilldelningen med drygt
sex miljoner kronor om året i sju
år. Under samma period fryser
man dessutom anslagssumman
vid 2008 års nivå.

Det ackumulerade underskottet vid
institutionen uppgår nu till 42,8 miljoner kronor. En sjuårig avbetalningsplan upprättas vilket innebär att 6,12
miljoner kronor ska avbetalas årligen.
Underskottet flyttas från Kemiska institutionen till fakultetsnivå som reducerar årstilldelningen till institutionen
med 6,12 miljoner kronor i sju år. Därefter är underskottet reglerat.
Detta innebär att fakultetsanslaget
som för 2008 ligger kring 79 miljoner reduceras till knappt 73 miljoner kronor.

Till detta kommer ersättning för pågående riktade satsningar som exempelvis kvinnliga universitetslektorat
och riktade studiestöd. Summan för
denna typ av satsningar varierar årsvis
men uppgår 2008 till drygt 3,7 miljoner kronor.
Antalet nyantagna doktorander ska
årligen uppgå till lägst 20 för att säkerställa volymen på att forskarutbildningen upprätthålls.
Medel till grundutbildningen påverkas inte av detta beslut som Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen fattade i mitten av februari.
Närmast på agendan för Kemiska
institutionen står nu MBL-förhandlingar om medel- och arbetsbrist samt
upprättande av turordningskretsar och
omplaceringsplan. Ett stormöte planeras att hållas i mars.
maria Lindh

Teknikprov skjuts upp
utbildning. Teknikprovet som
skulle provats vid intagningen till
en del av LTHs civilingenjörsutbildningar inför hösten blir inte av.

– Vi beklagar det mycket, men vi har
blivit tvungna att trycka på pausknappen, säger Karin Holmvall, ny projektledare på Högskoleverket, HSV.
Orsakerna är dels att den vetenskaplige ledaren för provet nyligen avled, dels att man är osäker på om testet
verkligen mäter det det ska mäta.
Nu vill HSV utnyttja pausen till
att åter samla de tekniska högskolorna till en diskussion om provet. Högskoleprovet har länge visat sig ha ett
mycket lågt prognostiskt värde för civil
ingenjörsstudier, d.v.s. det tycks mäta
förmågor av ganska liten relevans för
de matematiktunga utbildningarna
vid de tekniska högskolorna.

– Vi vill bl.a. diskutera om provet
bör testa matematikkunskaper. En annan sak är att söktrycket generellt inte
är så högt, påpekar Karin Holmvall.
På LTH hade man bestämt sig för
att testa provet i en ny kvot, på hälften
av den tredjedel som tas in via högskoleprovet, vid de utbildningar som har
lite högre söktryck.
– Jag är angelägen om att LTH får
tillgång till någonting som kan fungerar bättre än högskoleprovet, säger Per
Anders Fagerholm på LTH, ansvarig
för antagningen av studenter.
HSV har i flera år arbetat med att
utforma ett nytt datorbaserat prov som
bygger på kunskap om vardagsteknik
och problemlösning. I tester av de tre
delproven har det i minst ett fall uppstått en viss tveksamhet om resultaten.
MATS NYGREN
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forskningsutvärderingen RQ08

Tidspress problem när
forskningen utvärderas
forskningsutvärdering. Just nu
arbetar institutioner och avdelningar för högtryck med att sammanställa uppgifter om sin forskning,
beskriva vad man gjort och vad man
vill göra. Materialet blir underlag
för de sjutton paneler som i vår ska
utvärdera all forskning i Lund.

– Ett enormt jobb, men viktigt att det
görs, kommenterar Lars Montelius, prefekt på Fysiska institutionen, LTH.
– Vi är positiva till utvärderingen, men
har fått för lite tid på oss. Det här är för
viktigt för att stressas fram, säger Björn
Larsson, biträdande prefekt på Språkoch Litteraturcentrum, SOL.

Det som saknas är en vet-

tig planering, menar han.
Man har inte brytt sig om
att i förväg kolla upp hur
arbetstopparna ligger ute
på institutionerna.
– Här på SOL håller vi på
att bygga upp en ny storinstitution, vi har färre studenter,
sämre ekonomi och till och med
fått sparka professorer. Vi har just
genomgått Bolognaprocessen inom
grundutbildningen och håller på att anpassa forskarutbildningen. Situationen är
ansträngd, säger Björn Larsson.

fo
to
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hur utvärderingens skulle genomföras. Både Lars
Montelius och Björn Larsson tycker att
upplägget är vettigt.
– Det finns en förståelse inom humaniora att utvärderingar kommer och att
det är viktigt att det görs ordentligt. Vi är
nöjda med att styrdokumentet tar hänI november beslutades

syn till humanioras speciella förutsättningar, säger Björn Larsson.
Däremot finns ett utbrett missnöje med hur arbetet forcerats, säger han.
– I realiteten har vi bara en
och en halv månad på oss att
ta fram underlaget, deadline
är 3 mars. Vi borde haft hela
våren på oss.

na

Utvärdering ger utrymme
för nya strategiska satsningar
forskningsutvärdering.

– Det är första gången vi utvärderar forskning på det här sättet. Vi
måste också se det som en lärprocess, säger professor Bengt Söderström, ordförande i den grupp som
utformat hur kvalitetsvärderingen
av forskningen ska gå till.
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Totalt ska utvärderingen ligga till grund
för omfördelning av 100 miljoner kronor
nästa år. Omfördelningen ska ske i samband med budgetarbetet för 2009. Men
redan innan utvärderingen är klar fattas
ett principbeslut om vad de frigjorda resurserna ska satsas på.
100 miljoner kronor utgör sju procent

av Lunds universitets totala statliga direktanslag, det s.k. fakultetsanslaget. För
verksamheten i sin helhet handlar det
inte om några jättesummor, men omprio
riteringarna kan förstås bli kännbara för
enskilda verksamheter.
att resurser frigörs så
att universitetet och områdena kan göra
riktade strategiska forskningssatsningar,
säger vicerektor Björn Wittenmark, som
handlägger forskningsfrågor inom universitetsledningen.
Det är inte bara utvärderingen som
– Det viktiga är
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– Men folk är plikttrogna. Vi ska nog
få fram vårt material i tid, men priset är
högt.
Lars Montelius, prefekt på Fysiska institutionen, tycker inte man fått för kort
tid på sig, men säger samtidigt att hopsamlingen av underlaget kostar massor
av övertidstimmar.
institutionen sammanfaller utvärderingen med flera andra
som institutionens forskare är inblandade i: halvårsutvärdering av två Linnéprojekt liksom en nationell utvärdering av
ämnet mikroelektronik.
Trots tidspressen är utvärderingen och
upplägget som arbetats fram bra, menar

t

Också på Fysiska

Montelius, även om det finns många små
detaljer som skulle kunnat förbättras.
– På lång sikt är det oerhört viktigt att
vi gör det här: beskriver vår forskning,
tydligt formulerar vad vi vill satsa på i
framtiden och får ner det på papper!
Att man inledningsvis har en del problem med att sammanställa underlaget
går dock inte att förneka.
– Bara bekymren med att importera
och exportera data ur den nya publikationsdatabasen skulle man kunna prata länge om. Det fungerar inte bra och
mycket måste göras manuellt. Men vi ska
klara det, säger Lars Montelius.
BRITTA COLLBERG

Detta är RQ08

RQ08 (Research Quality Assurance 08) är
kvalitetsutvärderingen av all forskning vid
Lunds universitet som sker i vår. Syftet är
att granska forskningen och att i budgeten för nästa år omfördela hundra miljoner
kronor av det direkta statsanslaget till nya
strategiska forskningsområden.
RQ08 har från 1 januari ett kansli med
två anställda. Där tar man med hjälp av förvaltningen också fram en del av underlaget
för utvärderingen, t.ex. ekonomi-, studentoch personaluppgifter.
Den 3 mars ska institutionernas under-

avgör vart pengarna ska gå, understryker han.
– Vid fördelningen av
medel kommer vi att
utgå både från utvärderingen och från en
citeringsanalys samt, inte
minst, från universitetets och
områdenas strategiska planer.
 Utvärderingen ska återkomma vart

femte år. Att man forcerar i Lund beror bland annat på den statliga resursutredningen RUT (också kallad Bränd-

lag lämnas till RQ08-kansliet. Panelerna
har två månader på sig att utvärdera materialet. Deras preliminära rapporter ska
finnas tillgängliga innan panelernas presidier kommer till Lund 9–13 juni. Dessa ska
då träffa dekaner, universitetsledning och
eventuellt prefekter och avdelningsföreståndare m.fl. som de vill ha ytterligare information av. Den 1 augusti ska utvärderingsrapporten vara klar.
Mer info på RQ08:s hemsida:
www.lu.se/forskning/utvaerdering-avforskning---rq08

strömska utredningen) som las fram i
höstas. Här aviseras att statsanslag framöver ska kopplas till en kvalitetsprövning
– det är slut med den mer eller mindre
automatiska fördelning av fakultetsmedel som gällt tidigare.
– Uppsala har redan gjort en stor
forskningsutvärdering och vi är igång
med vår. Det är viktigt att vi ligger steget
före och själva provar ut ett system som
vi tycker är bra. Då har vi större möjlighet att påverka hur det sedan ska gå till
nationellt, menar Björn Wittenmark.
BRITTA COLLBERG

Känd geolog
ska leda
utvärderingen
forskningsutvärdering.

Den internationellt kände geologiprofessorn Geoffrey S Boulton, University of Edinburgh,
har tackat ja till uppdraget att
vara ”överordförande” och
leda de sjutton forskarpanelernas presidier som ska utvärdera forskningen i Lund under våren.

Boulton har som vicerektor varit
ansvarig för forskningsfrågor. Han
har lett forskningsgruppen inom
det europeiska universitetsnätverket LERU och varit en mycket aktiv
forskningslobbyist gentemot EU.
Som geolog har han fått flera utmärkelser, är bl.a. Fellow of Royal
Society, ett prestigefyllt vetenskapssamfund där en gång Newton var
medlem.
Som överordförande ska han
samordna panelernas arbete.
Forskningen indelas alltså i sjutton ämnesområden och bedöms
av lika många paneler med vardera fem–åtta välrenommerade forskare, utvalda på förslag från fakulteterna.
I skrivande stund har man fått ja
från 70 tillfrågade experter. Ytterligare 30–40 forskare återstår att rekrytera till panelerna.
– Alla som hittills svarat ja är
mycket positiva, en del är rent entusiastiska, säger Bengt Söderström,
som är projektledare för arbetet
med RQ08.
– Vi behöver ytterligare cirka 30–
40 experter. Det har dessvärre visat
sig mycket svårt att få med kvinnor.
Men vi arbetar hårt på det.
BRITTA COLLBERG
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Mycket men roligt arbete
med nya stipendiepartners
Utbyte. En irakisk professor som
fått stipendium till Sverige kan få
vänta två dagar utanför ambassaden i Damaskus bara för att söka
visum. Sen tar det oändlig tid på
Migrationsverket, någon gräddfil
erbjuds inte.
– Det är inte lätt att samarbeta
med ett land i krig, säger GIS-forskarna Petter Pilesjö och Ulrik Mårtensson som är engagerade i EUs
nya stipendieprogram.
– Det är inte lätt, men det är viktigt.

– EU och högre utbildning befinner sig
i en ny globaliseringsfas, säger Boel Billgren, biträdande chef för Internationella
sekretariatet, som med framgång arbetat
för att få till stånd universitetets nya Mellanöstern-samarbete.
– Det handlar inte längre främst om
samarbete inom Europa och länder i väst,
utan om gemensamt europeiskt samarbete med länder i tredje världen.
Europeiska universitet behöver bli
bättre på att kommunicera, menar hon,
och om bara några år kommer LU att ha
betydligt fler som kan prata t.ex. kinesiska, ryska och arabiska.
utlystes EUs första
nya stipendieprogram för länder utanför
Europa. 87 universitet konkurrerade om
nio program. Lund fick koordinatorsuppdraget för Jordanien, Syrien och Libanon och blev partner i två andra program: dels för Iran, Irak och Jemen, dels
för Kazakstan.
Mellanöstern-engagemanget var väl
förberett. Sedan flera år pågår lärarsamarbete med dessa länder, huvudsakligen
inom teknik, medicin och pedagogik
förutom arabiska och islamologi. Ett exempel är GIS-centrum i Lund som samarbetar med Mellanöstern kring hållbar
utveckling med hjälp av modern teknik,
I november 2006

12

Boel Billgren och Carina Jensen på Internationella sekretariatet arbetar hårt med att matcha
ihop forskare och studenter med passande universitet inom EUs nya stipendieprogram.

t.ex. geografiska informationssystem
(GIS). Lunds satsning på ett Centrum
för Mellanösternstudier, initierat av rektor Göran Bexell, liksom hans resa till
Jordanien hösten 2006 gav också viktiga kontakter.
De nya stipendieprogrammen är bredare än sina föregångare. Syftet är att
uppmuntra förståelse – språkligt, kulturellt, socialt och utbildningsmässigt. De utomeuropeiska ländernas behov ska väga tungt, och stipendierna är
också till för att minska dessa länders
”braindrain”, säger Carina Jensen, som
arbetar heltid på programmet som koordineras från Lund.
Sedan Lund fick klartecken som koordinator har allt skett i ett rasande tempo. Trots att man inte hann informera
så mycket fick Jordanien-Syrien-Libanon-projektet mer än fem tusen ansökningar! Inom loppet av ett par veckor
behandlades dessa och matchades med
mottagande universitet. Och den 1 april

i år ska de första stipendiaterna alltså vara
på plats – senast.
– Det har varit vansinnigt mycket arbete. Och vansinnigt kul! Det liknar ingenting som jag gjort tidigare, säger Carina Jensen.
Man har ”fått uppfinna hjulet varje
dag”. Bara att lyckas skicka EU-pengar
till forskare i Mellanöstern för att täcka
deras personliga utlägg, krävde månaders
arbete och kontakter på ministernivå!
ha synpunkter
på EUs tidsramar, men Boel Billgren talar istället om ”geniala programupplägg”
från EUs sida. De fungerar på flera olika nivåer och medverkar till att lösa upp
hinder för samarbete, både inom och
utom Europa, menar hon. Det är så här
verkligt kulturutbyte går till.
– Och de kulturella skillnaderna är
ibland påtagliga, inte minst tidsuppfattningen. I Mellanöstern går det alldeles
för långsamt med skriftlig information;
mycket handlar om kontakter och förtro-

Många skulle kunna
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ende och då behöver man träffas och prata. I Europa är det för mycket av skriftlig
information, vilket gör att viktiga budskap drunknar. Också i Lund måste man
ofta gå ut och prata med folk för att verkligen nå fram…
att med
det pressade tidsschemat välja ut stipendiater och matcha dem med lämpliga universitet och institutioner. Det är
inte alltid man lyckats i denna första omgång.
– När det gäller Kazakstan har det varit svårt att hitta utresande lärare/forskare som kan vara borta så länge som krävs,
minst en månad, berättar Hugo Bragioni, Internationella sekretariatet.
Roger Groth på GIS-centrum har

t

Det har varit en tuff uppgift

dock tillverkat ett matchmaking-program med ett onlineformulär anpassat
till stipendieprogrammen. Det ska underlätta både matchning och urval (se separat ruta).
– På det sättet får vi samtidigt ett
transparent ansökningssystem och minskar risken för att sökande favoriseras, säger Carina Jensen.
Nästa läsår går man in i ett nytt skede.
Förutsatt att EU ger klartecken får man
fortsätta i ytterligare fyra år.
– Då ska samarbetsformerna förhoppningsvis ha hunnit sätta sig. Och vi ska
ha hunnit informera ordentligt om denna fantastiska möjlighet att knyta till sig
helfinansierade studenter, doktorander
och forskare, säger Boel Billgren.
text & foto : BRITTA COLLBERG

EUs stipendieprogram

t

Som Europakoordinator för utbytet med
Jordanien, Syrien och Libanon har Lunds
universitet ansvar för ett av de nio pilotprojekten inom Erasmus Mundus External
Cooperation Window.
Lunds universitet är dessutom aktiv part
i ytterligare två stipendieprogram.
Programmet Jordanien, Syrien och Libanon omfattar 2,8 miljoner euro att fördela
på 124 stipendier per år i fyra år. 70 procent
går till inresande stipendiater som ska forska eller studera vid europeiska universitet,
resten går till utresande européer. Totalt ska
Lunds universitet i denna första omgång ta
emot ett 30-tal studenter, forskare och lä-

rare från Mellanöstern och Kazakstan. Ett
tiotal LU-medarbetare kan resa ut.
Stipendieprogrammen omfattar alla
discipliner och kategorier av akademiker:
grund- och masterstudenter, doktorander och postdoc, forskare och lärare. De
är ekonomiskt frikostiga och ska med god
marginal täcka stipendiaters och institutioners kostnader.
Stipendierna löper på 1–3 månader för
forskare/lärare och kan täcka upp till en
hel master- eller doktorsutbildning eller del
av en grundutbildning. Dessutom får värdinstitutionerna ekonomiskt stöd för extra
administration.

Anmäl dig eller din institution i tid

Här är hållpunkterna för våren för institutioner och enskilda inom Lunds universitet som nästa läsår vill ta emot
stipendiater eller själva resa ut till Mellanöstern och Kazakstan:
15 februari–1 mars: Första mars
är sista dagen som institutioner vid
Lunds universitet kan anmäla sitt intresse för att ta emot stipendiater. ”Match
making-formulär” online, att hämta,
fylla i, och skicka hittas på
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www.giscentrum.lu.se/EMECW.xls
15 mars–15 april: De forskare/lärare, post-docs, doktorander, masters- och grundstudenter inom Lunds
universitet som själva vill resa till Mellanöstern eller Kazakstan nästa läsår kan ansöka om stipendium online –
ansökningsformuläret finns på webben
från 15 mars. Mer information:
www.lu.se/o.o.i.s/12255 samt carina.
jensen@intsek.lu.se

Dansk-svensk
katastrofmaster
startar i höst
Utbildning. FN, Räddningsverket,
Röda korset och andra biståndsorganisationer har länge efterfrågat en utbildning
om hur man kan förebygga och reducera
katastrofer i u-länder. Behovet förstärks
med tanke på att naturkatastrofer förväntas öka p.g.a. klimatförändringar, befolkningsökning och urbanisering.
Nu är det klart att Köpenhamns universitet och Lunds universitet tillsammans
startar en ”Master of Disaster Management” med start i höst. Den vänder sig
till ingenjörer, sjuksköterskor, tjänstemän
och andra som på olika sätt behöver förebygga och planera inför naturkatastrofer och andra kriser. Det är första gången
en utbildning med sådant helhetsperspektiv ges och intresset är redan stort,
både nationellt och internationellt.

Nanomaster på gång
Utbildning. Två nya mastersprogram

vill LTHs styrelse införa till kommande
läsår. På förslag av Institutionen för fysik vill man skapa internationella tvååriga
program i nanoteknik respektive fotonik.

Nya EU-avtal
Forskning. Lunds universitet har två

nya avtal inom EUs sjunde ramprogram.
Forskningsprojekten ArtistDesign och
DIAdvisor vid LTH och Medicinska fakulteten får sammanlagt närmare 760.000
euro. Projektet ArtistDesign – Design
for embedded systems handlar om datasystem som på olika sätt samverkar
med sin omgivning och som finns i exempelvis bilar, DVD-spelare och mobiltelefoner. Vid LU deltar professor KarlErik Årzén med flera från Institutionen
för reglerteknik. I projektet DIAdvisor
medverkar Rolf Johansson vid Institutionen för reglerteknik och Mona LandinOlsson från Institutionen för medicinska
vetenskaper. Deras forskning går ut på
att den diabetessjuka på egen hand ska
kunna mäta sitt blodsocker genom andra
mätmetoder än blodprov.
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Folkfördrivning i Europa
studeras i nytt projekt
Europaforskning. Överallt i Europa bor folk som tvingats flytta från
sina ursprungliga områden: italienare har fördrivits från Kroatien,
greker och armenier från Turkiet,
polacker från Ukraina och tyskar har
kastats ut från en lång rad länder.
Vid Centrum för Europaforskning
är man just nu i färd med att dra
igång ett stort projekt för att studera vad fördrivningarna har för konsekvenser i dagens Europa.

foto : mikael risedal

Härom månaden möttes sociologer,
statsvetare, historiker och etnologer från
Europa och USA i Lund för att diskutera
olika aspekter av folkfördrivningar och
minnet av dem.
– Nästan alla européer har på något
sätt berörts av 1900-talets folkfördrivningar. Även vi i Skandinavien genom
de flyktingar som kommit hit, säger professor Barbara Törnquist-Plewa, föreståndare på Centrum för Europaforskning.
När järnridån föll kom minnet av dessa
grymheter åter upp till ytan. Balkankriget är ett exempel, men det finns gott om

andra händelser där man ser hur historien fortsätter att påverka dagens politik.
Förra året skapade en ny grekisk lärobok
i historia en våldsam debatt i Grekland.
I läroboken beskrevs massakern i Smyrna 1922, då tusentals greker dödades och
fördrevs av turkar, med diplomatiska ordalag där turkarnas handlande beskrevs
på ett förmildrande sätt. Den inflammerade debatten fick som följd att läroboken drogs in. Turkarnas folkmord på armenierna, Stalins förflyttningar av hela
folkslag till Sibirien är andra exempel på
förflyttningar vars efterdyningar är politiskt sprängstoff än i dag.
Frågan är hur man ska handskas med

traumatiska minnen och förhindra att de
blir destruktiva och leder till nya konflikter.
– Det finns de som tycker att man ska
låta historien vara och försöka att inte
minnas överhuvudtaget, men jag menar
att man måste komma ihåg för att förstå sig själv och även andra, säger Barbara Törnquist-Plewa, som tror att forskarsamhället kan göra en insats när det gäller
att utreda dessa mycket känsliga ämnen.

Under 1900-talet föll närmare 90 miljoner människor i Europa offer för folkmord och fördrivningar, merparten av
dem i samband med andra världskriget.
Även tyskarna själva fick i krigets
slutskede smaka på sin egen medicin när
sammanlagt 14 miljoner människor fördrevs från områden i Polen, Tjeckien,
Ungern och Rumänien där de varit bosatta sedan hundratals år tillbaka. Även
om de idag inte har några anspråk på att
få återvända så finns det många intressegrupper som kämpar för andra rättigheter; exempelvis rätten att få vårda gamla
tyska kyrkogårdar och monument i de
områden som de förvisades från.
– Då uppstår frågan om förövaren har
rätt att kräva något över huvudtaget, eller om det finns en kollektiv skuld som
lever kvar generation efter generation, säger Barbara Törnquist-Plewa.
finns ett tiotal
forskare som vill forska om olika konsekvenser av folkfördrivningar i Europa,
men först måste de hitta finansiering.
Under året som gått fick de pengar för
forskningsinitiering men nu gäller det
för centrumföreståndaren att hitta finansiärer som vill satsa stort.
Vid Lunds universitet

Ulrika Oredsson
Fotnot. Läs mer om detta och andra projekt
som drivs vid Centrum för Europaforskning.
www.cfe.lu.se

Nytt centrum ska stärka körlivet
musikcentrum. Körsång är landets

största kulturfolkrörelse. Och för
att agera mer aktivt på det området
har universitetet nu inrättat Körcentrum Syd.
Körcentrum Syd ska jobba långsiktigt för
att förstärka och utveckla körlivet i regionen. Man vill bidra till ökat samarbete och
att nätverk etableras. Körlivet ska fortlöpande inventeras och analyseras, och
centret ska även verka för forskning samt
samordna och initiera utbildningar och seminarier. Speciellt kommer barn och ung14

as sång att vara i fokus, liksom körsång
som speglar samhällets kulturella mångfald.
Körcentrum Syd leds av en styrelse och
är placerad vid Musikhögskolan i Malmö.
Samarbetspartners är Malmö Symfoniorketser, Musik i Syd, Malmö högskola samt
Odeum och Avdelningen för musikvetenskap vid LU.
Ann-Charlotte Carlén är föreståndare
för Körcentrum Syd.
– Vi vill korsa gränser. Ett av våra mål är
att olika grupper i samhället ska mötas genom sången, säger hon.
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Mellanösternforskare mötte journalister:

Använd även
unga experter!
Mellanösternbevakning . Efter

den 11 september 2001 åkte en liten skara experter skytteltrafik mellan TV-sofforna. Inom några dagar
hade bilden klarnat för de svenska tv-tittarna: Flygplanskaparna var
någon slags ”ofrihetskämpar”. Den
som ville ge en mer nyanserad bild
av problematiken bjöds inte in.

Detta sa religionsvetaren Mattias Gardell
på ett seminarium som nyligen arrangerades av Centrum för Mellanösternkunskap
i samarbete med föreningen Citizens With
out Boundaries. Ett femtiotal namnkunniga journalister och forskare med medier eller Mellanöstern som specialområde
hade bjudits in för att diskutera mediernas rapportering.
De inbjudna journalisterna verkade
hålla med Mattias Gardell om att nyhetsrapporteringen kring Mellansöstern
följer vissa förutbestämda ramar.
– Det skulle vara svårt att få in en artikel i svenska medier där men benämner
Israels attacker i Gaza och Västbanken
som terrorangrepp, sa frilansjournalisten
Björn Kumm, som menade att det inte
är politiskt korrekt att tala om israeliska
våldsdåd som terrorangrepp.
Så fort en bomb briserar i Mellanöstern
LUM nr 2 | 2008

rapporterar journalister om antalet dödsoffer, men andra händelser skrivs det inte
ett dugg om, menade Martin Ådahl, som
tidigare varit chefredaktör på tidningen
Fokus. Han räknade upp några områden
som han saknade i nyhetsrapporteringen; de omkringliggande ländernas interna debatt, den stora mängden ickevåldsaktivister som finns i området och att de
palestinska ledarna inte är personifierade
på samma sätt som de israeliska.
En annan fråga som debatterades på
seminariet var kontakten mellan journalister och forskare. Unga forskare i publiken undrade varför journalister och
utrikeskorrar inte använder sig av deras
expertkunskaper.
– Runt om i hela Mellanöstern finns
det svenska utbytesstudenter och forskare som mer än gärna skulle vilja hjälpa till att förmedla en nyanserad bild av
vad som sker, sa Hege Markussen som
är gästforskare på Centrum för Mellan
östernkunskap.
Anders Ackfeldt, som också arbetar
vid centret, var trött på att det bara var
vissa forskare som syntes i medierna.
– Jan Hjärpe och Ingmar Karlsson
med all respekt, sa han och tittade mot
de båda experterna som också satt i föreläsningssalen. Men det blir ju så förutsäg-

text & foTo : Ulrika Oredsson
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I förgrunden samtalar Cecilia Uddén och Mattias Gardell. I bakgrunden syns medieforskaren
Bo Reimer och UD tjänstemannen Peter Tejiler.

bart när det alltid är de som uttalar sig.
Det finns många nya unga forskare som
borde ges utrymme i medierna!
Ozan Sunar, kulturchef på SVT, berättade varför tv-journalister ofta föredrar gamla säkra kort framför nya och
oprövade; en tv-intervju måste följa en
viss dramaturgi, personerna ska fatta sig
kort, vara slagkraftiga och tydliga i sina
uttalanden.
– Vill ni byta ut en medievan person
som exempelvis Göran Greider så måste
ni bli bättre på att bryta ned era budskap,
uppmanade Ozan Sunar.
Rakel Chukri, kulturskribent på Sydsvenska Dagbladet, prisade forskarnas
medverkan på tidningarnas kultursidor.
– Där ges den mest nyanserade bilden av Mellanöstern, mycket tack vare
att forskare tas in som skribenter.
Annars var hon kritisk till den egna
tidningens rapportering från området.
– Jag tycker att det är skam att man
inte intervjuar fler irakier på hemmaplan,
sa Rakel Chukri och vände sig till representanter från tidningens utrikesredaktion som också var med på seminariet.
– I en stad som Malmö, med så många
människor med rötter i Mellanöstern,
borde man våga prioritera och satsa större resurser på just den bevakningen.
Efter seminariet fortsatte diskussionerna på en välbesökt paneldebatt som
anordnades på Kulturen.

Centrum för Mellanösternkunskap i vår

27 februari Bildbruk i shiaislam; analytiska perspektiv 26 mars Att moderni-

sera under ockupation: jämförelse mellan
moderniseringsregimerna i Irak 1920–32
och 2003 28 mars Sufism in politics:
from Jihad to civil society 3–6 april Arabisk poesi- och musikfestival 25 april Political contention in the GCC states 21–24
maj Islamism, the state and the quest for
community 28 maj Kristna muslimer?
Mellanösterns kyrkor – spänningen mellan
västerländsk och islamisk kultur 22 juli–
15 augusti Sommarkurs; Human rights
and the modern Middle East
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Ulla Monica Lestrell i ett test som går ut på att kartlägga grammatik i älvdalska.

Älvdalska är inte helt lätt att förstå. Många språkvetare hävdar att

Älvdalska lockar och förbryllar
Språkforskning. – Är du gift, frågar en medelålders man när LUMs
reporter kliver över tröskeln till ett
av forskarrummen på Språk- och litteraturcentrum, SOL. Intresset för
min civila status har dock enbart att
göra med hur jag ska tilltalas på älvdalska. Gift kvinna tilltalas på ett
sätt och ogift på ett annat.

Älvdalska talas av mellan tre och fyratusen personer i Älvdalens socken i norra Dalarna. De flesta språkvetare hävdar
att det är ett eget språk medan politikerna håller fast vid att det är en dialekt,
kanske för att slippa ta itu med de åtgärder och rättigheter som omger ett minoritetspråk.
När Sydsvenskan i höstas skrev en artikel om älvdalsforskning vid Lunds universitet hörde fem älvdalingar ”i exil” av
sig till den skånska forskargruppen; de
ville gärna ställa upp som informanter
åt språkforskarna som kartlägger grammatik och uttal i det märkvärdiga språk
som talas i Älvdalen. LUM var med när
språkforskarna och älvdalingarna träffades.
Ulla Monica Lestrell är född i byn
Åsen i Älvdalen och berättar att hon lärde sig tala svenska först när hon började skolan.
– Vi fick inte prata älvdalska eftersom
det ansågs som fult och obildat, berättar hon.
Men än idag, trots flera decennier i
Skåne tar hon till älvdalskan när hon är
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Gunnar Sparr är inte bara professor i matematik. Han har också rötter i Älvdalen. Här
med språkforskaren Lars Steensland.

upprörd eller när det är något viktigt som
hon vill ha sagt. Hon tycker att det är kul
med språkforskarnas intresse och deltar
gärna i deras kartläggning, men tror inte
att språket har någon framtid.
– När gammelfolket försvinner kommer språket att dö, säger hon
Älvdalska låter som en blandning mellan svenska och isländska. Det har rötter
i fornnordiskan men det innehåller även
nybildade ord såsom fråtådråj för snöskoter (betyder egentligen pruttkälke) och
blakker för bilens blinkers. Språket började gå sin egen väg på 1200- och 1300talet och har därefter utvecklats och levt
vidare på egen hand.
Det är framför allt grammatiken

som förvånar forskarna.
– Älvdalskan kastar ett nytt ljus över
gamla väletablerade sanningar om hur ett
germanskt språk kan vara uppbyggt, säger Piotr Garbacz, som håller på att skriva en avhandling om älvdalskans satslära. Han kom från Polen till Sverige 2002,

men talar nu svenska utan brytning och
även en del älvdalska.
Han berättar att man i älvdalskan t.ex.
kan använda sig av tre eller fler negationer
i en och samma mening; Inte har då inte
jag ingen dotter. En mening kan konstrueras helt utan subjekt men också med dubbelsubjekt som exempelvis: Du är du duktig på att tala svenska. I älvdalskan finns
också en avvikande struktur för bisatser:
Jag tog den som i väskan var. Det var något som jag har inte sett aldrig.
– Älvdalskan har väckt stort intresse
bland språkforskare, säger Piotr Garbacz
och berättar att 23 forskare från hela Norden mötte upp i Älvdalen i somras för att
samla in material till sin forskning. Det
fanns också ett stort intresse bland lokalbefolkningen att delta i projektet.
– Jag tror att det stora intresset bland
oss språkforskare fungerar som ett slags
upprättelse för de älvdalingar som blivit
utsatta för ”försvenskning” i skolan och
fått höra att de bara pratar en ful dialekt.
forskar även
Henrik Rosenkvist, Lars Steensland och
Martin Ringmar vid Lunds universitet
om älvdalska. Piotr Garbacz och Henrik
Rosenkvists forsknings ingår som en del
i det övergripande projektet ScanDiaSyn
där ett femtiotal forskare arbetar med att
kartlägga olika skandinaviska dialekter.
Förutom Piotr Garbacz,

text & foto : Ulrika Oredsson
Läs mer på http://uit.no/scandiasyn/lund/2
Lyssna på älvdalska på www.alvdalen.se/Kultur-och-fritid/Alvdalskan
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Ny rapport om studentrekrytering:

– Samordna LUs
marknadsföring
det är ett eget språk.

Exempel
på älvdalska:
• Ja, so ulið sai dar dalskið.
Ordagrann översättning:
Ja, så skolen säga där dalsken.
Översättning:
Ja, så ska ni säga när ni pratar älvdalska
• Ig wet du ir sakt uvendes duktin dalska.
Ordagrann översättning:
Jag vet du är sakta jätteduktig dalska.
Översättning:
Jag vet att du verkligen är mycket duktig på att prata älvdalska.
• Dier djärå so, dier so gamblest irå.
Ordagrann översättning:
De göra så, de som äldst äro.
Översättning:
Så gör de som är äldst.
• Tiuovin toug sig gainum grinde so
Maja add it lest att aldri.
Ordagrann översättning:
Tjuven tog sig genom grinden som
Maja har inte låst efter aldrig.
Översättning:
Tjuven tog sig genom grinden som
Maja aldrig hade låst.
• Itjä will do int indjin iem nest uoss older lån åm-dar ingg penning noð mier,
itjä.
Ordagrann översättning:
Icke vill då inte ingen hemma hos oss
aldrig låna honom-där inga pengar något mer, icke.
Översättning:
Ingen hemma hos oss vill någonsin mer
låna några pengar till honom.
LUM nr 2 | 2008

rekrytering. Ökad satsning

och samordning av marknadsföringen av universitetets utbildningar samt en allmän
förbättring av service och tillgänglighet.
Det är rekommendationer
som Lisbeth Wester ger i sin
slutrapport om rekrytering av
nya studenter.

Hon har varit tjänstledig från sin
tjänst som informationschef på LTH
för att under ett år vara projektledare för det nationella studentrekryteringsprojektet. Uppdraget har bestått av att kartlägga och analysera
universitetets nuvarande rekryteringsarbete, ta fram en marknadsstrategi för det fortsatta arbetet och
en årlig handlingsplan samt föreslå
en sammanhållen organisation. Till
sin hjälp har hon haft en KIA-konsult och ett antal arbetsgrupper.
Lisbeth Wester konstaterar att rekryteringsarbetet skiljer sig mycket
mellan fakulteterna.
– Fakulteter som LTH och Naturvetenskap bedriver mycket eget
rekryteringsarbete, andra fakulteter
hänger endast på gemensamma satsningar, som t.ex. mässor. Men särskilt mycket resurser satsas inte idag
på gemensamma aktiviteter.
Hon kan också se att det är lättare
att marknadsföra program än fristående kurser men menar att man borde kunna göra mer av kurserna.
– Det finns ett stort intresse, inte
minst från danska studenter, för de
möjligheter som kurserna ger att
själv kombinera sin utbildning.

Det gäller också att vara tillgänglig och serviceinriktad för studenter
och andra grupper som är intresserade av Lunds universitet. Här tror
Lisbeth Wester också att man skulle
kunna satsa mer.
– Ett sommarstängt universitet
med låsta dörrar är inte särskilt välkomnande. Man hade kunnat samarbeta bättre med omvärlden, till exempel med kommunen.
Men det är också viktigt att finnas
på plats, svara i telefon och på mejl.
– Missnöjda studenter är dåliga
ambassadörer. Bästa sättet att marknadsföra Lunds universitet är faktiskt genom nöjda studenter, säger
hon. En förutsättning för det är att
de blivande studenterna vet vad som
förväntas av dem och att universitetet å andra sidan uppfyller sina löften till dem.
I förslaget till organisation förordar Lisbeth Wester den så kallade
Oslo-modellen som är en processorienterad matrisorganisation.
– Man har arbetat mycket framgångsrikt med den vid universitetet
i Oslo. Och det är många som är involverade i olika projektgrupper vilket ökar den allmänna förståelsen för
rekryteringsarbetet.
Och till sist är det ju alla anställdas ansvar – att vara goda ambassadörer för sitt universitet, tycker Lisbeth Wester.
Nu väntar man på ett rektorsbeslut om hur rekryteringsarbetet ska
gå vidare. Hela slutrapporten finns
att läsa på www.lu.se/rekrytering
Maria Lindh
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AT-läkare bearbetar
jobbet i loggbok
Skrivkurs. Ida, 85, ligger inne för

hjärtsvikt. Ahmed, 25, har brutit benet och körts till akuten. Lotta, 49,
lider av värk och sömnproblem och
har fått tid hos en distriktsläkare.
Vilka förväntningar har de här
patienterna inför det kommande mötet med doktorn? Det har en
grupp AT-läkare fått i uppgift att
berätta om, på en skrivarkurs anordnad av Lunds universitet och Region Skåne.

En läkare utsätts för många påfrestningar i sin dagliga verksamhet. Särskilt förvirrande, frustrerande och omtumlande

kan arbetet vara när man är helt nyutbildad och på väg in i yrket.
Det är bakgrunden till skrivarkursen för AT-läkare, medicinare som avslutat sin grundutbildning och nu under
18 månader gör sin s.k. allmäntjänstgöring inom olika specialiteter. Kursens
mål är inte att göra deltagarna till författare, utan att ge dem ett verktyg
för att avreagera sig och reflektera
över sin yrkesroll. De uppmuntras

– Jag märker faktiskt att jag skriver bättre journaler numera, säger AT-läkaren Jenny Klintman.

Islamolog fortbildar
domstolspersonal
om hedersvåld
fortbildning. Kunskaperna kring

hedersrelaterat våld måste öka
bland landets domstolar.
– Det är svårt att bortse från sociala och kulturella faktorer, säger islamolog Leif Stenberg som nyligen
hållit kurs i ämnet för landets domstolspersonal.

Islamolog Leif Stenberg har nyligen
hållit kurs om hedersrelaterat våld
för landets domstolspersonal.
foto : ulrika oredsson
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Det finns motstridiga åsikter om hedersrelaterat våld. En del menar att det är ett
kulturellt fenomen, andra menar att hedersrelaterat våld inte kan särskiljas från
andra yttringar av våld inom familjen.

Och det är svårt att diskutera heders
relaterat våld, menar Leif Stenberg.
– Vad det handlar om här är fall där
en person riskerar repressalier om hon eller han inte följer gruppens normer. Det
kan handla om psykiskt våld, att tvingas
att göra något mot sin vilja, eller i extrema fall utsättas för direkt våld.
– Skillnaden mot annat våld inom familjen är att även om handlingen utförs
av en person kan det ske med stöd av övriga släkten eller gruppen. Om förövaren
sätts i fängelse kan andra medlemmar av
gruppen fortsätta repressalierna.
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– Det har nästan fungerat som terapi. Vi
kan ta upp olika situationer vi ställts inför,
och tiden går alltid väldigt fort, säger Mitra Keshavarz. Hon tyckte i början att det
var lite läskigt att skriva texter som skulle läsas upp inför hela gruppen, men har
kommit över denna inledande blyghet.
Anna-Linda Carlsson, som gör sin AT
i Trelleborg, har däremot alltid tyckt om
att skriva. Hon tycker att skrivarkursen
fungerar som ett andningshål, där man
kan få ta upp annat än den rent medicinska delen av yrket. Och Kristina Svensson tycker att den kompletterar läkarutbildningen på ett bra sätt:
– Vi får en chans att arbeta med språket, som blivit lite förtryckt under den
faktaspäckade utbildningen, säger hon.

Ordet hedersvåld väcker känslor och
associationer – bland allmänheten ofta
till islam. Leif Stenberg menar att en
koppling mellan islam och hedersrelaterat våld är möjlig men inte på något sätt allmän, nödvändig och/eller
unik för islam. Hedersvåld förekommer också inom till exempel kristna
folkgrupper,och det kan även drabba
män och utövas av kvinnor.
– Det är viktigt att påpeka att hedersre-

laterat våld för en stor majoritet av världens muslimer framstår som en mycket
främmande företeelse. Däremot kan en
förövare hänvisa till religionen som referensram för att legitimera sina handlingar.
Det finns inga enkla svar på varför hedersrelaterat våld uppstår, men drivande
kan vara sociala, psykologiska och ekonomiska faktorer. Leif Stenberg återkommer flera gånger till begreppen trygghet
och kris, och kopplar det till det utanLUM nr 2 | 2008

De som tagit initiativ till kursen är
Elisabet Wilhelmsson – lärare, lärarutbildare och handledare vid Språkverkstaden vid Lunds universitet – och Cecilia
Benoni som är läkare vid Medicinkliniken i Malmö samt lärare och handledare inom läkarutbildningen. Båda ser ”reflekterande skrivande” som ett sätt för
AT- läkarna att bli bättre på att vårda inte
bara sina patienter utan också sig själva i
sin tuffa yrkesroll.

och samtala om upplevelser, känslor och
reflektioner. Det gäller både känslor inför den egna läkarrollen och de känslor
som väcks av att man upplever lidande,
sjukdom och död, säger hon.
Och i själva verket tycks de faktamässiga redogörelserna också gagnas av att
det känslomässiga skrivandet utvecklas:
– Jag märker faktiskt att jag skriver
bättre journaler numera, säger en av ATläkarna, Jenny Klintman.
text & foto : INGEL A BJÖRCK

– Språk och skrivande kan klargöra och

strukturera ens tänkande, och öka förståelsen för situationer och upplevelser, menar Elisabet Wilhelmsson. Och Cecilia
Benoni, vars roll är att som äldre kollega
diskutera det kursdeltagarna skriver om
utifrån ett yrkesperspektiv, skulle gärna
föra in en obligatorisk skrivarkurs inom
grundutbildningen.
– De blivande läkarna behöver inte
bara träning i att ge faktamässiga redogörelser, utan också i att kunna skriva

förskap som invandrare kan känna i det
svenska samhället.
Hur ska då domstolens personal ställa
sig i mål där hedersnormer påverkat förövarens motiv?
– Under utbildningsdagarna fick deltagarna diskutera egna erfarenheter hämtade ur yrkeslivet av hedersrelaterat våld och
åsikterna gick isär inom grupperna. Ena
sidan ville se strikt på den begångna handlingen och gå efter lagboken, andra menade att bakgrunden till gärningen skulle tas
i beaktande, säger Leif Stenberg.
Själv har han svårt att se att domstolarna kan bortse från att vissa grupper har egna lagar och sanktionssystem.
Vad kan då göras för att minska hedersrelaterat våld?
– Det är måhända klichéer, men det
handlar om ökad integration, utbildning, information och fler arbetstillfällen så att den sociala och ekonomiska
tryggheten ökar, säger Leif Stenberg.

Ur några ”loggböcker”
”Empati måste jag ha har man lärt mig.
För min skull? Ja, antagligen. För någon
annans skull? Ja, absolut! Om jag är trött
och inte orkar då? Om den inte finns där?
Räcker det inte med att vara snäll?”
”Det riktigt strålade om tanterna efter att
de umgåtts med varandra på avdelningen
hela helgen.”

t

att löpande föra en ”loggbok” där de kan
skriva ner små funderingar över dagens
händelser. Även diskussionen kring de
texter deltagarna skrivit brukar tillföra
både igenkännanden och nya insikter.

Hedersvåld

I mars 2006 fick Domstolsverket i uppgift från regeringen att
öka domstolarnas kompetens i
frågan om hedersrelaterat våld.
Syftet var att öka domstolarnas
kunskaper när det gäller hedersnormer och hedersrelaterade
brott mot främst flickor.
Uppdraget gick till föreståndaren för Centrum för Mellanösternstudier, islamologen Leif
Stenberg, och universitetets utbildningsbolag Lund University
Education.
Under 2007 genomfördes
nio endagarsseminarier med totalt 335 deltagare från hela landet. Föreläsare var även Jonas
Svensson, Högskolan i Halmstad
och Rolf Persson från Domstolsverket.

Anna Gianuzzi
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Nöjda deltagare i det nyligen avslutade Academic Trainee-programmet: Eva Saether, Mia Rönnmar och Kajsa Åbjörnsson.

Karriärprogram för kvinnor
får med beröm godkänt
KArriärplanering. Helt fantas-

tiskt! Det bästa jag har gjort! Jag
känner mig privilegierad!
Lovorden haglar över utvecklingsprogrammet Academic Trainee
som nyligen avslutats. Tjugo yngre
forskare av underrepresenterat kön
– kvinnor – har under två år förberett sig för att göra akademisk karriär. Nu är tiden inne och på köpet
har de fått 19 nya vänner.

Kvinnorna som representerar samtliga
områden inom Lunds universitet är alla
i början av sin karriär – dvs. rätt så nyligen disputerade, och det är respektive fakultet som valt ut dem.
– Det känns, säger Eva Saether på
Musikhögskolan. Jag känner mig utvald
och önskar att fler ska få ta del av detta.
Det har hänt så mycket med oss och vi
fortsätter nu att hålla varandra i handen
i vår vidare utveckling.
Essie Kjällquist på Personalenheten
som är en av programledarna instämmer.
– Det har varit fascinerande att se dem
växa och det har verkligen blivit en grupp
av dem, säger hon.
Ungefär en gång i månaden har de
träffats och arbetat med olika sidor av
karriärplanering. De har fått lära sig hur
man bildar en forskargrupp och håller seminarier. Hur man håller karriärplaneringssamtal och hur man kan arbeta med

tredje uppgiften. De har fått varsin mentor – under första programåret en inom
universitetet och under andra året en utanför universitetet.
Kajsa Åbjörnsson på limnologen ställde sig först lite frågande till vad hon skulle med en extern mentor till.
– Men sen förstod jag hur viktigt det
är att kunna kommunicera med omvärlden och så roligt det är att se att det faktiskt finns ett behov av det jag gör även
utanför universitetet. Om jag nu inte
skulle lyckas skrapa ihop tillräckligt med
anslag...
Chanserna för det har faktiskt ökat eftersom gruppen även fått träna sig i hur
man söker anslag.
Mycket under programmets gång

har handlat om personlig utveckling. Att
skapa balans i sitt liv och se till hela människan. Ska man bli en bra forskare är det
viktigt att man själv mår bra, menar Kajsa Åbjörnsson som fått det bekräftat i flera matnyttiga föreläsningar.
Ett annat viktigt resultat av programmet är att förståelsen för universitetet
som helhet har ökat. Mia Rönnmar från
Juridicum säger sig nu vara stolt över
bredden och mångfalden vid LU.
Alla verkar överens om att de deltagarledda seminarierna var en mycket lyckad
programsatsning. Dessa har inneburit att
deltagarna själva kunnat påverka ämnena och Essie Kjällquist tycker att det varit hög klass på seminarierna. Detta vill

gärna gruppen nu fortsätta med trots att
programmet är avslutat.
– Gemensamma seminarier blir ett
bra sätt för oss att fortsätta hålla kontakten.
Och pengar finns för att bekosta exem-

pelvis gästföreläsare – eftersom de inom
universitetet som ställt upp under programmets gång inte har krävt någon ersättning.
– Vi har alltså pengar över, säger Essie
Kjällquist och berättar att forskarna som
varit med även kan söka stipendium för
en kortare utlandsvistelse som kan gagna deras forskningskarriär.
Det har Eva Saether gjort och är nyss
hemkommen från en konferens i Kanada
om social rättvisa i musikutbildningen.
– Den var mycket givande, precis
inom det jag forskar, och jag har nu breddat mitt nätverk.
Om det blir fler liknande

utvecklingsprogram i framtiden är för tidigt att säga.
För Essie Kjällquist som arbetat med intern kompetensutveckling under många
år var detta långa två-åriga program något nytt.
– Det har varit roligt att få göra en
insats som aldrig förr har gjorts, säger
hon.
I programledningen ingick även Cecilia Agrell, nu på universitetets utvecklingsbolag LU Education.
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Flitiga humanister får
bättre jobb än många tror
Alumni. Det lönar sig mer än man
skulle kunna tro att läsa humanistiska ämnen. De som pluggar målmedvetet och tar ut sin examen i rimlig
tid, får ofta kvalificerade jobb och
nästan lika bra betalt som studenter med mer ”marknadsanpassade”
examina.
Men varför sviker studenterna?
Har debatten om humanioras kris
skymt det faktum att humanister
har en kompetens som dagens arbetsmarknad frågar efter?

Förra läsåret gjorde etnologen Fredrik
Schoug med Charlotta Zettervall på Utvärderingsenheten en stor alumniundersökning som redovisades i LUM 5/07.
Sedan dess har en omfattande enkät
skickats ut till närmare 600 f.d. humaniststudenter, varav omkring 350 svarat.
Cirka sextio procent tillhör den grupp
man tittade på tidigare, de med examen
från andra fakulteter men som också
kompletterat med någon kurs i humaniora. En fjärdedel är renodlade humanister och resten studenter med humanistexamen, men som också kompletterat
med något annat, ofta samhällsvetenskapligt ämne.
Resultatet är överraskande: Huma-

nisternas arbetsmarknad är bättre än sitt
rykte!
Och bland studenter med humanistexamen går det bäst för de renodlade humanisterna som enbart läst humanistiska ämnen. Dessa renodlade humanister
klarar sig också nästan lika bra som de
som har examen i andra ämnen än humaniora, som teknologer och ekonomer.
Både när det gäller kvalificerat jobb och
lön är skillnaden överraskande liten.
Men varför har renodlade humanister klarat sig bättre än de som kompletterar sin humanistexamen med något
annat ämne?
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Flitiga humanister får ofta kvalificerade och välbetalda jobb. foto : mikael risedal

– Skillnaden är inte jättestor men systematisk och en förklaring kan vara att
de renodlade humanisterna har en annan klassbakgrund och oftare kommer
från akademikerhem. De som kompletterar med andra ämnen utanför humaniora söker gärna vad de uppfattar som säkrare investeringar och då litar man inte
på ”det lustfyllda humaniora”. Men de
renodlade humanisternas framgång kan
också handla om annat än utbildning
och mer om att de kan de sociala koderna för att göra karriär.
Varför sviker studenterna humaniora?
– I årtionden har vi beklagat oss över
våra besvärliga villkor. Det har förstärkt
bilden att humaniora inte lönar sig. De
flesta humanister är eniga om att humaniora hotas utifrån av nedskärningar och
ett utbrett marknadstänkande i samhället. Men har vår klagan förbättrat våra
villkor? Nej! Man kan fråga sig om vi inte
snarare har skrämt bort studenterna. Det
är synd. Enkäten visar ju att humanister är
efterfrågade och får relativt välbetalda och
kvalificerade jobb långt utanför det som
är deras traditionella arbetsmarknad; dvs
kulturinstitutioner och offentlig sektor.
Men de humanister som inte får jobb
– finns inte de?

– Jo, men vår enkät vänder sig till studenter som avlagt examen. Inom humaniora finns också många studenter som
aldrig tar ut examen och ibland inte fullföljer sin utbildning och dem har vi inte
studerat.
Nu är det dags att ge en mer adekvat bild

av vad humanistiska studier ger, anser
Fredrik Schoug. Humanister – åtminstone när de kommit en bit in i studierna –
är skickliga på att lösa problem, läsa och
förstå komplicerade texter, skriva och
göra sig förstådda över kulturgränser.
– Det är inte alltid den specifika ämneskompetensen som leder till jobb, utan
ofta den akademiska kompetensen, det
kritiska ifrågasättandet, förmågan att
bearbeta och strukturera ett stort stoff.
Därför kan en etnolog få jobb på Vägverket. Därför får alltfler av de unga nyutexaminerade jobb hos privata arbetsgivare
eller inom branscher som ingen kunnat
föreställa sig.
BRITTA COLLBERG
Fotnot: Alumniundersökningen kommer

att publiceras senare i vår. Den kommer också att kunna laddas ner från Utvärderingsenhetens hemsida: www.evaluat.lu.se
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Gunvor Andersson har följt fosterbarn tills de har blivit vuxna. Det har
blivit många bandade samtal genom
åren. foto : gunnar menander

Hon står på barnens sida, särskilt
fosterbarnens. 26 av dem har hon
följt sedan de var små. Nu är de
vuxna, har egna barn. Hon sitter
som bäst och lyssnar på de bandade
intervjuerna från den sista uppföljningsomgången.
Varje intervju avslutas med en
fråga: ”Vilket råd vill du ge till socialsekreterare som ska arbeta med
fosterbarn?” Nästan alla svarar:
”Lyssna på barnen, för de vet hur de
vill ha det.”

”När jag blir stor ska jag arbeta på ett
barnhem vid havet” skrev Gunvor Andersson i en uppsats i första klass. Så blev
det under drygt tio år. Men Gunvor Andersson, som utbildat sig till psykolog i
Lund, återvände så småningom till universitetet där hon vid det här laget forskat, undervisat och skrivit läroböcker i
många år. Som professor i socialt arbete
och lärare på Socialhögskolan har hon
påverkat generationer av socionomer.
Andersson som
psykolog på Enebackens barnhem i Malmö. Det var en tid då försöksverksamheter pågick, som sedan slogs fast i den nya
socialtjänstlagen. Omhändertagna barn
på institution skulle leva så normalt som
möjligt, ha kontakt med sina föräldrar,
fortsätta i samma skola eller dagis – allt
för att göra separationen mindre svår.
– Det handlade mycket om att få per1972 började Gunvor

BARN vet bäst
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miljehem, men många flyttade också
fram och tillbaka mellan fosterhemmet
och den biologiska familjen.
I dag är de 25–30 år. Gunvor Andersson har i flera veckor lyssnat på de bandade intervjuerna för att sammanfatta det
som ska bli slutkapitlet i denna långtidsstudie av barn i samhällsvård.
– Social anpassning är en sak, välbefinnande en annan. Det är fler som klarat sig bra än som mår bra. Men de som
det gått bra för också känslomässigt har

”Social anpassning är en sak, välbefinnande en annan. Det är fler som klarat
sig bra än som mår bra. ”
gruppen, med de svåraste hemförhållandena. Jag valde dessutom att fokusera på
det allra svåraste – barnens känslomässiga utveckling och relationer, säger Gunvor Andersson.
Hon observerade barnen och

antecknade hur de reagerade när mamma kom
och gick, vem de sprang till i personalen när de var ledsna etc. Hon intervjuade föräldrar och personalen fick svara
på enkäter.
Så långt kommen sökte Gunvor Andersson upp sin gamla institution i Lund
och professor Gudmund Smith som antog henne som doktorand. Några år senare – 1984 – var hon klar med sin avhandling ”Små barn på barnhem”.
I betygsnämnden satt nytillträdde
professorn i socialt arbete Sune Sunesson, som erbjöd Gunvor Andersson deltidsjobb; sedan hon beviljats ett forskarstipendium på sex år blev det snart en
heltid som lektor.
Men hur gick det

för barnen från barnhemmet? Ganska bra trots allt, säger
Gunvor Andersson som följt upp dem
vart femte år. Nästan alla hamnade i faLUM nr 2 | 2008

en stabil relation till sina fosterföräldrar,
som de ser som sin familj. Fosterhemmet har samarbetat väl med de biologiska
föräldrarna, så att barnen aldrig förlorat
kontakten med sina rötter, säger Gunvor Andersson.
De som har klarat sig hyfsat socialt
sett, men inte mår särskilt bra psykiskt,
känner sig ensamma och har ingen nära
kontakt med vare sig de biologiska föräldrarna eller fosterfamiljen. För några
barn har det gått illa och i denna grupp
finns kriminalitet, missbruk och psykisk
sjukdom. Men ett par av dem verkar vara
på väg ur sitt missbruk.
som mår bäst är
att de en haft varaktig relation till en vuxen som de kunnat lita på.
– Trots det så har de ett mer komplicerat liv än de flesta. Barndomen tar inte
slut för att man blir vuxen. Och när de
nu får egna barn, så rivs de gamla såren
upp. Även för dem som har det bra är livet en kamp.
”Lyssna på barnen” var det råd de flesta ville ge till blivande socialsekreterare.
Och det är vad Gunvor Andersson själv
försökt förmedla under alla år. Barn är
Gemensamt för dem

Gunvor Andersson

Född: 1943
Karriär: Fil dr i psykologi,
professor i socialt arbete
Familj: Två vuxna döttrar, ett barnbarn
Pris: Fick FORSA-priset förra året
bland annat för att hon ”långt innan barnperspektivet blivit ett begrepp
inom socialt arbete och barnavård synliggjorde utsatta barns villkor i samhället.” FORSA är Förbundet för forskning
i socialt arbete.
Om uppväxten: – Jag växte upp på
landet utanför Hörby. Mina föräldrar
var bönder. Vi var tre syskon.
Om yrkesvalet: – Det finns de som
säger att man blir psykolog på grund
av egna problem, men jag tror faktiskt
jag blev psykolog på grund av KullaGulla – böckerna om barnhemsbarnet som blev fosterbarn och sen visade
sig vara barnbarn till patron på herrgården, men som ändå fortsatte att ta
hand om sina fostersyskon. Jag slukade arbetarförfattarna också. Där fick
jag nöd och elände så det räckte för
att bli psykolog!

ofta osynliga i det sociala arbetet – det visade hon i flera undersökningar på 90-talet. De riktigt små barnen berördes nästan inte med ett ord i socialakterna. Även
lite äldre barn tillfrågades sällan – fokus
låg på föräldrarna.
– Jag tror det bottnade i osäkerhet hos
socialsekreterarna. Kanske visste de inte
hur de skulle prata med barn eller trodde de att barnen inte skulle kunna ha en
egen åsikt och vara för påverkade av sina
föräldrar.
Hon har alltid varit intresserad av
hur barn uttrycker känslor och tankar.
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sonalen att samverka med föräldrarna
som ofta hade problem med droger, våld,
psykisk sjukdom etc.
Gunvor Andersson läste in sig på den
forskning som fanns att tillgå om små
barn på institution, men upptäckte att
nästan inget nytt hade gjorts sedan 1950talet! Och hon började forska på egen
hand.
– Jag valde ut de 26 barn under fyra
år som stannade minst fyra veckor på
barnhemmet. Det var den mest utsatta

t

porträtt | gunvor andersson

t

Som professor i socialt arbete och lärare på Socialhögskolan har Gunvor Andersson påverkat
generationer av socionomer. foto : britta collberg

De minsta måste man nästan observera,
men de äldre kan man samtala med och
på 90-talet intervjuade Gunvor Andersson drygt tjugo barn i tioårsåldern medan de bodde i familjehem.
– Jag intervjuade vart och ett av barnen tre gånger innan jag träffade någon
vuxen i deras omgivning eller läste deras akter. Jag ville ge oss chansen att lära
känna varandra.
bra och en artikel
som hon skrev 1998 om att intervjua barn
har fått stor spridning i olika utbildningar.
– Man kan inte vara för allmän i sina
frågor, men genom att prata om konkreta saker, om vad barnen gör på rasterna,
vem de åt frukost med osv, så kan man
få en bild av deras vardag. Och det som
sker här och nu är viktigt. Vi ska inte
bara se barndomen som en språngbräda
till vuxenlivet.
Samtal om alldagliga ting gör det lättare att efterhand ta upp relationer. Men
Gunvor Anderssons undersökningar viSamtalen löpte på

sade att barn ofta tillfrågades i situationer där de inte kände sig fria att vara öppna och ärliga.
– Barn måste få vara huvudperson i
uppföljningar på både institutioner och
familjehem. Det kräver en neutral miljö,
att socialsekreteraren går iväg med barnet från familjehemmet. Över huvud
taget måste den som arbetar med barn
vara lyhörd och tillgänglig – känslomässigt och bokstavligt, fortsätter Gunvor
Andersson.
Hon tillägger med skärpa i rösten:
– Varför ska BRIS ha jourtelefon? Det
är socialsekreterarna som borde ha det!
De är nästan omöjliga att få tag på – det
vittnar många barn om.
skrivit böcker och artiklar, hon undervisar och är en
flitig föreläsare bland yrkesverksamma.
Men hon har alltid varit återhållsam med
att ge intervjuer till journalister. Och när
”Uppdrag granskning” från teve ringer
och vill prata familjehem vill hon helst
lägga benen på ryggen, erkänner hon.
Gunvor Andersson har

– Journalister ställer så svåra frågor,
som till exempel: ”Är fosterhem bra eller dåliga?” Vad ska jag svara? Det är ju
både och. Det handlar om så mycket –
om fosterföräldrarnas engagemang, men
också om personkemi. Jag minns två syskon som växte upp i samma familjehem:
en rymde, den andre fick en familj för
livet.
Det är möjligheten att nyansera, att
säga ”det beror på”, som hon är rädd att
förlora. Men hon känner att hon kanske borde bli mer öppen. Dels har hennes egen forskning på senare tid visat att
socialtjänsten inte nödvändigtvis är negativt behandlad i medierna, men däremot ganska frånvarande. Dels behövs
mer upplysning om fosterbarns villkor
och möjligheter.
visar
gång på gång att fosterbarn har det sämsta utgångsläget: de löper större risk för
missbruk, psykisk ohälsa, självmord och
kriminalitet än andra barn.
– Vi behöver generell kunskap, men
statistiken säger inte allt. Mina intervjuer bidrar med kött och blod. När individen träder fram så upptäcker man den
stora variationen. Det finns ingen determinism när gäller hur det ska gå för de
här barnen.
Inget av barnen som hon följt under så
många år har ifrågasatt det riktiga i att de
togs från sina ursprungsfamiljer. Nästan
ingen ser sig enbart som offer.
– De svåra upplevelserna tidigt i livet bär de med sig, men jag är överraskad över deras styrka, viljan att ge sina
egna barn ett bättre liv. Några säger att
erfarenheterna fått dem att växa, ja, att
de faktiskt inte hade velat vara utan
dem. De stora undersökningarna ljuger
inte, men de förmedlar inte individernas hopp.
Stora kvantitativa analyser

BRITTA COLLBERG
Fotnot: Familjehem kallades förr för fos-

terhem.
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Dubbla trauman
Myndigheter måste samarbeta bättre när barn är brottsoffer

– Varken poliser, åklagare eller socionomer har ett obligatoriskt moment i utbildningen om hur det är att arbeta med barn
som brottsoffer. Idag kan man gå direkt
från trafikpolisen till ett arbete på polisens enhet för familjevåld utan någon som
helst utbildning, säger Anna Sonander.
Hon har studerat drygt 600 brott mot
barn som anmälts till polisen i Malmö,
Lund och Landskrona under år 2000. En
av hennes mest anmärkningsvärda iakttagelser var att endast 40 procent av polisanmälningarna rapporterades till socialtjänsten inom de första tio dagarna.
I fyra fall dröjde det mer än 200 dagar
innan en socialsekreterare fick kännedom om dem.
att lagstiftningen är luddig då det står att socialtjänsten ska underrättas ”genast” när
brottsoffret är ett barn. Men hon säger
också att det inte räcker med att stifta
en massa lagar. Det verkliga problemet
ligger i att socialtjänsten och polisen har
motstridiga uppdrag; medan polisen ska
försöka få fast förövaren så ska socialsekreteraren se till att alla som utredningen rör underrättas och att barnet inte far
illa under tiden. Problemet för polisen är
Anna Sonander tycker
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att deras arbete försvåras; bevis försvinner och barnet utsätts för påtryckningar av sina föräldrar som kanske också är
förövare.
Endast tolv procent av de fall som polisen inleder en förundersökning kring
leder till åtal. Det är mycket färre än när
det gäller andra anmälda brott. Men en
klar majoritet av åtalen där barn är brottsoffer leder sedan till fällande dom.
– Jag vet inte om åtalen leder till fällande domar på grund av omsorgsfulla förundersökningar eller om fler fall
skulle ha lett till åtal om undersökningar och förhör gjordes på ett bättre sätt,
säger Anna Sonander.
är de långdragna utredningarna ett problem som alla
hennes intervjupersoner har pekat på.
Poliser, åklagare och socialsekreterare är
överens om vikten av att agera snabbt när
det gäller barn. Att det ändå inte blir så
beror bland annat på resursbrist.
– Man stöter på mycket frustration
bland dem som arbetar med barn som
brottsoffer. De ligger ständigt efter i sina
utredningar och de hinner inte göra sina
förhör i tid. Dessutom frustreras de av
en mediebild där bara myndigheternas
misslyckanden kommer i dagen.
Att man trots allt väljer att arbeta med
barn som brottsoffer beror på att det ger en
mycket stor tillfredställelse när man lyckas göra ett bra arbete som leder till att barnet får det bättre. Dessutom angav många
intervjupersoner att kollegorna var en viktig anledning till att de stod ut; att arbeta
med sekretessbelagda, tunga ärenden ger
en stark kollegial gemenskap.
Anna Sonander tror på projektet BarI vilket fall som helst

nahus* som införts på prov i
några svenska
städer och som
innebär ett närmare samarbete mellan polis,
socialtjänst och
åklagare.
– Som det är Anna Sonander.
idag, när barnet
slussas runt mellan olika myndigheter,
kan en polisanmälan innebära att traumat för barnen blir ännu större.
Som exempel nämner hon jobbiga förhör där barnet känner sig misstrott, och
långa vänteperioder efter det att en polisanmälan har gjorts då barnet kanske
måste fortsätta att leva under samma tak
som förövaren.
Ulrika Oredsson

t

För ett barn som utsatts för brott
innebär kontakten med polis och
socialtjänst ibland ytterligare ett
trauma: bristen på samarbete mellan olika myndigheter gör att barnet far mer illa än nödvändigt. För
att komma till rätta med detta krävs
bland annat utbildning och resurser. Det hävdar rättssociologen
Anna Sonander i en ny avhandling.

Barnahus

”Barnahus” har införts på prov i sex
svenska kommuner. Modellen är isländsk
och innebär att åklagare, domare, socialsekreterare och polis arbetar under samma tak eller åtminstone i team.
En tvärvetenskaplig forskargrupp
från Lunds universitet, som leds från
Rättssociologiska enheten har fått i
uppdrag av Justitiedepartementet att
utvärdera den svenska försöksverksamheten.
Utvärderingen ska presenteras vid
departementet och vid en presskonferens vid Lunds universitet i slutet av februari.
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bättre odds
för Mor och barn
Ny diagnosmetod ett steg mot en lösning
på havandeskapsförgiftningens gåta
Varje år dör många kvinnor och
barn som en följd av havandeskapsförgiftning. Hittills är enda botemedlet att avbryta graviditeten
vilket ger många för tidigt födda
barn. Men nu hoppas en forskargrupp i Lund att deras nya upptäckt
ska bidra till en ny behandlings
metod.

Det är Stefan Hansson, docent i obstetrik och gynekologi samt förlossningsläkare, som står i centrum för arbetet.
Orsaken till sjukdomen, preeklampsi
– även kallad teoriernas sjukdom – är inte
känd. Dock vet man att det finns genetiska faktorer. De första tecknen brukar
vara höjt blodtryck och äggvita i urinen,
som därför kollas hos blivande mödrar.

Studenterna Ellen Liedstrand och Jenny Engdahl gjorde nyligen studier i Tanzania med
SIDA-bidrag. Där fann de den här pojken
som efter nästan ett år fortfarande bor i en
kartong på KK, sedan hans mor dog under
förlossningen.

När moderkakan bildas sker det med
en ytlig kontakt till livmodern, vilket leder till dålig blodgenomströmning till
fostret.
I den miljön kan det bildas fria syreradikaler som skadar vävnad, och fosterblod kan läcka över till moderns blodsystem. Det är då, vanligen kring tjugonde
graviditetsveckan, som mammans njurar tar skada och kan börja läcka äggvita
(proteiner) och blodtrycket stiga.
I ett senare skede kan modern bli akut

sjuk med bl.a. svåra kramper, eklampsi,
med okontrollerad koagulation, proppbildning och hjärnsvullnad. Men alla
symptom vänder när moderkakan avlägsnas, varför detta idag är enda boten.
Stefan Hansson berättar att länder
med svart befolkning har en ökad risk
att drabbas av sjukdomen, den är mer än
dubbelt så vanlig som i Sverige. Eftersom långt gången sjukdom kräver intensivvård blir också dödligheten så mycket
större i länder som Ghana, Tanzania och
Egypten. Varje år drabbas 8,5 miljoner
kvinnor varav cirka 5.000 i Sverige. I uländerna dör var femte sjuk kvinna och
mellan 3 och 40 procent av barnen.
Stefan Hansson har gått på jakt efter
generna i moderkakan, både hos mödrar
i Lund och hos högriskpatienter i Afrika. Med hjälp av moderna microarrays,
chip, kan man studera tusentals gener på
en gång.
Piero Carninci, som forskar i Japan,
hjälpte till att skapa genomchipet bestående av 800 misstänkta gener. Dessa klonades och identifierades. Åke Borg vid
Swegene i Lund hjälpte sedan till med
chipet som kunde rangordna generna.
Doktoranden Magnus Centlow, som
disputerar i höst, har gjort det mesta av
genarbetet.

26 												

LUM nr 2 | 2008

I labbet testar Stefan Hansson funktionen i uttjänta, men levande moderkakor.

Varje punkt markerar en gen i moderkakan.

foto : mats nygren

Nu håller Stefan Hansson och Bo
Åkerström på att bilda ett bolag, Preelumnia, för att se till att upptäckterna
blir verklighet i vården och de har bl.a.
forskningssamarbete med kliniker i Afrika.
LUM nr 2 | 2008

– Tillsammans har vi kunnat gå framåt med älgakliv, säger Stefan Hansson.
Ett samarbete sker även med Christer
Wingren och Carl Borrebaeck på LTH
som tagit fram en plattform med artificiella antikroppar och ett chip för inflammationsmarkörer.
Att lundaforskarna väljer att

kommersialisera forskningen beror inte på
att de vill tjäna pengar, försäkrar Stefan
Hansson, utan på att det är bästa sättet
för att få ut resultatet så att det hjälper fler
patienter. Syftet är att expandera forskningen och få in den i industrin så att den
kan förverkligas.
Preeluminas huvuduppgift blir att utveckla en diagnosmetod som tidigt upptäcker mammor i riskzonen. Ett senare
steg blir att utveckla ett botemedel mot
sjukdomen.
Diagnosmetoden är tekniskt färdigutvecklad och skulle – efter CE-märkning – kunna komma ut redan nästa år
om allt klaffar. Hur länge det dröjer innan man även har en behandlingsmetod
vågar Stefan Hansson inte säga. Men
redan nu gör man försök med levande moderkakor i vilka man testar olika
behandlingsterapier.
Stefan Hansson är förlossningsläkare
på halvtid. Att ha en fot i kliniken är vik-

tigt för det ger inspiration och patientkontakter. Barnmorskorna på kliniken
och i mödravården är en viktig del i patientrekrytering och provinsamling, säger han.
MATS NYGREN
FOTNOT: Preelumina har en plats i den nya
Bioinkubatorn och hade ett stort genombrott under 2007 med priser i Venture Cup
i Skåne, deltagande i riksfinalen för Skapapriset, LUAB och Öhrling Pricewater Coopers
innovationspris samt Innovationsbrons idéstipendium.
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Giftet i havandeskapsförgiftning är
troligen fritt hemoglobin, laddat med
syre. Att blockera detta hemoglobin
skulle kunna vara en behandlingsform,
som man redan börjat testa i levande moderkakor. Hemoglobin har länge varit Bo
Åkerströms forskningsområde och han
är därför en viktig person i forskargruppen, liksom Charlotte Bratt som identifierat proteiner från barnets blod i moderkakor från kvinnor med preeklampsi.
– Nu vet vi att i ett senare skede kan
blodkärl i moderkakan vara igenkorkade av fritt hemoglobin, som spränger sönder celler. Hemoglobinet skapar fria syreradikaler som är giftiga för mammans
celler. Fostret bildar nu mer blod för att
kompensera bristen men det sker i en
miljö som är suboptimal. Det skapar en
negativ sjukdomsspiral, förklarar Stefan
Hansson.
Man har också upptäckt s.k. HLAgener vilket pekar på mammans immunförsvar försöker angripa de främmande
cellerna från fostret.

Datum för
information

Den 3 mars hålls i Lund en workshop
kring den använda livmodersmodellen
dit man bjudit världsauktoriteter som
Henning Schneider samt en finsk och
en dansk forskargrupp. Man vill samarbeta kring tekniken och lära av varandra.
Den 6 mars blir det en informationsdag i sjukhusets aula om havandeskapsförgiftning.
2–3 juni på Berzeliussymposiet i
Uppsala samlas världens ledande forskare på preeklampsiområdet.
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”Socialepidemiologi” är ett tungvrickningsord
som betyder forskning om sociala sammanhang
som har betydelse för befolkningens hälsa.
Spännande projekt pågår bland hälsoforskarna i
Malmö.

Har du förtroende för riksdagen
och dess arbete? Tror du att den
svenska sjukvården i huvudsak är
pålitlig, och att risken är liten för att
du ska bli diskriminerad av tänkbara arbetsgivare? Bra för dig i så fall
– så mycket tillit är troligen nyttigt
för din hälsa!

Tillit till andra människor och till samhällets institutioner utgör, ihop med gemensamma normer och deltagande i
aktiviteter i samhället, så kallat ”socialt
kapital”. Begreppet syftar på osynliga resurser som anses bra för hälsan. Att
vara aktiv i olika sammanhang,
dela samhällets huvudvärderingar och lita på sin omvärld
gör enligt denna teori att
man mår bättre, lever sundare och har bättre möjlighet att förebygga eller
behandla sjukdomar.
Många studier har
också visat ett samband
mellan tillit till andra

Tillit
ger hälsa
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hade i huvudsak god tilltro till sjukvården, visade svaren. Hela 75 procent hade hög eller mycket hög
tillit till vården – betydligt högre siffror än de som gällde politiker eller media. Och det var de
som hade sämre tillit som uppfattade sin hälsa som sämre.
Vad som är hönan och ägget
i det här sammanhanget är inte
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Epidemiologi

Epidemiologi är en vetenskap som
kartlägger sjukdomars utbredningsmönster i befolkningen, ofta utifrån
stora databaser och enkätstudier.
Avdelningen för socialepidemiologi har byggt upp en databas med
bland annat socioekonomiska, geografiska och sjukvårdsanknutna
uppgifter om alla skåningar under
åren 1960–2005 (kodade så att enskilda individer inte går att identifiera).
Forskarna samarbetar med flera
andra grupper inom och utom landet, bland annat med Centrum för
ekonomisk demografi vid Ekonomihögskolan i Lund.

Martin Lindströms egen avhandling,

som kom för flera år sedan, jämförde betydelsen av fyra olika faktorer för hälsoriktiga levnadsvanor. De två första
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foto : bilderlounge

De enkätsvarande skåningarna

givet. Dålig hälsa kan ju tänkas leda till
dålig tillit: om man är sjuklig och tycker
sig bli illa omhändertagen av läkarna, så
slutar man förstås att tro på sjukvården.
Forskarna tror ändå att det i regel är
tilliten som påverkar hälsan, och inte
tvärtom.
– Detta är nog särskilt påtagligt i en
välfärdsstat som Sverige. I länder där institutionerna betyder mindre kanske tilliten till dem spelar mindre roll för hälsan. Där vet alla att samhället inte ställer
upp särskilt mycket. Men här, där Försäkringskassan, AMS, sjukvården och
Socialstyrelsen har så stor betydelse, så
hamnar man i ett mycket utsatt läge om
man misstror institutionerna, säger docenten och överläkaren Martin Lindström. Hans forskning handlar om socialt kapital, och han har varit Mohabbat
Mohsenis handledare.

t

människor och hälsa. Färre forskare har
studerat tilliten till samhällets institutioner. En av dessa är doktoranden Mohabbat Mohseni, som utgått från en stor
folkhälsoenkät genomförd av Region
Skåne.
– Jag undersökte sambandet mellan
å ena sidan hur man upplevde sin hälsa
och å andra sidan hur mycket man litade
på sjukvården respektive Riksdagen, och
trodde att man inte skulle bli diskriminerad på arbetsmarknaden. Det visade sig
finnas positiva samband på alla punkter,
förklarar hon.

t

f aktorerna var tillgång till känslomässigt stöd respektive praktisk
hjälp, de två senare var social förankring respektive socialt deltagande.
Den sista faktorn, socialt deltagande, visade sig vara den mest utslagsgivande. De som exempelvis går
på konstutställning och möten, deltar i studiecirklar och spelar bowling hade oftast den mest hälsoriktiga livsstilen, oavsett ekonomi och
utbildning.
– Det är kanske inte så konstigt.
En familj och en liten grupp nära
vänner kan ju dela ohälsosamma
vanor, t.ex. röka eller dricka mycket. Men den som rör sig mycket ute i
samhället tar lättare till sig samhällets normer, som att det är bra att inte
röka, säger Martin Lindström.
formerna för socialt deltagande betyder för hälsan är
det ännu ingen som vet. Är det skillnad mellan att träffa bekanta på ett
föräldramöte och i Facebook? Förmedlas sunda vanor lika bra i en
chattgrupp som på en studiecirkel
i keramik? Det är frågor som social
epidemiologerna kanske kan ägna sig
åt i framtiden.
Vad de nyaste

INGEL A BJÖRCK

helhetssyn
på orsaker
till ohälsa
Vad är det som orsakar skillnaderna i hälsa och sjukvårdskonsumtion mellan människor i olika områden och med olika ställning?
Det är en viktig fråga, om man
vill göra allvar av principerna om
jämlikhet och vård på lika villkor.
Med krympande resurser är det
också viktigt att kommuner och
landsting lägger pengarna på de
åtgärder som ger bäst resultat för
hälsan.

Här kan folkhälsoforskarna vid Avdelningen för socialepidemiologi bidra
med sina kunskaper. Medan mycket av
den medicinska forskningen idag fokuserar på det allra minsta – celler och molekyler – så tar deras forskning ett helhetsperspektiv på individernas liv och
omgivning.
Hjärt-kärlsjukdomarna är ett exempel där den fysiska, sociala och ekonomiska miljön spelar stor roll. Detta är
något som professor Juan Merlo och
hans kollegor studerar, i ett projekt som
fått högsta poäng av Vetenskapsrådets
bedömare inom folkhälsoforskning.
Att hjärt-kärlsjukdomar fördelar

Martin Lindström och Mohabbat
Mohseni. foto : ingela björck

sig olika inom en stad är väl känt. Somliga stadsdelar är mer drabbade än andra, men frågan är vad som är viktigast
av alla de tänkbara skälen – dålig eko-

nomi, etnisk segregation, brist på social gemenskap, sämre tillgång till vård
och motionsanläggningar, kriminalitet, buller, luftföroreningar eller andra
miljöproblem… Och vilken roll spelar individuella faktorer som rökning,
övervikt och högt blodtryck?
– Ett mål för vår forskning är att visa
var det lönar sig bäst att göra en förändring. I ett fall kan individuella insatser
ge bäst effekt, i ett annat fall kan det
vara mer värdefullt att t.ex. bygga en
vårdcentral i ett visst bostadsområde. I
ett tredje fall kanske insatser för att förbättra den sociala stabiliteten är viktigast, säger Juan Merlo.
projekt har gällt
hjärtsjukdomar hos äldre män. Här gav
just skillnader i social stabilitet stort utslag. I områden med hög in- och utflyttning var dödligheten i hjärtinfarkt
högre än i mer stabila områden med
samma genomsnittsinkomst.
– Känner du dina grannar, så kan
de slå larm om du blivit akut sjuk. Har
grannarna däremot just flyttat in så
kanske de inte reagerar, eller också drar
du dig för att be dem om hjälp, säger
Juan Merlo som en tänkbar förklaring.
Andra studier av hjärtsjukdomar
visar att en persons inkomst påverkar
hans eller hennes chans att överleva efter en hjärtinfarkt. Och det gäller inte
Ett av forskarnas
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bara dagens inkomst, utan också hur det
sett ut tidigare i livet. Malmöforskarnas
fynd tyder på att man kan samla på sig
ett inkomstbaserat skydd mot ohälsa,
t.ex. så att en låginkomsttagare har bättre möjlighet att klara en hjärtinfarkt om
han eller hon haft en höglöneperiod tidigare i livet.
Det här fyndet stödjer den socialmedicinska teori som ser materiella förhållanden som huvudbakgrunden till hälsa eller ohälsa. Det finns också en alternativ
syn, där psykosociala förhållanden spelar
större roll. Enligt denna är det inte låginkomsttagarnas sämre ekonomi i sig som

da hälsa när det gäller hjärt-kärlsjukdomar. Har familjen haft det hyggligt då,
så ger det enligt malmöforskarna ett visst
skydd även för den som aldrig själv får
någon hög inkomst.
– Därför är det viktigt för folkhälsan
att barn och ungdomar har det bra. Satsar man på dem får man tillbaka det i
form av en bättre hälsa när de blir vuxna, menar Juan Merlo.
har hans forskning i stället fungerat som en broms för onödiga
satsningar. Det gällde Örkelljunga, där
medelålders kvinnor verkade dö i mycket större utsträckning än tidigare. PolitiI ett fall

”Ekonomin under fosterperioden och barnoch ungdomstiden verkar ha extra stor betydelse för en persons framtida hälsa när det
gäller hjärt-kärlsjukdomar.”
leder till den sämre hälsan (utom i fall av
ren fattigdom). Skälet skulle i stället vara
att det känns nedslående att ligga längst
ner i samhällets hierarki. Den känslan
kan ge en sämre psykisk och fysisk motståndskraft mot olika sjukdomar.
Juan Merlo ger dock inte mycket för
denna teori.
– Inte var det tredjeklasspassagerarnas eventuella depressioner som gjorde
att de gick under med Titanic. Det var
ett enkelt materiellt skäl, nämligen att de
saknade livbåtar! säger han med ett drastiskt exempel.
Enligt hans synsätt är

den psykosociala teorin något som passar in i samhällen som USA eller Thatchers England,
där ohälsa och andra problem gärna ses
som individens eget fel. På så sätt slipper
politikerna att ta sig an de stora inkomstskillnaderna i samhället.
Ekonomin under fosterperioden och
barn- och ungdomstiden verkar ha extra stor betydelse för en persons framtiLUM nr 2 | 2008

ker blev förstås oroade: var det något allvarligt på tok i kommunen, måste man
sätta in akuta åtgärder?
Socialepidemiologernas studie av saken gav lugnande besked. Den aktuella tioårsperioden hade visserligen dystra
siffror, men sett över en längre tid handlade det om en tillfällig svängning. De
medelålders kvinnornas dödlighet i Örkelljunga har mycket riktigt gått tillbaka
nu, och är inte det minsta onormal.
har forskarna hjälpt Region Skåne att spara pengar. Det gäller
till exempel i en studie av olika vårdcentralers utskrivning av blodfettssänkande
s.k. statiner. Alla statiner ger praktiskt
taget samma effekt, men de skiljer sig
mycket i pris.
– Vår studie visade att manliga höginkomsttagare hade större chans än andra att få de dyrare statiner som regionen
av ekonomiska skäl inte rekommenderar,
säger Juan Merlo.
– Den visade också att privata vårdI andra fall

Folkhälsan gynnas av att barn och ungdomar
har det bra, säger Juan Merlo.
foto : ingela björck

centraler i mindre utsträckning än offentliga höll sig till de billigare läkemedlen. De privata vårdcentralerna är alltid
först med att skriva ut nya, dyra läkemedel. I vår studie gällde det t.ex. en ny statin som var åtta gånger dyrare, trots att
dess verkan var sämre dokumenterad...
Utifrån socialepidemiologernas studie
har Region Skåne kunnat göra striktare
riktlinjer för läkemedelsförskrivning. På
så sätt bidrar forskarna till det som är ett
av deras mål: att ge en vetenskaplig grund
till en jämlik fördelning av sjukvård och
förebyggande hälsovård.
INGEL A BJÖRCK
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LTH:s man i kina
Förbereder inför den första kullen Kina-ingenjörer
Att glida fram i båt på den mytomspunna Västra sjön är bästa sättet
att bli bekant med Hangzhou. Genom dimman skymtar de lummigt
gröna kullarna. Här har människor i
generationer byggt tempel och anlagt trädgårdar som imponerade redan på Marco Polo. Hösten 2009
anländer de första ”Kinaingenjörerna” från Lund till denna stad som
för många kineser symboliserar paradiset på jorden. På plats för att
ta emot dem finns Gabriel Somesfalean – Lunds universitets man i
Hangzhou.

Ryktet om Hangzhous skönhet lockar
varje år tusentals turister. Men här finns
mer än vackra vyer. Som huvudstad i
Zhejiang-provinsen, den bördigaste och
mest välbärgade i Kina, ligger Hangzhou
i framkanten både ekonomiskt och socialt. Miljömedvetenheten är större än i
de flesta kinesiska städer. Vanliga mopeder är förbjudna och elmopparna trängs
på gatorna. Trots det är luften tjock med
svenska mått mätt, åtminstone i centrum
som ser ut som i vilken modern storstad
som helst: skyskrapor, kommers och tät
trafik.
en
dryg timmes tågresa sydväst om Shanghai. Precis som där pågår tidernas byggboom och universitetet hänger med. Ett
nytt campus har byggts i utkanten i futuristisk världsexpo-stil. I fonden skymtar nya höghus – bostäder för bl.a. de
bönder som tidigare odlade risfälten där
Zhejiang-universitetet nu ligger.
Hangzhou ligger på östkusten

– Bönderna fick ersättning i förhållande till hur mycket mark de måste överge. Vissa som valde enbart andelar i de
nya bostadsskraporna fick så många
lägenheter att de äger hela trapphus. De har blivit miljonärer på
att hyra ut, berättar Gabriel Somesfalean, teknologie doktor
från Lund.
till centret för
optik och elektromagnetisk
forskning där han sedan i höstas forskar på tillämpningar inom miljöövervakning och
medicin. Det är ingen tillfällighet att han hamnat här.
– Redan som barn var jag fascinerad av det avlägsna och ”obegripliga” Mittens rike. För att aktivera en
annan del av hjärnan läste jag in en fil.
kand. i kinesiska vid sidan om civilingenjörsutbildningen på LTH, berättar han.
2004 doktorerade han i fysik, tillämpad laserspektroskopi. Handledaren Sune Svanberg, som länge samarbetat med kolleger i Kina, uppmanade
honom att använda sig av sin ovanliga
kunskapskombination och direkt efter
disputationen blev det två års postdokvistelse i Kina för Gabriel, hans kinesiska fru och deras två små flickor.
– Det var i Harbin längst upp i norr,
på gränsen till Sibirien, vilket märktes på
vintrarna! Det kan bli lika många minusgrader i Harbin som det blir plusgrader i
Hangzhou på sommaren.
Gabriel Somesfalean rekryterades till
Fotonikcentret vid Zhejiang-universitetet på sina tekniska forskarmeriter, men
Vi är på väg

Kina är ett andra hem för Gabriel Somesfalean – här i samspråk med en sekreterare på
Fotonikcentret där han är lektor.

har också axlat andra uppdrag. En del
av arbetstiden ägnar han åt att förbereda
inför den första kullen Kina-ingenjörer
från LTH. Det är mycket som ska klaffa: byråkratin ska hinna mala färdigt och
det behövs insatser för att undervisning,
service och boende ska fungera.
– Det är en förutsättning att man
finns på plats för att kunna uträtta något
och för att markera att vi menar allvar,
konstaterar Gabriel.
Han är även koordinator för KTH,
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som också samarbetar med Zhejianguniversitetet inom optisk kommunikation. Fotonikcentrets föreståndare Sailing He arbetade i Sverige i flera år och
har en professur på KTH.
Det finns inget skäl till konkurrenstänkande mellan LTH och KTH i det
här fallet, menar Gabriel Somesfalean.
Sverige är litet och kineserna så flitigt
uppvaktade av hugade partners från väst,
därför kan det vara strategiskt för svenska universitet att samarbeta och komplettera varandra.
– Vi bör odla de goda relationer vi redan har till framstående kinesiska lärosäten och inte lägga krut på universitet
där vi inte upplever ett starkt ömsesidigt intresse av samarbete.

För en billig penning kan man hyra en båt och ta sig runt Västra sjön i skymningen.

Det är mer än hundra år sedan

västerländska sändebud vallfärdade
för att avlägga tribut hos kejsaren av
Kina. Skälet till uppvaktningen var
då som nu jättelandets rikedomar.
Förr bland annat siden, te och porslin, idag främst den växande marknaden och ”humankapitalet”, dvs. billig arbetskraft och ambitiösa studenter.
Kinas storsatsning på innovationssystem
imponerar också.
– Bara på Fotonikcentret har man investerat 40 miljoner på teknisk apparatur de senaste åren. 2017 firar universitetet 120-årsjubileum och ambitionen är
att då tillhöra de hundra bästa i världen,
berättar Gabriel. För att nå dit ska centret, som redan är bäst i Kina på optisk
ingenjörsvetenskap, satsa ytterligare 60
miljoner på teknisk utrustning och laboratorier.

ovan: En av många studentrestauranger på Zhejiang-universitetets nya campus. Maten

är mer västerländsk än på de flesta restauranger.
Nedan: Utsikt från Fotonikcentret vid Zhejiang-universitetet; funkis och kinesisk stil

smälter ihop.

i en vit byggnad i en slags Kina-influerad funkisstil.
Vi går runt och hälsar på några av de
doktorander som Gabriel är biträdande
handledare för.
– Studenterna arbetar mycket hårt
och långa dagar. Seminarier och möten
ligger på kvällstid och helger, för då har
folk tid från labbjobbet!
Fotonikcentret ligger
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Hangzhou

Hangzhou grundades för över 2000
år sedan och var Kinas huvudstad under Södra Songdynastin (1127–1279).
Staden är berömd för sitt silke och te
och ligger i ena änden av Kejsarkanalen som användes för att frakta söderns
rikedomar till Peking. Hangzhou kallas i dag det ”paradisiska Silicon Valley”
på grund av sin inriktning på IT-industri,
men också på läkemedel, miljövård och
nya material. Det bor mer än sex miljoner människor i stor-Hangzhou, och staden ligger femma i ekonomisk utveckling i Kina.

t

Zhejianguniversitetet (ZJU)

t

Föregångaren till dagens universitet bildades av kinesiska intellektuella 1897.
Det är ett forskningsinriktat, ämnesövergripande universitet med tyngdpunkten på ingenjörsvetenskap. ZJU har
8.400 lärare och forskare, 39.000 heltidsstudenter, därav 1.700 utländska
studenter. För närvarande rankas ZJU
som nummer 3–5 i Kina.
LTH har forskningssamarbete med
ZJU. Gabriel Somesfalean (se huvudartikel) arbetar vid ZJU under tre fjärdelar
av året, resten i Lund. Han är biträdande
handledare för Zuguang Guan, student
från ZJU, som just anställts som doktorand hos professor Sune Svanberg, LTH.

LTHs
Kina-inriktning

Hösten 2007 startade LTHs civilingenjörsutbildning med Kinainriktning. Studenterna läser trettio högskolepoäng
kinesiska, varav hälften i Kina. Femte terminen tillbringas på Zhejiang-universitetet i Hangzhou. Kurserna ges på
engelska, men även kinesiska studenter deltar, så de svenska teknologerna får chans att praktisera sin kinesiska. Studenterna kan göra praktik på ett
svenskt företag i Kina, tillbringa ytterligare en termin i Kina och även göra sitt
examensarbete där. Trettio studenter
antas varje höst.

De vindlande trädgårdarna runt Västra sjön är en oas för både stadsborna och de tusentals
turister som årligen kommer till Hangzhou.

”Som utlänning är man gynnad och väl omhändertagen. Särskilt om man tillhör den
akademiska världen. Byråkratin finns i nivån
över forskningsinstitutionen och påverkar
inte direkt det dagliga arbetet.”
I laboratoriet för optiska fiber möter vi
en teknolog från KTH som gör sitt examensarbete här. Han delar lägenhet med
en annan Erasmus-student som kan lite
kinesiska. Det är räddningen för det är
jobbigt att inte kunna någon kinesiska
alls i Hangzhou, berättar han.
– Där kommer LTHs Kina-ingenjörer att ha en fördel, konstaterar Gabriel.
Den nya ingenjörsutbildningen inkluderar språk, nyckeln till kulturen och förståelsen av Kina.
På bussen tillbaka till centrum pratar Gabriel Somesfalean om sin bild av
Kina:
– Det första som slår en är skalan.
Det är så mycket mer av allting och människorna så ofattbart många. På campus trängs horder av studenter i Asiens
största matsal. Hela Sveriges befolkning
motsvarar inte mer än hälften av staden
Shanghais!
som direkt,
nästan naket på många sätt. Människor
bor tätt, man är aldrig ensam. Han pekar
ut genom bussfönstret på gatan där en
man står och säljer levande fjäderfän.
– Man väljer ut sin höna på marknaHan upplever livet här

den och den nackas på stället, mitt framför näsan på en.
Socialt råder en tydlig hierarkisk ordning – ett arv från konfucianismen. I
Kina kör man med sina underlydande;
ingen förväntas fråga en underordnad efter hans eller hennes åsikt.
– Man måste alltid veta om man är
den som tjänar eller blir tjänad. Individen flätas automatiskt in i ett tajt, närmast strypande socialt nät, där mycket av
ens framgång beror på ”guanxi”, dvs. relationer till personer med makt.
Lika tydligt som det sociala regelverket,

lika undflyende och hermetiskt slutet är
det politiska systemet. Obekväma händelser, som skulle kunna kasta en skugga över
de styrande, rapporteras som regel inte.
Det behöver inte vara politiska protester;
ett vanligt avbrott i vattenförsörjningen
kan förbigås med tystnad, fastän det ställt
till problem för hundratusentals människor i flera dygn. Det var vad Gabriel och
hans familj upplevde en vinter i Harbin.
– Som utlänning är man gynnad och
väl omhändertagen, fortsätter han. Särskilt om man tillhör den akademiska
världen. Byråkratin finns i nivån över

34 												

LUM nr 2 | 2008

forskningsinstitutionen och påverkar
inte direkt det dagliga arbetet. Om man
som jag har en bra chef med inte så traditionella värderingar, kan det skapas kreativa rum där man kan verka relativt oberoende.
Vi kliver av vid det gamla universitetscampuset som ligger centralt strax intill
Västra sjön. Studenter cyklar, sitter och
pratar, spelar boll. Vid ingången tronar
en staty av Mao; solen håller på att sjunka bakom hans jättearm som är höjd i
en hälsning.
– Vad tycker kineserna om Mao? frågar jag Gabriel.
– Hans skugga dröjer sig kvar och de
finns de som hyllar honom fortfarande,
även om få saknar hans diktatoriska excesser. De flesta tycker nog att han gjorde
både bra och dåliga saker; officiellt heter
det att ”Mao hade rätt till 70 procent”.
Fast en del undrar hur man lyckats få
fram den siffran…
En kille joggar förbi i t-shirt: ”Blood,
sweat, no tears” står det på den. Det kunde ha varit det prövade kinesiska folkets
valspråk, tänker jag. Men även om Kina
är en auktoritär stat är den inte längre
totalitär. Fler åsikter får komma fram,
hävdar bland andra statsvetaren Johan
Lagerkvist i sin senaste bok om landet.
Gabriel Somesfalean håller med; det har
skett en viss politisk liberalisering, men
påtagligast är ändå den ekonomiska utvecklingen och att hundratals miljoner
människor lyfts ur fattigdom.
– I den rådande optimismen känner
många att bara himlen sätter gränsen för
vad framtiden kan erbjuda!
Den kinesiska civilisationen har utvecklats och överlevt bakslag i flera tusen
år och Kina är på väg att bli en stormakt
igen, kanske den största, säger han.
– När avstånden krymper och globala
problem som exempelvis klimatförändringen blir allt mer uppenbara, så berör
det också oss i Sverige, lika mycket som
kineserna. Vill vi vara med om Kinas utveckling och påverka den, så ska vi vara
öppna och odla våra kontakter. Och koncentrera oss på den gemensamma nyttan,
det som förenar oss som människor.
text & foto : BRITTA COLLBERG
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Ska man samarbeta
med en diktatur?
Människorna i Hangzhou är lyckligast i Kina visar en ny undersökning. Men även här märks
att Kina är en diktatur. I augusti greps t.ex. Hangzhou-författaren Lu Gengsong, för att han agerat för demokrati. Han är bara
en i raden. Amnesty och Human
Rights Watch rapporterar ständigt om brott mot mänskliga rättigheter.
Ska man samarbeta med en
diktatur som Kina?
– Ja, men vi behöver lära oss
mer om det kinesiska samhället,
säger forskaren och sinologen
Marina Svensson.

– Kontakterna med Kina innebär inte
att vi godtar brotten mot mänskliga rättigheter. Samarbetet är positivt
både för oss och för kineserna, menar
Marina Svensson på Centrum för östoch sydöstasienstudier. Hon forskar
sedan flera år på bland annat medier
och mänskliga rättigheter i Kina.
– Mänskliga rättigheter handlar om mer än dissidenter. Kineserna
åberopar själva mänskliga rättigheter
– inskrivna i Kinas grundlag 2004 –
när de kräver respekt för egendom och
äganderätten, mer inflytande i stadsplaneringen, renare miljö och bättre
skolor för sina barn.
intresserar
sig för lite för Kinas inhemska sociala utveckling. Det behövs mer av det
samhällsvetenskapliga perspektivet,
anser Marina Svensson. I dag handlar det mest om teknik, ekonomi, utrikespolitik och naturvetenskap trots
att allt som rör hälsovård, miljö och
handel påverkas av sociala och politiska faktorer.
Många medier fortsätter också att
Men svensk forskning

Marina Svensson.

förmedla bilden av Kina som fjärran
och exotiskt, trots att det traditionella
Kina i dag är svårt att finna. Och man
diskuterar mer Kinas roll som ekonomisk marknad och global aktör, t.ex.
i Afrika, än vad som händer inom landet, vilket är minst lika viktigt globalt sett.
– Vi kan inte bara se Kina som en
marknad. Det är en växande stormakt, ekonomiskt men också militärt.
Det är ett moderniseringsexperiment i
gigantisk skala – en utmärkt fallstudie
för en samhällsforskare, säger Marina Svensson. Kinas superkapitalistiska
enpartistat utmanar till exempel västerländska moderniseringsteorier om
att demokrati kommer av sig självt
bara ett land utvecklas ekonomiskt.
Danmark, Norge och Finland satsar mer på samhällsvetenskaplig Kinaforskning än Sverige – men vi är
på väg att bättra oss, hoppas Marina
Svensson.
Och i sommar finns chans att se
hela bredden när det gäller pågående Kinaforskning. Den 6–10 augusti arrangerar nämligen Lunds universitet den 17:e EACS-konferensen
– European Association for Chinese
Studies. Samtidigt som OS startar i
Beijing ska 300 forskare från hela världen, men främst från Europa, presentera sin forskning om Kina.
BRITTA COLLBERG
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MAO – FRÅN GUD TILL KITSCH. Maos skugga dröjer kvar över Kina, bildligt och bokstavligt, även om politiken som förs är en annan än under
hans tid. På loppmarknaden är det partiordföranden och den rundmagade landsfadern som bjuds ut i kitschig tappning. I ett mondänt kafé i
Shanghai – just i det kvarter där kommunistpartiet en gång bildades – vågar man vara ironisk; en vägg täcks av Mao-porträtt à la Warhol.

LU anställer egen koordinator i Kina
Från februari har Lunds universitet en egen anställd kontaktperson
i Shanghai. Samarbetet med Fudanuniversitetet har vuxit så kraftigt
att Lunds behov inte kan tillgodoses enbart av det samnordiska centrets personal på plats.
– Förhoppningsvis får vi representation också vid Pekings universitet redan i sommar, då i samarbete med andra europeiska
universitet, berättar Jan-Olof Nilsson, Kina-samordnare vid Lunds
universitet.

Under 2008 ska Jan-Olof Nilsson samordna Lunds universitets insatser i Kina
och medverka till att en central Kinastrategi formuleras. Den ska läggas fram
för universitetsledningen och vägleda det
framtida arbetet.
– Ambitionen är att koncentrera Kinaaktiviteterna på den universitetsgemensamma nivån och på det viset få ut mer,
säger Jan-Olof Nilsson.
städa upp
bland sina många samarbetsavtal och
koncentrera och fördjupa samarbetet genom att prioritera bland sina partners. I
första hand är det tre toppuniversitet som
LU vill samarbeta med: Peking universitet, Fudan i Shanghai och Zhejiang i
Hangzhou. Därutöver vill LU utveckla
sina kontakter med Jiaotong i Shanghai,
Lunds universitet behöver

Hongkong University och National Taiwan University.
Vid Pekinguniversitetet – Kinas främsta – har Lund tagit initiativ till ett European Centre, efter förebild från Nordic
Centre vid Fudan-universitet i Shanghai.
– Göran Bexell har lagt fram idén
inom det europeiska universitetsnätverket
LERU och vi tror och hoppas att vi kommer att få gehör, säger Jan-Olof Nilsson.
En kontorslokal står redan klar och
väntar inne på campus-området.
– Får vi med oss ett tiotal av LERUuniversiteten så blir kostnaden ganska liten för att driva Europakontoret med en
anställd. Förhoppningen är att vi hinner
dra igång före OS i Peking.
Nordic Centre vid Fudan jobbar myck-

et mot studenter på grund- och masternivå. Europacentret i Peking ska inriktas
mot forskning och studier på högre nivåer, och kunna fungera som kontaktyta för
europeiska forskare ut mot hela Kina.
En kurs i European Studies planeras i
Peking, med europeiska gästlärare. Plattformar för forskningssamarbete kring
naturvetenskap och medicin ska också
kunna skapas.
Vid Fudan i Shanghai har LU från februari på prov en egen kinesisk koordinator under ett halvår, som en resurs för
alla aktiviteter som rör Lunds universitet. Koordinatorn ska också dra igång
en alumniförening för alla kinesiska stu-

denter som läst i Lund eller gått kursen
Nordic Studies.
I Hangzhou utökas samarbetet med
Zhejianguniversitetet. Förutom LTHs
Kinainriktning (se separat artikel) finns
planer på ett utbildningssamarbete inom
livsmedelsteknik, och mer akademiskt
samarbete med Sino-Swedish Management Development Centre samt motsvarigheten till forskningsbyn Ideon.
Även i Lund ska krafterna samlas. I mars

planeras ett stort möte för alla intresserade som samarbetar med Kina.
– Vi vill få till stånd ett nätverk som
kan samverka. Centrum för Öst- och
sydöstasienstudier får en viktig roll i det
arbetet, säger Jan-Olof Nilsson.
Studenttidningen Lundagård uttryckte nyligen en skepsis mot Lunds universitets intresse för diktaturen Kina.
– Det är bra att man är skeptisk. Men
jag menar att vi ändå har en möjlighet att
bidra till en positiv utveckling. Nordic
Studies, den kurs som jag och min kollega Kjell Nilsson byggt upp, diskuterar
lagstiftning, politik, välfärd, kvinnofrågor, miljö och mänskliga rättigheter. Det
är värdefullt. Kina är också statt i stark
utveckling och gör enorma investeringar i forskning och utveckling. Vill vi vara
med om det, så bör vi samarbeta.
text & foto : BRITTA COLLBERG

Här slutar LUM : s reportageserie om Kina
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Vem drar våra slutsatser?

J

ag har arbetat med tillämpad forskning och
gillar det – har varit betald av både fackföreningsrörelse och arbetsgivare, t.o.m. samtidigt.
Resultaten har ibland stått i konflikt med de
av organisationerna önskade. Påståendet att vissa av
de industriarbetsplatser vi undersökt hade undermåliga förhållanden ogillades – men arbetsgivarna publicerade ändå antologin. Av LO blev jag ombedd att
inte rapportera alla resultat, bara vissa av dem. Jag
lovade ingenting – men inbjudan till Bommersvik
stod ändå fast. Resultatet av oenigheten blev faktiskt
att båda parter lärde sig något.

Jag har också deltagit i ett antal EU-projekt, vars
utformning tycks baserad i en misstroendekultur där
forskaren är kontrollerad i varje steg – vad man skall
göra, hur det skall göras, med vem och när. Även efter att ansökan är accepterad har forskningsdirektoratet rätt att ändra både målsättning och arbetssätt. De
projekt jag har haft insyn i har under denna press alla
drivits att utlova mer vittgående resultat och produkter än det varit realistiskt att uppnå. EU är ingen omedelbar användare, men kräver ändå tillämpbara resultat och för handläggarna är resultaten språngbräda för
nya jobb.
Vi underkastar oss denna styrning för att få tillgång till pengar, internationella samarbeten och material som till sist kan publiceras. Men vad som aldrig
har hänt mig i samarbete med uttalade partsintressen
i Sverige har nu hänt mig vid vetenskaplig publicering. Inte EU handläggare men projektledning dikterar mina konklusioner! Slutsatsen har jag fått per
mail: ”den produkt vi skapat i projektet kommer att
vid en framtida användning ge vissa önskvärda samhälleliga effekter.” Vilket naturligtvis inte går att evidensbasera eller att på annat sätt framskriva.
Efter att jag levererat aktiviteter, projektrapporter, tid- och slutrapporter så kräver man nu bara en liLUM nr 2 | 2008

gästkrönikan

Om kraven som följer med externa medel, skriver Ann-Katrin Bäcklund
vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. Inte minst
EUs uppskruvade förväntningar på tillämpbara resultat som hittills inte
varit så vanligt inom samhällsvetenskap. Hur hanterar kollegor som verkligen arbetar på uppdragspengar kraven? undrar hon.

ten resultatinriktad slutsats. Är det verkligen så mycket begärt? Med pragmatisk hållning går det att göra
saken lätt för sig och leverera den begärda slutsatsen
kringgärdad med några förbehåll, som möjligen, givet att… etc.
Det går också att göra det svårt för sig. Det kostar
en artikel, en artikel mindre i LUP, en artikel mindre i RQ08. Är det någon som blir tacksam för det?
I BNP bidrar även trafikolyckor till tillväxten. Till
LUP bidrar
även de olyckli- Vore vi bättre förberedda på samgaste artiklar.
Varför hand- arbetets villkor och roller och lite
lar forskarkolle- modigare så kunde kanske resultagor såhär? San- ten bli bra och inte bara ”lyckade”.
nolikt för att
”lyckade” resultat ger större chans till ära och pengar än måttfull
kunskap. I alla stora system byggda av människor så
händer olyckor, misstag och rena falsarier. Det ingår i
spelet, men det är en del av spelet som vi talar för lite
om, om vi ens ser det i fartblindheten.
Enda sättet att undvika denna typ av konflikt är

att vi garanteras en större andel internfinansierad
forskning. Tills det händer så är vi tvungna att orientera oss bland kraven som följer med externa medel. Inom samhällsvetenskapen har pressen på resultat
hittills inte varit särskild hård, men den ökar. Mina
erfarenheter får mig att undra hur kollegor som verkligen arbetar på uppdragspengar hanterar kraven.
Delar någon mina erfarenheter? Vore vi bättre förberedda på samarbetets villkor och roller och lite modigare så kunde kanske resultaten bli bra och inte bara
”lyckade”.
ANN-K ATRIN BÄCKLUND
INSTITUTIONEN FÖR KULTURGEOGRAFI
OCH EKONOMISK GEOGRAFI
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Har du spännande forskningsresultat?
Vi hjälper dig att ta dem till marknaden.

HAR DU EN IDÉ om hur din forskning kan göra nytta ute i samhället? Har du någon
idé om hur den kan kommersialiseras? Ring då någon av våra affärsutvecklare, så
hjälper vi dig att göra idé till verklighet.

Helena Ljusberg
Affärsutvecklare
046-222 12 72

Sven Olsson
Affärsutvecklare
046-222 12 78

Har du frågor rörande kommersialiseringsprocessen? Vi ger stöd i frågor om
patent, affärsutveckling, juridik, finansiering och marknadsföring. Vi tillhör
universitetet och vår service är kostnadsfri och konfidentiell. Vi har under de senaste
åren varit med och hjälpt till i bildandet av ett 30-tal forskningsbaserade bolag från LU.
046-222 11 11 - www.luinnovation.lu.se - info@luinnovation.lu.se

LU Innovation
Stöd för forskare som vill kommersialisera sina forskningsresultat.
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Nitiska belönades

Vid den årliga nit- och redlighetsceremonin i Universitetshuset belönades
drygt 80 trogna medarbetare med antingen klocka, konstglas eller medalj. Utdelandet sköttes av rektor Göran Bexell och förvaltningschef Marianne Granfelt. Efter ceremonin i universitetsaulan fortsatte festligheterna med en middag i Pelarsalen. LUM fångade fem i flykten och frågade om det bästa och
sämsta med Lunds universitet som arbetsplats.

Kim Salomon,
professor,
Historiska
institutionen

Ann-Charlotte
Eliasson, professor, livsmedelsteknologi

Bäst: – Det bästa är friheten i arbetsuppgifterna,
att man själv får
disponera sin tid.
Det är ett intellektuellt svängrum med inspirerande kollegor.
Sämst: – Jag är trött på alla dessa utvärderingar av universitetet, till exempel
RQ08 och de som Högskoleverket genomför. Negativa tycker jag också att systemen
Tur & Retur och Lupin är.

Bäst: – De internationella kontakterna är spännande. Man lär sig
hela tiden nya saker och träffar studenter och kollegor som kan mycket. Samtidigt har man möjlighet att fördjupa sig i
sitt eget ämne. Det är en kreativ och positiv miljö att arbeta i.
Sämst: – Utvecklingen går mot mer byråkrati och administration, numera måste
alla arbeta med administration. Det känns
som att det är långt mellan där nya förslag
kommer upp och där besluten fattas.

Lars Andrae,
biträdande
enhetschef,
Studentservice
Bäst:– Det är
en arbetsplats med
många spännande människor med
många olika kompetenser. Det är
en fantastisk mångfald och det uppskattar jag.
Sämst: – Det finns möjligtvis en kylig
inställning till synen på hur man betraktar sina medarbetare. Personalpolitiken är
kanske inte vad den borde vara på en modern arbetsplats.

LUM nr 2 | 2008

Christina Packalén, universitetsadjunkt, Centrum
för teologi och
religionsvetenskap
Bäst: – Det bästa med att arbeta på universitetet är friheten. Jag
kan jobba på ett sätt som jag trivs med
och med arbetskamrater jag trivs med. Det
finns mycket idéer.

Sämst: – Det kan vara lite av en ankdamm. Det är alltid samma människor
på samma plats. Personer stannar för
länge och det behövs förnyelse.

Carl Foung,
utvecklingsdirektör,
Internationella
miljöinstitutet
Bäst:– Friheten är det bästa.
Friheten att tänka, röra sig och
komma med nya
förslag. Det är en stimulerande och varierande miljö att arbeta i. Man möter mycket spännande människor. Lund
är en fantastisk stad och det är nära till
kontinenten.
Sämst: – Bristen på debatt och diskussion kring vart universitetet är på
väg. Hur ser universitetets roll ut om tio
år till exempel? Vi måste våga anpassa
och förändra oss. Det finns en rädsla för
vad som händer i omvärlden och universitetet hade kunnat bidra med mer än
vad det gör. Vi håller på akademisk tradition men vi måste försöka vara en del
av det verkliga också.

intervjuer : Helena Olsson
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Boken

På gång

Livet på fängelset

24 februari Frans Schuberts ballader.
Konsert och föredrag med studenter ur Musikhögskolans sångklass och Tobias Lund, doktorand i musikvetenskap. Kl 15.00, Kapellsalen,
Palaestra, Lund.

Hur startas och hur undviks bråk på
fängelser? Det diskuterar sociologen
David Wästerfors i boken Fängelsebråk (Studentlitteratur), som bl.a. innehåller intervjuer med både intagna och
vårdare. I huvudsak är dock vardagen
på en anstalt inte upprorisk och våldsam utan snarare monoton och trist,
menar författaren.

Bioteknik – dröm
eller mardröm?
De tre LU-anknutna skribenterna Ulf
Görman, Carl-Gustaf Andrén och Göran Hermerén är redaktörer för antologin Att forma vår framtid (Nordic
Academic Press). Stamcellsforskningens etik, drömmen om evigt liv med
bioteknikens hjälp och mediernas varningar respektive haussningar av den
biotekniska forskningen hör till bokens
teman.

Inflationens historia
Dagens låga och stabila inflation är
unik, skriver nationalekonomen Klas
Fregert i Inflation (SNS förlag). Kasten
mellan hög inflation och hög deflation
har tidigare brukat inträffa med bara
några års mellanrum ända sedan 1700talets början. All inflation är inte dålig,
menar författaren – viktigast är att inflationen är stabil och förutsägbar.

När tankarna
får vandra
Vad tänker människor på i bilkön, i kassakön och på tågresan? Drömmer man
sig till Söderhavet eller tillbaka till barndomen, funderar man på jobbet eller
planerar middagen? Lundaetnologen
Orvar Löfgren resonerar tillsammans
med sin kollega Billy Ehn från Umeå om
detta, med exempel hämtade från litteratur, film, konst och intervjuer. Deras
bok heter När ingenting särskilt händer (Symposion).

24 februari Söndagskväll i Kryptan.
Brott, straff och människosyn. Gäst: Claes
Borgström, advokat och tidigare JämO. Kl
19.00 i Domkyrkans krypta, Lund. Info: www.
svenskakyrkan.se/lundsstift/studentprasterna
26 februari Lunds filosoficirkel. Professor Lynn Åkesson föreläser om ämnet: Om de
avtryck vi lämnar efter oss i världen. Terminens tema: Hur skall vi förstå vår omvärld?
Kl 19.30 Palaestra, Lund.
28 februari Föreläsning. ”Latin och
universitet: igår, idag, imorgon”. Professor
Anders Pilz inleder, paneldebatt med Anders
Piltz, dekanus Jan Svensson samt latinlärare och bibliotekarie Eva Nylander. Lunds universitetshistoriska sällskap inbjuder till möte.
Kl 19.00 på SOL-centrum, Helgonabacken 12,
Lund.
28 februari Biology Seminar at COB.
”The synaptic plasticity of the brain induced by ischemia”, Galina Skibo, Department
of Cytology, Bogomoletz Institute of Physiology, Ukraine. Kl 15.15, lecture hall, Animal Physiology building, Helgonavägen 3B, Lund. Info:
www.biol.lu.se/cellorgbiol/seminars.html
2 mars Söndagskväll i Kryptan. Kaos i
friheten – om att välja. Kl 19.00 i Domkyrkans krypta, Lund. Se även www.svenskakyrkan.se/lundsstift/studentprasterna
4 mars Seminarium om miljöbrott.
Emilgruppen är en samarbetsgrupp om miljö
brottsbekämpning mellan tillsynsmyndigheter
na i Skåne, polis och miljöåklagare som anordnar en utbildningsdag om hur man agerar
säkrare i miljöbrottsprocessen. Kl 9.00, Blå hallen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund. Anmälan och info: www.miljovetenskap.lu.se
4 mars Presentation of ongoing research. Fumi Kitagawa, assistant professor
at CIRCLE, presents her ongoing reserach. Kl
14.15, rum M 213, Sölvegatan 16, Lund.
4 mars Lunds filosoficirkel. Professor Sven-Erik Liedman föreläser över ämnet:
Marxismen – död eller levande? Terminens
tema: Hur skall vi förstå vår omvärld? Kl 19.30,
Palaestra, Lund.

5 mars Forskning pågår. Forskningsseminarium där Tiina Rosenberg, professor i genusvetenskap, presenterar sitt pågående projekt Zarah Leander – den queera divan. Kl
15.00, konferensrummet, Centrum för genusvetenskap, Magle Stora Kyrkogata 12 B, Lund.
6 mars Ecology Seminar. Jennifer Leonard, Uppsala universitet, will give a seminar
entitled ”Face climate change-lessons from
Ice Age wolves”. Kl 14.00, Blå hallen, Ekologihuset, Lund.
6 mars Biology Seminar at COB. ”The
ins and outs of your skin”, Emma Sparr
(Chemical Center, Physical Chemistry 1, Lund
University). Kl 15.15, Biology Lecture Hall, Sölvegatan 35, Lund.
9 mars Söndagskväll i Kryptan. Drabbad av sorg. Gäst: Peter Barlach, författare,
musiker och regissör. Kl 19.00 i Domkyrkans
krypta, Lund. Info: www.svenskakyrkan.se/
lundsstift/studentprasterna
10 mars Karriärseminarium för doktorander inom juridik, samhällsvetenskap
och ekonomi. Lunds Doktorandkår, LDK, i
samarbete med Arbetslivscenter vid Lunds universitet, inbjuder till seminarium kring karriär och arbetsliv. Info: www.lu.se/av. Anmälan
sker till domb@ldk.lu.se senast en vecka före
seminarietillfället. Kl 15.15 på Arbetslivscenter,
Gamla Kirurgen, Sandgatan 3, Lund.
11 mars Lunds filosoficirkel. Professor
Karl-Olov Arnstberg föreläser över ämnet: Att
både vara sanningsenlig och en hygglig
människa. Terminens tema: Hur skall vi förstå
vår omvärld? Kl 19.30 på Palaestra, Lund.
12 mars Karriärseminarium för doktorander inom naturvetenskap. Lunds Doktorandkår, LDK, i samarbete med Arbetslivscenter vid Lunds universitet, inbjuder till
seminarium kring karriär och arbetsliv. Anmälan sker till domb@ldk.lu.se senast en vecka
innan seminarietillfället. Into: www.lu.se/ac.
Kl 15.15, Arbetslivscenter, Gamla Kirurgen,
Sandgatan 3, Lund.
12 mars Öppet Hus på Campus Helsingborg. Kl 16–19, Universitetsplatsen 2, Helsingborg. Se även www.ch.lu.se
13 mars Seminarieserie på Lärande
Lund. Kvalitet och effektivitet i forskarutbildningen: Kritiska faser i avhandlingsarbetet ur en forskarhandledares perspektiv, professor Roger Qvarsell, Institutionen för
studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet. Kl 14.00, Lärande Lund,
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Allhelgona Kyrkogata 14, Lund. Anmälan till
Eva.Brodin@pedagog.lu.se. Se även www.ll.lu.
se/seminarium/seminarium.htm
13 mars Biology Seminar at COB. ”The
evolutionary history of Streptococcus
agalactiae, a bacterial genome shaped by
DNA conjugation”, Philippe Glaser (Unité de
Génomique des Microorganismes Pathogènes,
Institut Pasteur, Paris, France). Kl 15.15 Biology
Lecture Hall, Sölvegatan 35, Lund.
14 mars Professorsinstallation. Kl 16.00,
universitetsaulan, Lund. För mer information,
Maria Wennerström 046-2227038.
16 mars Körkonsert. Dieterich Buxtehude: Membra Jesu Nostri. Lunds Akademiska Kör tillsammans med solister och musiker
på tidstrogna instrument. Gästdirigent: Fredrik
Malmberg. Kl 15.00 i universitetsaulan, Lund.
16 mars Söndagskväll i Kryptan. Tusentals år i fötterna – dansmässa. Gäst:
Pia Lamberth, dansledare/utbildare. Kl 19.00
i Domkyrkans krypta, Lund. Info: www.
svenskakyrkan.se/lundsstift/studentprasterna
18 mars Presentation of ongoing resarch. Seminar with Tomas Hellström, professor at CIRCLE. Kl 14.15 på CIRCLE, Sölvegatan 16, Lund.
18 mars Lunds filosoficirkel. Professor
Germund Hesslow föreläser över ämnet: Hayek – död eller levande? Terminens tema: Hur
skall vi förstå vår omvärld? Kl 19.30, Palaestra, Lund.
25 mars Lunds filosoficirkel. Professor
Sven Tägil föreläser över ämnet: Var hör vi
hemma? Om territorialitet och identitet i ett
europeisk perspektiv. Terminens tema: Hur skall
vi förstå vår omvärld? Kl 19.30 Palaestra, Lund.

Membrankurs
på slottet
Den 23–24 april ges kursen
Membranprocesser på Häckeberga slott. Kursen informerar om
det senaste i en rad nya tekniker
för process- och livsmedelsindustrin. Upplysningar via ann-sofi.
jonsson@chemeng.lth.se eller
gun.tragardh@food.lth.se.
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disputationer
22 februari
Daniel Melén i sociologi: ”Sjukskrivningssystemet – Sjuka som blir arbetslösa och arbetslösa som blir sjukskrivna”. Kl 10.15 i Kulturens auditorium, Tegnérsplatsen, Lund.
Tomas Persson i kognitionsvetenskap:
”Pictorial primates: A search for iconic abilities in great apes”. Kl 10.15, sal 104, Kungshuset, Lund.

23 februari
Johan Waldemarsson i medicinsk mikrobiologi: ”Molecular studies on streptococcal surface proteins”. Kl 09.30 i Segerfalkssalen, Wallenbergs Neurocentrum, Sölvegatan 17, Lund.

25 februari
Theocharis Poirazis i byggande och arkitektur: ”Single and double skin glazed office
buildings – analysis of energy use and indoor
climate”. Kl 13.15 i sal A:B, A-huset, Sölvegatan 24, Lund.

26 februari
Zoran Gajic i industriell automation: ”Differential protection for arbitrary three-phase
power transformers”. Kl 10.15 i sal M:B, M-huset, Römers väg 1, Lund.
Philip Diderichsen i kognitionsvetenskap: ”One of a kind. The processing of indefinite one-anaphora in spoken danish”.
Kl 10.00 i sal 104, Filosofiska institutionen,
Kungshuset, Lund.

29 februari
Elisabeth Porath Sjöö i pedagogik: ”Konfirmanders bildningsresa – Ungdomars berättelser om sitt deltagande i konfirmationsundervisningen”. Kl 13.00 i Humanisthusets
hörsal, Helgonabacken 12, Lund.
Jenny Wikman i molekylär och cellulär
fysiologi: ”Exocytosis in insulin secreting cells
– role of SNARE-proteins”. Kl 09.15, Medicinskt Forskningscentrum, ing 59, Universitetssjukhuset MAS, Malmö.
Ylva Stewénius i klinisk genetik: ”Mechanisms and consequences of chromosomal
instability in malignant tomours”. Kl 10.00, Segerfalksalen, Biomedicinskt centrum, Lund.
Ingrid Artin i bakteriologi: ”Real-time
PCR for diagnosis of botulism and quantification of neurotoxin gene expression in clostridium botulinum”. Kl 13.15 i Patologens föreläsningssal, Sölvegatan 25, Lund.
Magnus Viström i förpackningslogistik: ”Aspects of the impact of technology integration on agility and supply chain mana-

gement – the potential of digital packaging
printing”. Kl 13.15 i stora hörsalen, Kamprad
Designcentrum, Sölvegatan 26, Lund.
Fredrik Vestin i fysik: ”Development of
dual-broadband rotational CARS for applied
flame diagnostics”. Kl 10.15 i sal B, Fysiska institutionen, Sölvegatan 14 c, Lund.
Anna Pramhed i kemi, inriktning molekylär biofysik: ”Complex formation in the
extracellular matrix – structrual study of CTLD
of aggrecan, tenascin-r and chondroadherin”.
Kl 9.15 på Kemicentrum, hörsal B, Lund.
Andreas Wernrud i reglerteknik: ”Approximate dynamic programming with applications”. Kl 10.15 i sal M:A, M-huset, Ole Römers väg 1, Lund.
Stian Nygaard i innovation: ”CO-evolution of technology, markets and institutions
– the case of fuel cells and hydrogen technology in Europe”. Kl 13.15 i seminarierum O104,
CIRCLE, Sölvegatan 16, Lund.
Chantal Donnelly i teknisk vattenresurslära: ”Coastal overwash: processes and
modelling”. Kl 10.15 i hörsal V:C, V-huset,
John Ericssons väg 1, Lund.
Ulrik Hansson i ortopedi: ”The fixation
of joint prostheses. Aspects on mechanics and
biology”. Kl 13.15 i Föreläsningssal F2, Centralblocket, Universitetssjukhuset i Lund.

1 mars
Ingela Johansson i spanska med litteraturvetenskaplig inriktning: ”El personaje
femenino de la novela indigenista”. Kl 10.00
hörsalen, Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken 12, Lund.
Camilla Thurén i nordiska språk: ”The
syntax of the Swedish present participle”. Kl
10.15 i sal L201, Språk- och litteraturcentrum,
Helgonabacken 12, Lund.

7 mars
Karin Johansson i kyrkohistoria: ”De vågade sig ut. En studie av Svenska mongolmissionens missionärer och verksamhet 1910–1938”.
Kl 10.15 i sal 118, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Allhelgona kyrkogata 8, Lund.
Charlotte Hellsten i obstetrik och gymekologi: ”Colposcopy after cervical dysplasia: Psychological aspects”. Kl 9.00, Kvinnoklinikens föreläsningssal, Universitetssjukhuset,
MAS, Malmö.

14 mars
David Löf i kemi, inriktning fysikalisk
kemi: ”Scattering studies of macromolecules
in solution”. Kl 13.15 på Kemicentrum, hörsal
B, Sölvegatan 39, Lund.
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Hans-Uno Bengtsson
stipendiet
Folkuniversitetet delar ut stipendium till minne
av Hans-Uno Bengtsson. Stipendiet riktar sig
till dig som arbetar vid Lunds universitet och
som gjort goda insatser för att skapa möten
mellan universitetet och gymnasie- samt högstadieungdomar.
Stipendiesumma: 20 000 kronor
Sista ansökningsdag: 31 mars 2008
För information och ansökan gå in på
www.folkuniversitetet.se/hubstipendiet
Kandidater kan också nomineras av dekanerna
vid Lunds universitet.
Vid frågor kontakta
Anna Svensson, 046-19 77 00 eller maila till
hub-stipendiet@folkuniversitetet.se
Hans-Uno Bengtsson disputerade i teoretisk fysik
1983 och blev inom detta ämne riksbekant som
sommarpratare, föreläsare, pedagog och författare. Han dog efter en tids sjukdom våren 2007
vid 54-års ålder.

Disputationer som har ägt rum:
Magdalena Öhrman i latin: ”Varying virtue. Mythological paragons of wifely virutes in
roman elegy”.
Chuqun Chen i teknisk vattenresurslära: ”Application of satellite data for investigation of water quality in coastal areas”.
Bodil Roth i medicin: ”Transglutaminase
and peptidylarginine deiminase in the pathogenesis of autoimmune diseases”.
Henrik Persson i teletrafiksystem: ”Inter-system handovers in heterogeneous wireless systems”.
Dinis Juízo i teknisk vattenresurslära:
”Methods for transboundary water resources
management in water stressed regions – case
study: Soutern Africa”.
Johan Zetterberg i fysik: ”Development
of laser-spectroscopic techniques for new detection schemes in combustion diagnostics”.
Jakob Brodersen i ekologi, inriktning
limnologi och marinekologi: ”Seasonal partial migration of cyprinids – causes and consequences”.
Bogdan Luca-Harari i laboratoriemedicin med inr. medicinsk mikrobiologi: ”Severe streptococcus pyogenes disease in Europé. Epidemiology and clinical manifestations”.
Anna Sonander i rättssociologi: ”Att arbeta med barn som brottsoffer – En rättssociologisk studie”.

Upptäck Backagården!

Ett modernt Konferenscenter
i en fantastisk skogsmiljö!
Även Fester, Evenemang och Vandrarhem

Ring oss idag! 0413-746 00
B a c k a g å r d e n K u r s & K o n f e r e n s C e n t e r A B - Te l e f o n : 0 4 1 3 - 7 4 6 0 0 - Te l e f a x : 0 4 1 3 - 7 4 6 9 5
S t e n s k o g e n 7 3 5 - 2 4 3 9 1 H Ö Ö R - H e m s i d a : w w w. b a c k a g a r d e n . s e - E p o s t : i n f o @ b a c k a g a r d e n . s e

Angerd Eilard i pedagogik: ”Modern,
svensk och jämställd – Om barn, familj och
omvärld i grundskolans läseböcker 1962–
2007”.
Jonas Sjölund i molekylär medicin:
”Notch signaling in neuroblastoma and renal
cell carcinoma”.

Tjänster
Doktorand i geobiosfärsvetenskap, inriktning kvartärgeologi. Ref nr 271, ans 22 feb.
Info 046-2220449.
Utbildningsbidrag i ekologi, inriktning
växtekologi och systematik. Ref nr 65, ans
22 feb. Info 046-2228971.
Biträdande universitetslektor i termisk
miljö. Ref nr PA 2008/279, ans 22 feb. Info
046-2223932.
Project assistant, Department of
Chemistry. Ref nr 453, ans 22 feb. Info 0462227582.
Flight- and ground instructors placed
at Lund University School of Aviation in
Ljungbyhed. Ref nr PA 2008/339. Info 0435445455, 0435-445452.
Biträdande jurist vid Juridiska enheten.
Ref nr PA 2008/463, ans 22 feb. Info 0462227178.
Forskarassistent i engelska, franska, japanska, spanska eller svenska för samtliga ämnen med inriktning mot grammatik.
Ref nr 4916, ans 25 febr. Info 046-2228707.
Forskarassistent i franska med litteraturvetenskaplig inriktning. Ref nr 4917, ans
25 febr. Info 046-2223823.
Universitetslektor i hållfasthetslära.
Ref nr PA 2008/202, ans 27 febr. Info 0462227987.
Biträdande universitetslektor i hållfasthetslära. Ref nr PA 2008/204, ans 27
febr. Info 046-2229787.
Utbildningsbidrag i biologi med inriktning mot zoologisk cellbiologi. Ref nr 34,
ans 27 febr. Info 046-2229577.
Utbildningsbidrag i biologi, inriktning
mot molekylär genetik. Ref nr 83, ans 28
feb. Info 046-2227256.
Doktorand i kemi, inriktning mot fysikalisk kemi. Ref nr PA 2008/478, ans 28 febr.
Info 046-2229518.
Ekonom, vid institutionsservice, Kansli S. Ref nr E 18 PA 2008/526, ans 28 febr. Info
046-2228884.
Systemadministratör. Ref nr PA
2008/356, ans 28 febr. Info 046-2221313.
Doktorand i aerosolfysik. Ref nr PA
2008/293, ans 29 febr. Info 046-2227635.
Doktorandtjänst i fysik. Ref nr 36, ans
12 mars. Info 046-2227685.
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hänt!
STRATEGIPENGAR. Emma Sparr, kemist
och Fredrik Kahl, matematiker, har tilldelats 8,5 miljoner kronor var av Stiftelsen för
strategisk forskning. De bägge lundaforskarna har tillsammans med 18 andra unga
forskare från andra universitet vaskats fram
i hård konkurrens.
NY FÖRESTÅNDARE I.

Marie Widén blir ny föreståndare för Botaniska trädgården. Hon har
tidigare varit intendent
i många år och efterträder Lennart Engstrand
som varit föreståndare
sedan 1972.
NY FÖRESTÅNDARE II. Katarina Steen

Carlsson efterträder Björn Lindgren som
föreståndare för Lund University Centre for
Health Economics, LUCHE.

GENERALDIREKTÖR. Tomas Kåberger, adjungerad professor vid Internationella miljöinstitutet blir ny generaldirektör och
chef för Energimyndigheten. Den 1 mars efterträder han Thomas Korsfeldt.
BELÖNING. Professor Claes Göran Wahlström på LTH har fått 30.000 kronor när
han nu förärats Lindblomska belöningen
2008. Wahlström får priset ”för sin framgångsrika uppbyggnad av ett för landet
unikt terawattlasersystem och synnerligen
aktuella forskningsresultat med utveckling
av laserbaserad partikelacceleration”.
PARKINSON. Deniz Kirik vid Institutionen

för experimentell medicinsk vetenskap får
drygt 290.000 dollar av The Michael J Fox
Foundation för forskning under två år kring
Parkinsons sjukdom.
KEMIPRIS. Torbjörn Frejd, professor i
organisk kemi, belönas med Ulla och Stig
Holmquists vetenskapliga pris i organisk
kemi 2007. Priset har instiftats av Uppsala
universitet.

Professorsinstallation
14 mars, kl 16.00, universitetsaulan
Christina Moëll, finansrätt
Elisabet Agardh, oftalmologi med inriktning
mot retina, särskilt diabetesretinopati
Anna-Karin Edberg, geriatrisk omvårdnad
Eva Ekblad, histologi
Thoas Fioretos, klinisk genetik
Diana Karpman, pediatrik,
särskilt barnnefrologi
Kristina Åkesson, ortopedi
Dan Egonsson, praktisk filosofi
Gunlög Josefsson, svenska
Erik. J. Olsson, teoretisk filosofi
Lars Bengtsson, företagsekonomi
Tomas Hellström, innovation,
entreprenörskap och kunskapsskapande
Merle Jacob, forskningspolitik
Mats Hansson, biokemi
Leif Lönnblad, teoretisk fysik
Andreas Wacker, teoretisk fysik
Per Eriksson, signalbehandling
Andreas Mentzel, hållfasthetslära
Mehri Sanati, bioenergiteknik
Victor Ufnarovski, matematik
Gertrud Sandqvist, konstens teori
och idéhistoria
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Forskningspolitiska
fick fint porträtt
Forskningspolitiska institutets grundare
Stevan Dedijer, som avled 2004, har avporträtterats av Peter Berry, konstnär och biblio
tekarie vid det konstnärliga området i Malmö. Tavlan är nu i institutets ägo.
Stevan Dedijer som föddes i Sarajevo
1911, är bland annat känd som pappa till begreppet ”business intelligence”. Han gav
kurser i Lund som till en början missförstods
som en slags James Bond-utbildning av spioner. Han hade en bakgrund som fallskärmsjägare under andra världskriget och deltog i
försöken att framställa en atombomb i forna Jugoslavien. Han kom till Lund via Niels
Bohr–institutet i Köpenhamn.

Ännu mer plus
för universitetet
Bokslutet för 2007 visar ett plus
på cirka 83,5 miljoner kronor för
Lunds universitet. Det är ett förbättrat resultat jämfört med året
innan, och överskottet kommer
främst från forskningen, ca 78
miljoner kronor, och resten från
grundutbildning. Pengarna kommer att föras över till det så kallade
myndighetskapitalet.

Tillgängliga
e-böcker
Lunds universitets bibliotek har
gemensamt köpt tretton samlingar e-böcker från Springer samt Blackwell Reference Collection (BRO) från Blackwell
Publishing.
LUB äger e-böckerna permanent och inköpskostnaden på 1,6
miljoner kronor har delats mellan fakulteterna och Biblioteksdirektionen.
E-böckerna är tillgängliga i både
ELIN@Lund och bibliotekskatalogen Lovisa. Det krävs ingen inloggning eller lånekort för att läsa
e-böckerna, åtkomsten sker via
IP-adress, och böckerna kan läsas av ett obegränsat antal samtidiga användare. Vissa begränsningar finns för utskrift och kopiering.
Springer eBook Collections består av ca 12.000 titlar för åren
2005, 2006, 2007 och 2008 i följande ämnessamlingar: Architecture,
Design and Arts, Behavioral Science,
Biomedical and Life Sciences, Business and Economics, Chemistry
and Materials Science, Computer
Science, Earth and Environmental
Science, Engineering, Humanities,
Social Science and Law, Mathematics and Statistics, Medicine, Physics and Astronomy, Professional
Computing and Web Design.
Blackwell Reference Online består av ca 300 referensverk inom
ämnesområdena Business and Economics, History, Language and Linguistics, Literature and Cultural Studies,
Philosophy and Religion och
Sociology and Psychology.
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Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

hallå susanne Wallmark...
... chef för Internrevisionen som nyligen kritiserade Trafikflyghögskolan (TFHS) för bristande rutiner. Bland annat har rektor
där tillstyrkt att han själv och en forskare ska få genomgå en
betald pilotutbildning på arbetstid, trots att de inte undervisar. Tveksamt om än inte brottsligt, menar Internrevisionen.

Hur upptäckte
ni bristerna?
– Vid en uppföljning i december, som vi gjorde på en tidigare revision.
Förekom formella oegentligheter?

– Nej, och inte heller har vi funnit något sådant uppsåt.
TFHS egen förklaring är att felen beror på kulturskillnader. Man har inte anpassat sig till universitetets rutiner
och arvet efter förre huvudmannen Flygvapnet är fortfarande betungande…

Hur ser du på utvecklingen inom det administrativa området?

– Vi står inför ett trendbrott. Tidigare har vi haft en förvaltningskultur där man accepterat att det blir lite fel här
och där. Men både universitetsstyrelsen och nya förvaltningschefen vill ändra på det och få mer ordning och reda.
Det är en utmaning att balansera kraven på korrekt hantering så att det blir en rimlig ambitionsnivå.
Hur tycker du det är att vara ”ordningsman”?

– Ja, och det stämmer nog mycket bra. Men det är inte
bara TFHS som har brister. Tendensen inom hela universitetet är att var och en ser till sitt. Man är ekonomiskt trängd
och laborerar ganska fritt med sin ekonomi, trots att man
är en myndighet.

– Det är inte alltid populärt att lyfta fram fel, även om
syftet är gott. Men vi har en väldig uppbackning. I en kommentar till vår årsredovisning för 2007 har förvaltningschefen skrivit mycket positivt om internrevisionens roll och
ansvar. Det är uppmuntrande. Jag mailade ut det till mina
medarbetare.

Varför kan det hända?

Vad händer härnäst?

– Jag tror det beror på bristande styrning och uppföljning. Universitetets övergripande mål slår inte igenom tillräckligt. TFHS drivs att växa för att ekonomin ska gå ihop.
Men eftersom man inte kan öka på grundutbildningen –
volymen bestäms av regleringsbrevet från regeringen – så
återstår bara att ordna uppdragsutbildningar för att dra in
pengar. Vill universitetet det? Överensstämmer det med de
strategiska målen? Ledningen måste fundera och bli tydligare här.

– Första internrevisionsrapporten 2008 ska handla om
hanteringen av reseräkningar inom hela universitetet. Vi
går alltmer ifrån institutionsgranskningar; vi vinner inget
på att hänga ut enskilda verksamheter. Även om den typen
av punktnedslag alltid kommer att behövas, är det bättre
att granska hela processer som berör fler. Det ligger i linje
med nya förvaltningsprojektet, där vi kommer att vara en
viktig informationskälla.
text & foto : BRITTA COLLBERG
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