Forskning med EU-pengar
– krångel som lönar sig
Så blir man van
som dekan
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LU-forskare bidrar till att minska sårbarheten
inför klimatförändringar i Östafrika

LUM nr 2 | 2010

na. Då har det gått lång tid sedan den senaste skörden, så det finns knappt någon
mat kvar. Pengarna från det man sålt har
också tagit slut, samtidigt som barnens
skolavgifter ska betalas. Det är torrt och
hett och ont om vatten, så man får använda förorenade källor vilket leder till
diarré och i värsta fall kolera, förklarar
Sara Gabrielsson.

Afrikas bondebefolkning lever ofta i onda
cirklar. Fattigdomen och kvinnans lägre
ställning gör att familjerna har många
barn. Den ökande befolkningen tär sedan på jordarna och vattentillgången.
Vattenbristen leder i sin tur till sjukdomar som ökar fattigdomen, och så vidare.
Till detta kommer nu också klimatförändringarna, som gör att man inte längre
kan lita på de livgivande regnen.
– De bönder som klarar sig bäst nu är
de som övergett de gamla reglerna om
när olika grödor ska planteras. De planterar i stället lite då och då, i hopp om
att i alla fall något ska ta sig, säger Sara
Gabrielsson.
Hon är doktorand vid Lunds universitets centrum för hållbarhetsforskning
Lucsus, och studerar klimatförändringarnas effekter på livet kring Victoriasjön.
Hon har också, ihop med forskaren Sara
Brogaard och Lucsus ledare Lennart Olsson, arbetat med ett Sida-projekt om klimat och hållbar utveckling i länderna
kring Victoriasjön.

mEN aLLt är iNtE NattSvart. Det finns
en stor uthållighet och överlevnadskraft,
inte minst hos kvinnorna. De har på
många håll gått samman i grupper som
försöker spara pengar för gemensamma
satsningar. Somliga kan inte få ihop mer
i veckan än 50 shilling, fem kronor, men
en av grupperna Lucsus mött lyckas spara hela 250 shilling per vecka. Pengarna
investeras i små företag som t.ex. köper
upp och säljer tomater, fisk och andra
produkter.
– En grupp har bestämt sig för att åta
sig catering för begravningar och bröllop. Vid sådana ceremonier brukar de
mer välbärgade familjerna köpa mat och
hyra stolar, bord och tält. ”Vår” kvinnogrupp har än så länge bara haft råd att
skaffa sig stolar att hyra ut, men det är ju
en början, säger Sara Brogaard.

Som Ett LEd i sina studier har hon gjort
en årsöversikt som visar hur vädret, jordbrukets säsonger och sjukdomarnas utveckling hänger samman. Här kan man
se hur livet växlar mellan bättre och sämre perioder för bondefamiljerna i västra
Kenya och Tanzania.
– Februari är en av de svåra perioder-

att matsäkerheten är nyckelfrågan för bondefamiljerna. Män, kvinnor och barn
måste få tillräcklig näring även nu när
klimatförändringarna gör vädret opålitligt. Någon allena saliggörande lösning
finns inte, utan många förändringar
måste till. Man kan till exempel plantera kvävefixerande träd, som förbättrar
jorden samtidigt som löven kan ges till
getter vars mjölk stärker de ofta fel- eller
undernärda barnen. Man kan ta tillvara
regnvattnet för att odla foder till getter
ForSkarNa är övErENS om
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En kvinna från kvinnogruppen Nyanshera
i Tanzania skissar på en karta över betesmark, vattenkällor, bra och dåliga jordar
m.m. i området. T v Sara Brogaard.

Klimatförändringarna slår värst mot
världens fattigaste. Sara Gabrielsson och Sara Brogaard på Lucsus
har mött bondefamiljer i Östafrika
som lever på gränsen till svält när
regnen inte kommit i rätt tid och
skördarna slår fel. Men de har också
mött bybor som med kraft och livsvilja försöker tackla problemen.

t

Afrikas jord är produktiv när regnen kommer som de ska. Men den är också känslig för erosion genom skyfall, översvämningar och överbetning.

och andra husdjur, och hålla dessa inhägnade så att inte överbetningen förvärras.
Man kan odla och äta mer av traditionella grödor som sorghum, durra och cassava, som ett sätt att minska beroendet av
huvudgrödan majs.
– Det gäller att hitta den uppsättning
åtgärder som fungerar bäst i varje enskilt
område, sammanfattar Sara Gabrielsson.
LUcSUS-ForSkarNa genomförde

i januari ett tvådagars seminarium i staden Ki-

sumu. Temat var just frågorna ovan: vad
som kan göras för att minska byarnas
sårbarhet inför klimatförändringarna.
Deltagarna representerade myndigheter,
forskare, organisationer och bönderna
själva, och intresset var stort.
– Vi oroade oss för att FNs misslyckade klimatmöte i Köpenhamn skulle ha
lett till känslan av att ”ingen vill hjälpa
oss, så det är lika bra vi ger upp”. Men
deltagarnas inställning var i stället ”när
ingen vill hjälpa oss, så får vi sätta igång

själva!” Det märktes väldigt väl i pauserna att deltagarna började nätverka och
knyta kontakter, säger Sara G och Sara B.
seminariet ska leda till
framtida samarbeten om jordbruk, skog,
hälsovård, vattenresurser och ekonomisk
utveckling. Seminariets slutdokument
ska också tas upp på ett stundande möte
inom East African Community om klimatförändringar och matsäkerhet.
dE hoppaS att

INGEL A BJÖRCK

De vill kvitta flygresor mot nya metoder att minska koldioxidutsläpp
Sara Brogaard och Sara Gabrielsson
studerar hur den globala uppvärmningen påverkar fattiga bybor i
Afrika. Samtidigt bidrar de själva till
den globala uppvärmningen genom
sina flygresor ner till Östafrika.

De båda forskarna är väl medvetna om
detta problem, som är ofrånkomligt när
man vill göra fältarbeten utomlands. De
har också fler resor inplanerade. Sara Brogaard åker snart till Kina, där hon gjort
sin tidigare forskning, för att fältarbeta
och kanske starta ett större projekt i provinsen Yunnan. Sara Gabrielsson ska för
sin del till Dar es Salaam för en workshop
om lokal anpassning till klimatförändringarna.
– Men sen ska vi hålla oss hemma och
inte släppa ut så mycket koldioxid! säger
Sara Gabrielsson.
Hon betalar alltid in s.k. koldioxid4

Sara Brogaard och Sara Gabrielsson.

kompensation till de flygbolag hon flyger
med. Men om något år hoppas hon kunna betala en sådan frivillig ”flygskatt” till
Lucsus eller till den organisation Lucsus
samarbetat med i Östafrika: Vi-skogen,
en biståndsorganisation startad av tidningen Vi.
Vi-skogen sprider kunskap om nyttan av att odla trädplantor på jordbruksmark, vilket kan ge både mer mat och

mer pengar till bönderna. Numera medverkar man också i flera projekt kring
kollagring i mark och träd. Även Lucsus
har engagerat sig i ett lokalt projekt med
energisnåla och klimatvänliga spisar.
– Spisarna görs av lokala krukmakare
och plåtslagare och sprids genom en lokal entreprenör. De använder bara hälften så mycket ved som traditionella spisar, och röken leds ut ur köket så att den
inte skadar kvinnornas luftvägar, säger
Sara Gabrielsson entusiastiskt.
Hon hoppas att Vi-skogens kolprojekt
och Lucsus spisprojekt ska kunna certifieras, dvs. bli godkända metoder att minska koldioxidutsläpp. Då kan den som vill
uppväga en flygresa kunna stödja dessa
projekt som kompensation.
TExT & foTo : INGEL A BJÖRCK
FotNot: På www.lucsus.lu.se finns en film

om den rökfria spisen samt textmaterial från
seminariet i Kisumu.
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6 Sätt utbildningen först!
Vad skulle en utbildning kosta för att på ett bra sätt uppfylla
kraven i kursplanen? Den frågan ställs alltför sällan, menar Carl
Gustaf Andrén. Istället för att ge undervisningen vad den behöver
får den idag det som blir över efter avdrag från utbildningsanslaget
för olika stödverksamheter.

7 knivigt att göra budget
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Förra året hade Lunds universitet ett överskott på 450 miljoner
kronor, att läggas till de 295 miljonerna från året dessförinnan.
Så stora överskott är inte bra eftersom anslagsgivare kan dra tillbaka pengar som universitetet ännu inte hunnit göra av med.
Planeringschef Susanne Wallmark funderar nu på att införa flerårsbudgetar för att underlätta planeringen.
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I rask takt ställs det allt högre krav på att Lunds universitet ska
bli bättre på internationalisering, inte minst i ljuset av att det
stundande införandet av studieavgifter för studenter från utomeuropeiska länder. Men internationalisering handlar om mer än att
skicka studenter fram och tillbaka, det handlar om att lyfta blicken och se världen ur nya perspektiv. LUM startar nu en serie för att
belysa några av internationaliseringens utmaningar.

24 Full fart för dekantrio
För ett år sedan var Christina Moëll, Ann-Katrin Bäcklund och Lynn
Åkesson gröna som dekaner. nu har de kommit in i rutinerna och
konstaterar att det är mycket jobb och många möten, men också
en hel del glädjeämnen. Prefektmötena och dekanrådsmötena hör
till ljuspunkterna.

28 LU i EU
Forskning med EU-anslag kräver att man ska ha en plan för hur
forskningen ska nå ut i samhället. LUM åkte till Bryssel när Mellanösternexperten Karin Aggestam ordnade en konferens om hållbar
fred där EU-tjänstemän och representanter från olika fredsorganisationer deltog.
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tel 046-13 74 00/02,
fax 046-5400150
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omvänd räkneprocess
skulle ge bättre utbildning
EkoNomi. Hur ska universitetet
lyckas frigöra mer pengar till undervisning?
Carl-Gustaf Andrén, författaren till fjolårets uppmärksammade
rapport om studentpengen, kommer nu med sin uppföljare. Han vill
att förvaltningen vänder på processen. Istället för att låta grundutbildningen få det som blir över bör man
utgå från en konkret beräkning av
vad varje enskild utbildning egentligen behöver kosta.

För ett år sedan levererade professor
emeritus Carl-Gustaf Andrén sin rapport ”Högsta kvalitet – hur når man det
i utbildningen?”. Denna skrev LUM om
i nr 4, 2009. Rapporten var en analys av
vad som blir kvar av studentpengen, med
konkret utgångspunkt från ett exempel
vid Lunds universitet, nämligen Historiska institutionen.
NyLigEN kom Andréns uppföljande rap-

port. Där har sex institutioner inom
HT-området getts utrymme att göra en
djupdykning i ämnet. Syftet var att sätta siffror på vad institutionernas utbildningar skulle kosta om man ska kunna
förverkliga kursplanernas kvalitetsmål.
Andrén menar att det är dags att universitetet gör dessa djupdykande beräkningar.

Mindre ensamplugg. En ökning från dagens 4–5 lektionstimmar i veckan till 7–16 timmar skulle behövas för att göra utbildningen inom HT-området riktigt bra. foto : mikael risedal

I nuläget är det de indirekta kostnaderna som styr planeringen av undervisningen. Enligt det rådande fördelningssystemet
tillgodoses först de olika stödverksamheterna, vilka måste finansieras med pengar
från utbildningsanslaget. Det som sedan
blir över får undervisningen disponera. I
Andréns nya rapport har beräkningarna
inom de sex olika ämnesområdena gjorts
genom att man gått motsatt väg. Istället
för att utgå från en i förväg bestämd ekonomisk ram har man utgått från de behov
och krav som kursplanerna innebär. Därefter har man gjort en beräkning av kostnaden för att genomföra kursen. Andrén
konstaterar att institutionernas analyser
bygger på realistiska bedömningar, inga
fantasifulla utsvävningar.

– De har hållit sig till vad man kan
åstadkomma inom rimliga gränser, säger han.
Resultatet varierar mellan institutionerna. Ökningen av antalet timmar per
student och vecka skulle gå från nuvarande genomsnittet 4–5 timmar till 7–16
timmar, beroende på vilken kurs det
handlar om. Ökningen i pengar räknat
skulle ligga på mellan 2.000 och 20.000
kronor per student.
för sin
rapport vid Naturvetenskapliga fakultetens årliga fakultetsdag. Olle Söderman,
prodekan för utbildning vid fakulteten,
var den som tagit initiativet till att bjuda
in Carl-Gustaf Andrén. Inbjudna till faaNdréN rEdogjordE NyLigEN

Nya ledamöter föreslagna till universitetsstyrelsen
StyrELSEN. Lunds universitet förlorade

sin huvudkandidat till ny styrelseordförande i och med att Margot Wallström
avböjde att kombinera sin FN-tjänst med
lundauppdraget. Nu föreslår man istället
att nuvarande ordförande Allan Larsson
sitter kvar året ut.
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Övriga förslag till allmänrepresentanter är Ingrid Elam, vicerektor på
Malmö högskola, Lars Ljungälv, chef
för södra regionen Swedbank samt
Signhild Arnegård Hansen, ordförande
Svenskt Näringsliv. De ersätter bankdirektör John Abrahamson, kulturdirek-

tör Bengt Hall och journalist Annika
Ström Melin (som avgick redan hösten
2009).
De allmänrepresentanter som sitter
ytterligare en mandatperiod på tre år är:
CEO Sarah Fredriksson, vice vd Robert
Puskaric, chef för arbetslivsenheten IreLUM nr 2 | 2010

LENA BJÖRK BLIxT

ne Wennemo och ambassadör Börje Ljunggren.
Det är Lunds universitets rektor som föreslår styrelseordförande och allmänrepresentanter till
regeringen och det är formellt regeringen som fattar beslut. Beslutet väntas längre fram i vår, dock
före 1 maj.
LUM nr 2 | 2010

problematiskt
med överskott
på 450 miljoner
EkoNomi. Två år i rad har Lunds universitet redovisat stora ekonomiska
överskott. först 295 miljoner – och
nu senast 450 miljoner. Hur svårt
kan det egentligen vara att göra realistiska budgetar?
– Svårt, om man är ett universitet och inte får lov att periodisera
statliga anslagspengar, säger planeringschef Susanne Wallmark.

Hon förklarar att överskotten också beror på en utbredd försiktighet att använda de pengar man har. Och eftersom det
finns så gott om institutioner och enheter
så räcker det med att många får lite över
för att det sammanlagt ska blir mycket.
Susanne Wallmark kan
se förklaringar så är hon inte nöjd. Att
vissa delar av universitetet nu ser ut att
bada i pengar medan andra måste gneta
och spara – är inte bra, och en naturlig
fråga är om man inte kan ta från de rika
delarna och ge till de fattiga?
– Det görs i viss mån, säger Susanne Wallmark. Men på sikt kan inte mindre efterfrågade och icke bärkraftiga
verksamheter få fortsätta att finnas kvar
utan måste läggas ner eller organiseras
om. Det positiva just nu är att man i alla
fall inte behöver rasera något på grund av
ett akut sparbehov.
mEN ävEN om

med ett stort överskott är dock
att Utbildningsdepartementet och andra statliga forskningsfinansiärer kan dra
tillbaka sina anslag om det ser ut som om
de inte används. Och där ligger problemet att man inte får periodisera anslagen, dvs. skjuta fram delar av anslagen
till kommande år då de kanske egentligen kommer att användas. Så kan det
särskilt vara för de projekt där en del av
EN riSk

Susanne Wallmark funderar på att införa
flerårsbudgetar. foto : britta collberg

anslagen är tänkta att gå till med- eller
motfinansiering.
Inför framtiden funderar Susanne
Wallmark på att införa flerårsbudgetar
för att få stabilare planeringsförutsättningar. Man vill krympa myndighetskapitalet (tidigare års samlade överskott)
som nu är på 1,3 miljarder kronor. Universitetsledningen hoppas att det åtminstone ska vara halverat i samband med att
deras ledningsmandat går ut 2014.
iNFör NäSta årS budgetredovisning,
2010, finns ett prognostiserat överskott
på ”bara” 16 miljoner kronor för Lunds
universitet. Men Susanne Wallmark är
skeptisk.
– Jag tror att det blir högre. Vi borde ha
något slags belöningssystem för dem som
lägger realistiska budgetar, tycker hon.
MARIA LINdH

t

kultetsdagen var även prorektor Eva
Åkesson och förvaltningschef Marianne Granfelt. Granfelt redogjorde
för den nya satsningen på att se över
besparingsmöjligheterna inom administrationen. Andrén menade dock att
det inte är universitetets administration som i första hand äter upp pengarna. Han betonade vid fakultetsdagen att problemet huvudsakligen
handlar om behovet av utökat statsanslag.
– Det har genomförts en lång rad
ofinansierade reformer som lagts direkt på utbildningsanslaget, hela 29
stycken sedan 1993, sa Carl-Gustaf
Andrén.
Hans argument för ökade statsanslag är dels det låga antalet undervisningstimmar per vecka inom vissa områden, dels statsmakternas vision kring
Sverige som ett kunskapssamhälle.
Eva Åkesson konstaterade att det är
svårt att begära mer pengar från statsmakterna, i ljuset av det stora myndighetskapitalet på universitetet.
Olle Söderman tyckte dock att
Andréns förslag till omvänd räkneprocess skulle vara ett konkret sätt för universitetet att argumentera för ökade
statsanslag. Söderman vill att universitetet i större skala spinner vidare på
Andréns omvända synsätt vad gäller
att räkna ut och tydliggöra hur mycket
pengar som undervisningen ska få disponera, inte minst med tanke på kvalitetskraven i universitetets strategiska
plan. På Naturvetenskapliga fakulteten finns inget positivt myndighetskapital på undervisningsidan.

överskottet

Av 2009 års överskott kommer 325
miljoner från forskning och forskarutbildning och 125 miljoner från grundutbildningen. De tre största överskotten finns på fakulteterna för medicin:
135 miljoner, LTH: 94 miljoner och
naturvetenskap: 88 miljoner. Övriga
står för 133 miljoner kronor.
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Avfall från skogs- och jordbruk ska få ökat värde

Lökskal kan bli läkemedel
ForSkNiNg. Avfall från jord- och

skogsbruk kan användas som råvara
för flera värdefulla kemikalier. Att
hitta metoder för att öka värdet hos
sådant avfall innan det eldas upp
eller kastas i biogasreaktorn är målet för ett nytt och brett forskningsprojekt i Lund och Uppsala.

Konkret kan det handla om lökskal där
man kan ta tillvara det antioxidativa ämnet quercetin. Detta kan som tillsats öka
hållbarheten i både livsmedel och kosmetika. Kanske är det också effektivt mot
Alzheimers. Morötter och potatis, som
också skapar tonvis med avfall i livsmedelsindustrin, är andra tänkbara råvaror.
FörE jUL delades ett statligt strategiskt
stöd på 19,5 miljoner under fyra år ut till
projektet via Formas. Om allt går i lås
kanske vi i framtiden utvinner nyttiga
antioxidanter och naturliga färgämnen
ur exempelvis bark, lök- och morotsblast.
Huvudsökande till projektet ”HighValue Compounds from Agricultural
and Forestry Waste by Sustainable Methods – An Interdisci-

plinary Approach for Bioresource Utilization” är universitetslektor Charlotta
Turner. När ansökan gjordes arbetade
hon i Uppsala, men är nu docent på Kemicentrum i Lund på Avdelningen för
analytisk kemi.
aNdra dELtagarE i

projektet är professor Torgny Fornstedt och fil dr Per Sjöberg, Uppsala universitet, och Monica
Campos från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Från Lund kommer
docent Eva Nordberg Karlsson, teknologie doktor Eva Nordberg Karlsson, Avdelningen för bioteknik, och docent Pål
Börjesson, Avdelningen för miljö- och
energisystem. Den sistnämnde ska värdera miljöeffekterna i de processer man
kommer fram till medan Monica Campos ser till de marknadsmässiga förutsättningarna inom jordbruket.
Projektet har vuxit fram ur tidigare
samarbeten mellan Charlotta Turner och
Eva Nordberg Karlsson där man utvecklat extraktionsmetoder som kombinerats
med biokatalys. Till det har man lagt isolering av ämnena man utvinner för att
åstadkomma renare produktion. Projektet har nu lett fram till att
man även ser tvärvetenskap-

ligt på miljöaspekter och
ekonomi kring de industriella processerna. Från
kemi till hållbar lönsamhet, som Charlotta Turner säger.
– Det handlar inte om att odla produkter utan om att addera ett värde till
biprodukterna och avfallet, som mest
brukar ses som ett problem, förklarar
Charlotta Turner. För att utveckla detta har vi med fem företag som diskussionspartners
– Vi har hur många idéer som helst,
fortsätter hon. Av förnybart avfall vill
vi skapa råvaror till livsmedel, läkemedel och kosmetika – plus rent industriella applikationer – som vi hoppas kunna
ta fram bl.a. genom att utvinna oljerika ämnen.
är att använda ett miljövänligt lösningsmedel, vanligen vatten, i ett
överkristiskt tillstånd, dvs. i hög temperatur under högt tryck, så det fortfarande är i vattenfas. Polyfenoliska antioxidativa molekyler och fettlösliga vitaminer
är första målet. Processen ska vara snabb
och automatiserad, utan organiska lösningsmedel och med låg energiåtgång.
– När det gäller att ta bort de kolhydrater som följer med i processen har vi
också nya, miljövänliga metoder: Värmetåliga enzymer från varma källor på
Island används – i stället för de konventionella syrorna, berättar Eva Nordberg
Karlsson.
Kick off-mötet för projektet hölls i
Lund i januari.
mEtodEN

MATS NYGREN

Fem sjättedelar av hjärntrusten
bakom det nya projektet som
delas mellan Lund och Uppsala:
Från vänster Pål Börjesson, Per
Sjöberg, Torgny Fornstedt, Eva
Nordberg Karlsson och projektledaren Charlotta Turner.
foto : mats nygren

8

LUM nr 2 | 2010

Samordnad IT väcker
försiktig optimism

Genom intervjuer med näst intill samtliga institutioner och andra stora verksamheter har nu behovet av IT-stöd vid
Lunds universitet kartlagts.
Johnny Nilsson är tjänstledig från sitt
jobb som chef för LDC för att på uppdrag
av universitetsledningen leda projektet,
och han är ganska förvånad över att det
ser så illa ut på vissa håll. Men samtidigt
menar han att det är många ute i organisationen som gör ett mycket bra jobb
när det gäller IT-frågor. Sammanlagt arbetar ca 250 personer med IT, uppskattar Malin Dellgran som är projektkommunikatör. En del av dem finns på LDC
– men inte alla, och inför den framtida
IT-organisationen kommer allas kompetens att värderas lika. Rapporten är för
övrigt inte särskilt smickrande för LDC.
Men dess dåliga rykte är oförtjänt menar Johnny Nilsson som varit chef där i
nästan fyra år.
– Det är en gammal bild som lever kvar i organisationen. Det har hänt
mycket nytt under senare år, men uppdraget som finns idag motsvarar inte behovet.
som inte ingick i
LDCs uppdrag från början är studenterna. Idag är det den mest kritiska gruppen – eller i alla fall den mest frispråkiga. Av rapporten framgår att de tycker att
”det mesta verkar vara från 80-talet och
EN aNväNdargrUpp
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är omodernt och fult. Gränssnitten borde vara mer lika, sega datorer, undermåliga tangentbord och möss. Kan inte kolla
på nätet om lokaler är bokade” osv. osv.
Trots den hårda kritiken menar rapportförfattarna att studenterna inte har
några storvulna önskningar – utan att
de i likhet med de anställda önskar enkla
och enhetliga system med god tillgänglighet. Färre system och färre lösningar
är bättre än flera och halvdana lösningar.
Man är nöjd med en ganska enkel standard bara det fungerar.
stor frustration
bland de anställda är inloggningen, och
det var tydligt även i diskussionen som
uppstod i Ekologihuset. En enda inloggning för alla system (som helst inte ska
vara så många) är ett starkt önskemål.
Men det finns också en rädsla för att för
mycket ska samordnas och därmed likställas. Oron för att nya direktiv och organisationsformer ska tvingas på institutionerna uppifrån var påtaglig. Men
projektledare Johnny Nilsson försäkrade att diskussionen kommer att fortsätta
Något Som orSakar

t

it-Stöd. det fanns en försiktig optimism till ett samordnat IT-stöd
bland dem som samlats i Ekologihuset för att lyssna och diskutera
kring en projektrapport som handlar om hur det ser ut just nu ute
bland institutionerna när det gäller IT-stöd. Rapporten ger en splittrad, på sina håll en katastrofal, bild
av ett IT-stöd långt bort från användarnas behov.

Johnny Nilsson leder projektet Samordnat
IT-stöd. foto : gunnar menander

och att alla förändringsförslag slutligen
kommer att gå på remiss.
Johnny Nilsson känner sig nöjd med
rapporten och de efterföljande diskussionerna och tycker sig ha lärt känna folk
och deras behov mycket bättre. Nu ska
projektgruppen fundera vidare på i första hand styrning, ledning och säkerställande av IT-stöd på olika nivåer. I vår ska
ett förslag till hur en sådan organisation
skulle kunna se ut presenteras. Därefter
blir det fler möten och workshops och
under hösten ska förslaget remitteras till
de stora användargrupperna. Ett beslut
om en ny IT-organisation förväntas tas
den siste december i år – för att starta
med en gång nästa år.
MARIA LINdH

projektet Samordnat it-stöd

De IT-miljöer som studenter och anställda möter vid Lunds universitet
har idag mycket skiftande kvalitet
och utseende. Inom organisationen
finns många olika leverantörer av ITtjänster, samordningen brister och för
individen innebär detta en onödigt
komplex och svårnavigerad IT-miljö i
vardagen. Den fragmenterade IT-miljön begränsar också möjligheten att
proaktivt anpassa IT-stödet efter förändrade förutsättningar.
Projektet Samordnat IT-stöd ska
utveckla nya arbetssätt och en ny

organisation som på ett effektivt
och klokt sätt utformar, levererar
och ansvarar för driften av universitetets IT-tjänster med utgångspunkt
i verksamhetens behov. Projektet ser
över såväl funktionalitet som styrning och kommunikation av IT-tjänster. Målet är att, med hjälp av den
kompetens som finns i organisationen, skapa en samordnad struktur
med tydliga roller och hög servicenivå som designar framtidens användarvänliga, tillgängliga och dynamiska IT-tjänster.
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Gustavo Riofrio från
Peru menar att Promesha måste gå vidare även utan svenskt
bistånd.

Sonia Jimenez och Promesha har lyckats påverka
grundlagen i sitt land Bolivia, där nu bostad är en rättighet.

Johnny Åstrand har varit ansvarig för Promesha
i 15 år.

kampen
fortsätter
Latinamerikanskt bostadsprojekt
vill fortsätta sprida sina idéer
trots indragen finansiering
SamhäLLSForSkNiNg. Promeshaprojektet har pågått under mer än
femton år och utbildat över 5.000
personer i konsten att förbättra boendeförhållandena i slummen i sju
länder i Latinamerika. det handlar
om arkitekter, planerare och socialarbetare, och en drivande kraft har
varit Avdelningen för boende och
bostadsutveckling (BoB) på Arkitektskolan i Lund. Nu kan Sida inte
längre stödja projekt i Latinamerika men de många latinamerikanska
deltagarna vägrar att låta projektet dö. flera av dem möttes nyligen
i Biskopshuset i Lund för att diskutera framtiden.

Där konstaterades att man faktiskt har
påverkat grundlagen i Bolivia och bostadslagstiftningen i Nicaraga och Guatemala Förutom att man nu vill bevara
sitt nätverk och fortsätta sina kurser, så
vill projektdeltagarna sprida modellen
till Afrika, gärna med stöd av Sida.
10

Primitivt men inte nödvändigtvis eländigt. foto : julia nygren

Istället för att bara runda av med en
rapport har universitetslektor Johnny
Åstrand låtit göra en 35-minutersfilm
som dokumenterar projektet och ska
hjälpa till att sprida dess idéer. Filmaren
Julia Nygren fick hjälp i efterarbetet av
Tommy Boije, båda från filmkollektivet
Råfilm.
Hon reste runt i flertalet deltagande
länder och filmade områden och intervjuade deltagare och politiker. Vid filmens
svenska premiär berättade hon att hennes
tillfällige spansklärare i Lima, en ung man
från den välsituerade delen av staden, för
första gången i livet fick se de stadsdelar i
hans egen stad som de filmade i.
heter
filmen, som producerats på DVD i 5.000
ex. Likadant hette symposiet på Biskopshuset den 26 januari, då det dessutom
skedde en ytterligare koppling.
– Eftersom universitets rektor Per Eriksson visat stort intresse för hemlöshetsfrågan bjöd vi in forskare från Soci”BEttEr homES – BEttEr citiES”

alhögskolan som arbetar med detta tema,
berättar Johnny Åstrand.
Marcus Knutagård och Cecilia Heule berättade där om svensk hemlöshet för
dem som arbetar med latinamerikansk
”hembrist”. En sak som stod klart är att
enkla lösningar inte finns på de sociala bostadsproblemen vare sig i den rika
världen eller i de fattigare världsdelarna.
I båda fallen finns en tendens att se människors egna lösningar som illegala och
problemen som främst sociala.
LUm möttE tre av Promesha-representan-

terna från Latinamerika: Sonia Jimenez
från Bolivia, Gustavo Riofrio från Lima,
Peru, och Karla Benitez de Escamia från
El Salvador.
– Promesha har samarbetat med akademiker i Bolivia i 15 år om både utbildning och forskning. Arbetet har faktiskt satt spår i president Evo Morales
nya konstitution som fått ett avsnitt om
rätten till bostad. Vi samarbetar med regeringen, regioner och kommuner. ProLUM nr 2 | 2010

Jørgen
Andreasen från Kunstakademien delgav publiken sina stora erfarenheter av
afrikanska bostadsförhållanden, särskilt
Tanzanias.
– Här finns goda möjligheter att förbättra förhållanden om man låter de
ansvariga själva upptäcka de goda exemplen på andra håll och inte ”berättar hur
de ska göra”. Ordna enkla utbyten för
fackfolk, ta ett gäng till Bangkok, föreslog Andreasen.
Mario E Martin från Honduras påminde om den naturkatastrof som drabbade hans hemland Honduras 1998, orkanen Mitch med en förödelse värre än
den vi nu ser på Haiti. Trots att Honduras då lovades massor av hjälp har denna
daNSkE arkitEktproFESSorN

inte varit långsiktigt planerad, den var
ibland för högteknologisk och lämnade
utrymme för korruption. Först nu hämtar sig landet någorlunda, men många
människor har för länge sedan emigrerat. Nu bygger man åter upp bosättningar i farliga sluttningar och raviner, som
de som drabbades för tolv år sedan.
Johnny Åstrand menar att det är vik-

t

mesha måste fortsätta, sa Sonia Jimenez.
– Promesha har trovärdighet och respekt och stöd hos många partners, inflikar Gustavo Riofrio. Det är ett varumärke! Vi diskuterar nu hur vi kan fortsätta
och vi hjälper gärna andra att följa vår
väg. Det räcker inte med politisk makt
för att åstadkomma förändringar. Man
måste veta vilka åtgärder som fungerar
och hur man kan organisera de boende
och få igång en alternativ utveckling.

tigt med den neutrala roll som Promesha
haft genom att det letts av en avdelning
vid ett universitet, det har fungerat som
ett fritt rum för diskussion.
Ett långsamt utfasande av projektet
ska ske under 2010, men BoB är beredda
att delta på en lägre nivå även i ett framtida samarbete.
MATS NYGREN

promesha

Promesha (Programa de capacitación para
el Mejoramiento Socio Hibitacional) började med ett planerat svenskt stöd till bostadsbyggande i Bolivia 1993–94. BoB:s
internationella kurser på engelska hade få
deltagare från Latinamerika och därför föreslog man Sida ett nationellt utbildningsprogram för att stödja projektet. Men Sida
och Bolivias regering kom inte överens
om hur utbildningen skulle ledas. Johnny
Åstrand deltog i ett möte med Världsbanken 1994 och föreslog i stället ett regionalt program med deltagande av Bolivia,
Peru, El Salvador och nicaragua, koordinerat av Världsbanken men finansierat av
Sida. Detta program förlängdes och växte sedan i olika omgångar. Förutom John-

ny Åstrand har Laura Liuke och Maria rasmusson från LTH spelat viktiga roller.
Totalt har Sida bidragit med 60 miljoner
kronor under 15 år. Över 5.000 personer
har utbildats. Senare har även forskning
tillkommit.
Promesha syftar främst till att öka
kompetensen hos beslutsfattare och planerare för att förbättra boendeförhållanden och byggande för de fattiga i dessa
länder. Dit hör att verka för bättre program för demokratiskt inflytande, fattigdomsbekämpning och lokal utveckling.
Johnny Åstrand och hans medarbetare hoppas på en fortsättning i Afrika, först
och främst i Tanzania med stöd av internationella biståndsgivare.

Givande utbyte på Kina-resa
doktoraNdrESa. I höstas var nio
doktorander – ekologer och naturgeografer – på en omfattande resa
i Kina, under ledning av forskarassistent Per Bengtson och professor
emeritus Bengt Nihlgård från Ekologiska institutionen. I drygt tre veckor besökte gruppen en rad olika vetenskapliga akademier och andra
organisationer.

I Beijing fick de bl.a. inblick i arbetet vid
Institute of Geographical Science and
Natural Resources, som driver två stora
miljöövervakningsprojekt i Kina. Gruppen träffade även forskare som arbetar
med metoder för att hindra sandflykt i de
torra, inre delarna av Kina samt biologiLUM nr 2 | 2010

forskare vid institutioner i både Chengdu
och Kunming. De besökte även den
världsberömda botaniska trädgården i
Xishuangbanna i södra Kina. Där studerade de den tropiska regnskogen, bland
annat uppe i trädkronorna.
Bengt Nihlgård konstaterar att de kinesiska forskarnas villkor och status har
förbättrats avsevärt på kort tid. Utrustningen på de besökta institutionerna var
toppmodern och lönerna har ökat påtagligt jämfört med för bara några år sedan. Edith Hammer, doktorand i mikrobiologisk ekologi, tycker att resan gav
henne nyttiga insikter som hon kan använda inom sitt eget forskningsprojekt
kring ökenspridning i Afrika. Anja Ödman, doktorand i miljövetenskap, menar

Bengt Nihlgård fotograferar under Kinaresan. foto : edith hammer

att det dessutom är värdefullt att se hur
universiteten i Kina fungerar.
– Kinas utveckling och miljöpolitik
påverkar och kommer fortsatt att påverka oss alla, säger hon.
LENA BJÖRK BLIxT
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Geologer oroliga:

”tvärvetenskap i fara
när geobiblioteket delas”
BiBLiotEkStviSt. Nu splittras Geo-

biblioteket på Sölvegatan. All kulturgeografisk litteratur ska flyttas
under 2010. Geologiprofessor Björn
Berglund tycker att beslutet är obegripligt med tanke på den omfattande tvärvetenskapliga forskning
och utbildning som sker inom ämnena på Geocentrum.

Geologi, naturgeografi och kulturgeografi är tre ämnesområden som under
cirka tjugo år har haft ett gemensamt bibliotek vid Lunds universitet. I samband
med invigningen av Geocentrum 2003
bildades det nuvarande Geobiblioteket,
som drivs av Naturvetenskapliga fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten. De senaste åren har även Lucsus och
Avdelningen för humanekologi fört över
sin litteratur till Geobiblioteket.
2009 beslutade styrelsen för Samhällsvetenskapliga fakulteten
att dra sig ur samarbetet kring biblioteket. All litteratur inom det kulturgeografiska området, inklusive humanekologin,
ska under 2010 flyttas därifrån. Det innebär att de cirka 27.000 titlarna i Geobib-

t

mEN i dEcEmBEr

ingen personalnedskärning, men däremot utlyses inte den
nya heltidstjänst som var planerad vid
biblioteket. Robin Gullstrand tycker att
beslutet har kommit mycket hastigt och
att det saknas en ordentlig kostnadsanalys samt plan för hur litteraturen ska om-

Biblioteket
på Geocentrum
kommer
att få det
luftigare
på hyllorna framöver.
foto : ken net ruona

placeras. Enligt hans egna beräkningar
kommer själva flytten och katalogiserandet av de 13.000 berörda titlarna sannolikt att kosta två till fyra miljoner kronor,
en kostnad som Samhällsvetenskapliga
fakulteten drar på sig genom sitt beslut.
Robin Gullstrand konstaterar att flyttkostnaderna motsvarar en halvtidstjänst
under tio år. Liksom Björn Berglund
hoppas han att Samhällsvetenskapliga
fakulteten kan ompröva sitt beslut.
LENA BJÖRK BLIxT

BESLUtEt mEdFör

FotNot. Samhällsvetenskapliga fakulteten
har hittills betalat drygt 30 procent av kostnaderna för Geobibliotekets verksamhet.
Den kulturgeografiska litteraturen utgör cirka 50 procent av bibliotekets böcker. Av det
totala antalet besökande studenter utgör
kulturgeografin mer än hälften.

”vår plikt att göra det som är bäst för våra studenter”

BiBLiotEkStviSt. Ann-Katrin Bäcklund,

kulturgeograf och dekan för samhällsvetarna har full förståelse för att flytten av
kulturgeografernas litteratur från Geobiblioteket skapar problem för de kvarvarande
ämnena, men säger samtidigt att beslutet
var det enda rätta.
– Det är framför allt studenter som använder biblioteket och det är vår plikt att
se till att våra studenter får bästa tänkbara
service, säger hon.
För även om personalen på Geobiblio12

liotekets bokutbud kommer att halveras.
Björn Berglund, professor emeritus i
kvartärgeologi, är upprörd över beslutet.
Han betonar att den tvärvetenskapliga
forskningen inom de aktuella ämnesområdena har expanderat mycket under de
senaste åren, både i Sverige och internationellt. Han har svårt att förstå att Samhällsvetenskapliga fakulteten inte vill
stärka och utveckla det befintliga samarbetet mellan institutionerna genom att
ge ökat stöd till det gemensamma biblioteket på Geocentrum. Även Robin Gullstrand, 1:e bibliotekarie på Geobiblioteket, tycker att beskedet känns overkligt.
– Vårt bibliotek speglar en unik tvärvetenskaplig miljö. Jag befarar dessutom
att ett helt ämne läggs i malpåse om de
väljer att magasinera stora delar av den
kulturgeografiska litteraturen, säger Robin Gullstrand.

teket är duktig så kan en ensam bibliotekarie omöjligt ge samma service och hålla
samma öppettider som tio bibliotekarier
på Samhällsvetenskapliga fakultetens samlade bibliotek, menar Ann-Katrin Bäcklund.
Samhällsvetenskapliga fakulteten har
länge arbetat för att samla alla biblioteken
och samlingarna på Geobiblioteket är nu
sist ut med att införlivas med fakultetens
stora bibliotek på Allhelgona kyrkogata.
En annan fördel med att samla all sam-

hällsvetarlitteratur är att studenterna på så
sätt slipper springa runt på olika bibliotek
när de går kurser som ges över fakultetens
ämnesgränser.
– Vi har forskningssamarbeten men
inga gemensamma kurser med andra institutioner på Geocentrum, säger Ann-Katrin Bäcklund.
Ytterligare en viktig anledning till flytten är givetvis ekonomin. Fakulteten sparar
närmare en halv miljon om året.
ULRIK A oREdSSoN
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fler kan läsa naturvetenskap
med alternativ ingång
UtBiLdNiNg. – Vi vill ge fler chansen
att läsa naturvetenskap. därför gör
vi det lättare för dem som inte läst
ett naturvetenskapligt gymnasieprogram att ändra inriktning, säger
Jep Agrell, studierektor vid Biologiska institutionen på Lunds universitet.

Naturvetenskapliga fakulteten startar i
höst en alternativ ingång till utbildningarna biologi, geologi, miljövetenskap,
miljö- och hälsoskydd och naturgeografi. Genom att först läsa en termin allmän naturvetenskap kan studenter som
endast läst Naturkunskap B och Matte C
på gymnasiet fortsätta på något av de fem
naturvetenskapliga programmen.
Till skillnad från den s.k. tekniska
basterminen vid Campus Helsingborg –
där samhällsvetare kan läsa in behörighet till ingenjörsutbildningarna – ligger
terminen med allmän naturvetenskap
som en introduktionskurs inom de naturvetenskapliga programmen. På frå-

Jep Agrell
vill ge fler
chansen att
läsa naturvetenskap.
foto :
pia romare

gan om detta inte kan tolkas som att man
sänker antagningskraven till utbildningarna svarar Jep Agrell:
– Rent praktiskt är det så att studenterna kommer in på en naturvetenskaplig utbildning med lägre krav än de som kommer in via andra ingångar. Men när det
kommer till att läsa vidare i programmet
så är dessa studenter minst lika väl förberedda som de som läst naturlinjer på gymnasiet. Vid Uppsala universitet har man
bara positiva erfarenheter från en liknande alternativ ingång till biologiämnena.
Däremot får studenterna som kommer in via den alternativa ingången en
mindre valfrihet senare i utbildningen.

Jämfört med en student som lägger en
termin till på fördjupningskurser kan det
då bli en liten kunskapsskillnad vid kandidatexamen.
– Men studenter kan å andra sidan
istället välja att läsa nybörjarkurser i
språk, och då blir skillnaden inte så stor,
säger Jep Agrell. Fortsätter man och tar
en masterexamen kommer skillnaden
upplevas som marginell.
PIA RoMARE

Framtiden kräver
nya utbildningar
I höst startar naturvetenskapliga fakulteten en ny grundutbildning med profilering mot materialvetenskap. I den nya
kandidatingången ”naturvetenskap med
fotoner och neutroner” kommer, förutom utvalda befintliga kurser inom fysik,
kemi och matte, ett nytt kursmoment ”Vetenskap med acceleratorer” att ingå. I alla
kurser kommer nya moment med anknytning till Max IV och ESS att läggas in.

mindre länder slår Sverige i antal citeringar
ForSkNiNg. Sverige ligger sedan
länge på sjätte plats bland världens
forskningsnationer när det gäller
medelcitering av vetenskapliga publikationer. Men de mindre länderna danmark, Nederländerna och
Schweiz ligger alla bättre till när
det gäller andelen högt citerade publikationer.

Det visar en ny rapport från Vetenskapsrådet. Rapporten ger också en lista över
vilka svenska lärosäten som producerat
de mest citerade publikationerna. Här
ligger Stockholms universitet på första
plats, med KI och SLU på andra och tredje plats. Lunds universitet kommer först
som nr 11, bara en hårsmån över genomLUM nr 2 | 2010

snittet för det totala svenska resultatet.
Det svenska resultatet ligger sedan i
sin tur betydligt sämre till än resultatet
från de tre andra länderna i studien. ”I
Danmark finns tio universitet och universitetssjukhus som har en högre andel
högt citerade publikationer än det svenska universitet som ligger högst” heter det
i rapporten.
Problemet beror enligt VR på att det
bara är inom ett fåtal ämnesområden där
Sverige är starkt, dvs. där en hög andel av
publikationerna är högt citerade. Med
rapportens definition av hög citering får
man fram 5 sådana ämnesområden för
Sverige (Materials Science och Ceramics,
Biodiversity och Conservation, Parasitology, Medical Laboratory Technology

och Rheumatology), men 9 för Nederländerna, 11 för Danmark och hela 20 för
Schweiz. De högciterade svenska områdena är också rätt små och står för bara 1,3
procent av samtliga svenska publikationer.
Publikationer som kommit till i internationella samarbeten citeras ofta högre
än sådana som har enbart nationella författare. En förklaring till Danmarks och
Nederländernas goda resultat i studien
är att deras nationellt producerade publikationer numera citeras allt mer, vilket
minskat skillnaden i citeringsgrad mellan nationella och internationella publikationer. För Sverige fanns inget motsvarande mönster. Rapporten ingår som nr
1:2010 i VRs Lilla rapportserie.
INGEL A BJÖRCK
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Lu i värLden

Hur ser vi ut?
Internationalisering handlar
om mer än att skicka studenter fram och tillbaka. Det handlar om att lyfta blicken och se världen inte bara ur sitt eget perspektiv.
Universitetet genomgår en internationaliseringsprocess – nödvändig för
att överleva som forskningsuniversitet i en globaliserad värld, menar de
flesta bedömare. I en artikelserie ska
LUM spegla några av internationaliseringens ut-

Hur ser LU på världen? Och hur
ser världen på LU? I en alltmer globaliserad värld kan det vara nyttigt att
se på sig själv med andra kulturers ”glasögon”.
ill: petter lönegård

Läs även gästkrönikan på sidan 33.
14

LUM nr 2 | 2010

Snabb internationalisering ställer nya krav
En aktör på den globala kunskapsmarknaden.
En svensk myndighet.
En internationell plats där människor möts och perspektiv ändras.
Allt detta är Lunds universitet.

Europa är på fallrepet – utmanat av USA
och de snabbväxande ekonomierna i Asien. Det är bilden som lanseras i medierna. Men en som tror på Europa och på
universitetet är Lennart Schön, professor
i ekonomisk historia.
– Om Europa kan hantera de nationella begränsningarna så visar man vägen
till globalt samarbete med mångfalden i
behåll. Europa kan bli mönsterbildande
för resten av världen. Universiteten spelar en viktig roll eftersom de går i spetsen för den kulturella integrationen genom Bolognaprocessen, säger Lennart
Schön.
InternatIonellt har alltså universiteten

en viktig uppgift. Men på hemmaplan
lider universitetet av detsamma som

många andra samhällsinstitutioner under den pågående IT-revolutionen. Det
har blivit enklare att sprida och byta information, och medan studenter och
forskare reser och nätverkar som aldrig
förr – fysiskt och över internet – så framstår universitetet som trögt och lite otidsenligt.
– Mönstret går igen i alla perioder av
snabb teknisk, social och kulturell omvandling. Förändringstrycket ökar, nya

”Vi marknadsför oss själva som en enda stor
familj, informella, ironiska och skämtsamma.
Samtidigt är vi hemmablinda och ganska
intoleranta.”
vanor gör att regelverken måste förnyas. Men det är också universitetets och
andra myndigheters uppgift att vara lite
tröga. Det är inte bra om allting går fort,
säger Lennart Schön.
Kreativiteten finns ute på universitetets institutioner, i forskargrupper och i
nätverk. Ändå har universitetet som helhet en viktig roll för både forskare och
studenter – inte minst
som varumärke.
– Det
står för en
kvalitet som
ska genomsyra hela verksamheten. Med
det i ryggen kan
forskare lättare gå in i
internationella samarbeten, säger Lennart Schön.
Varumärket bidrar också till
att locka utländska studenter till
Lund. Vad händer när de väl kom-
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mit hit? Orvar Löfgren är professor emeritus i etnologi och har skrivit om hur det
gick till när Sverige blev svenskt och nationalstaten växte fram för drygt hundra år sedan. Lunds universitet är faktiskt
fortfarande en effektiv försvenskningsapparat, hävdar Löfgren, med färska erfarenheter från masterutbildningen i
kulturanalys – MACA – som lockar studenter från hela världen.
– Vi är måna om att lära de interna-

tionella studenterna hur det går till här
hos oss. Vi frågar oss inte så ofta vad vi
lär oss av dem.
De internationella mötena i klassrummet innebär ändå att det sker något, en
perspektivförskjutning, tror Orvar Löfgren. Han kan inte riktigt sätta fingret
på det.
en anIng borde

man dock kunna få genom att reflektera över hur det svenska
utbildningssystemet uppfattas med andra kulturers ”glasögon”.
– Vi marknadsför oss själva som en
enda stor familj, informella, ironiska och
skämtsamma. Samtidigt är vi hemmablinda och ganska intoleranta. Hur ofta
anstränger vi oss att bortse från formen,
exempelvis en uppsats skriven på ett annat sätt än vi är vana vid, och fokusera på
sakinnehållet?
– Första läxan i allt internationaliseringsarbete är att inse att det som är ”normalt” förmodligen är det bara för oss, säger Orvar Löfgren.
BRIT TA COLLBERG
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LU bÄSt I KLASSen
– men måste bli ännu bättre
EU vill ”sätta Europa på kartan” i
Asien genom stora utbytesprogram
för forskare och studenter. Lunds
universitet har en aktiv roll och håller i utbyten med både Kina, Indien
och Mellanöstern.
– Vi har mycket att erbjuda, men
får inte vara självgoda. Vi behöver
också sätta Indien, Kina och Mellanöstern på vår karta och inse att de
har något att lära oss, säger prorektor Eva Åkesson, ansvarig för internationaliseringen av utbildningen.

Är Lunds universitet internationellt?
Ser man till forskningen blir svaret ja –
Lunds universitet har mycket forskning
som till sin karaktär är internationell och
också ligger i forskningsfronten.
På Lunds gator och kaféer talas världens alla språk och i föreläsningssalarna
allt oftare engelska – så ja, också utbildningen blir allt mer internationell.
Men allt är inte jättebra. Fortfarande tar exempelvis Lunds universitet emot

fler studenter än man skickar ut, och
både lärare och administratörer är med
några undantag rätt dåliga på att skaffa
sig internationella erfarenheter i jobbet.
Ändå är Lunds universitet bäst i Sverige
när det gäller mobilitet och även bland
de ledande i Europa.
Som forskningstungt universitet har

gram, vilket Lund koordinerar, sökte sig
till Lund. I Indien spirar ett samarbete
kring masterutbildningar.
Tidigare dominerade bilaterala samarbetsavtal inom Europa och USA. Dessa finns kvar men samtidigt försöker
universitetet koncentrera relationerna
till partneruniversitet i Asien, Mellanös-

”vi är inne i en ny fas. internationalisering
handlar inte längre om att bara skyffla
studenter fram och tillbaka.”
Lund en tradition av att vända sig utåt.
Eva Åkesson berättar att förre förvaltningschefen Peter Honeth tidigt la basen för relationerna med Kina.
Det ger fördelar som märks i den kapplöpning om samarbete som pågår. Universitetet skördar frukterna av kontakterna med Kina och Indien. Hälften av alla
kineser som sökte stipendier till Europa
i första utlysningen av EUs utbytespro-

tern, Europa och USA. Genom att arbeta
långsiktigt med ett begränsat antal partners är chansen större att skapa samarbeten inom både forskning, utbildning och
administration.
– Vi är inne i en ny fas. Internationalisering handlar inte längre om att bara
skyffla studenter fram och tillbaka, säger
Eva Åkesson.
Lund har forskningssamarbeten med

Ingen riktig överblick över internationaliseringen
Lunds universitet arbetar mer intensivt med internationalisering. den
bilden ger fakulteterna som samtidigt erkänner att de har dålig koll
på vad som händer på institutionerna. det ser också väldigt olika
ut inom universitetets olika områden. Lunds universitet har ännu inte
en gemensam databas för forskningsprojekt vilket kan ligga universitetet i fatet vid internationella
granskningar.
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I höstas besökte representanter från LTH
fem universitet i tre olika länder i Latinamerika. På varje träffade de forskare
som samarbetade med kolleger på LTH,
samarbeten som LTH-representanterna
inte hade en aning om. Det är förmodligen så här det ser ut inte bara i Lund
utan på många universitet. Det finns en
mängd nätverk, relationer och samarbeten som bara de inblandade forskarna
känner till.
– Men vilken styrka det hade varit

för LTH och universitetet som helhet
om vi vetat om alla de här kontakterna!
Då kunde de bana väg för andra typer av
samarbeten, säger Per Warfvinge, vicerektor på LTH med ansvar för internationaliseringsfrågor.
pär SvENSSoN, chef för avdelningen för
internationella relationer, håller med honom.
– Vår avdelning ska jobba brett med
delar av internationaliseringsprocessen
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flera elituniversitet, t.ex. med Stanford
inom högenergifysiken. Bygget av MAXIV och ESS stärker universitetet ytterligare, menar vicerektor Sven Strömqvist,
ansvarig för frågor som rör forskning, infrastruktur och forskarutbildning:
– Men ska vi ta vara på chanserna som
det ger, måste det bli självklart att alla –
studenter, forskare och administratörer
– deltar i det globala kunskapsutbytet.
LUNd viLL BLi ett av Europas främsta uni-

versitet och behöver kunna rekrytera internationellt. Kan LU det? Enligt Per
Warfvinge, vicerektor och ansvarig för
internationella frågor på LTH, kan universitetet inte konkurrera internationellt
med löner, men väl med annat.
– Lund är en bra stad att bo i och Sverige ett bra land – det gäller att vi paketerar det, säger Warfvinge.
Med en rik forsknings- och livsmiljö har Lunds universitet goda chanser
att locka utländska toppforskare, menar
också Sven Strömqvist. Bra lön är alltid
roligt, men det är de goda forskningsmöjligheterna som avgör.
– Arbetar vi dessutom för att utveckla
samspelet mellan forskning och utbildning så gör det Lund ännu mer dynamiskt och attraktivt också för studenter
och doktorander.
BRIT TA CoLLBERG

och till exempel utveckla internationella
samarbeten för utbildning. Tyvärr finns
det idag inget register där de kan kopplas
ihop med forskningssamarbeten. Mycket av vår tid går åt till att hantera avtal
och finansieringsprogram för studentmobilitet. Vi skulle vilja ägna oss mer åt
utveckling, men måste prioritera, säger
Pär Svensson.
Att det universitetsövergripande arbetet behöver förstärkas med en tydlig processledare, med mandat och auktoritet att
driva och systematisera internationaliseringsprocessen, visar en uppföljning av
universitetets internationaliseringspolicy.
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– Alla områden vill mer systematiskt
säkra kvaliteten i exempelvis studentutbytet, men variationen och den långtgående decentraliseringen av universitetet
gör det svårt, säger Teresia Rindefjäll, på
Internationella relationer, som intervjuat internationaliseringsansvariga på områdena och skrivit en rapport.
att samordna och
få bättre överblick, men också här slår
mångfalden igenom. Ett exempel är frågan om en forskningsprojektdatabas –
ska den upprättas centralt eller ute på
områdena? Här agerar universitetet inte
WEBBEN är Ett Sätt

samordnat utan det pågår en rad parallella processer med olika initiativ och lösningar.
Ett annat exempel är den universitetsgemensamma avtalsdatabasen. Avtalen
är viktiga eftersom de reglerar studentmobiliteten, men alla använder den inte.
Samtidigt görs en hel del på fakultetsnivå. Några områden har skapat internationella kontor och samlat de internationella koordinatorer som tidigare fanns
utspridda på institutionerna.
Längst har internationaliseringen nått
när det gäller studentmobilitet, mycket
tack vare att universitetet gick med i EUs
17
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LU tar emot flest utbytesstudenter i landet. Här samlas nyanlända studenter på Af på Arrival day.
foto : mikael risedal

kanske inte
vara så krångligt att skaffa sig en
helhetsbild av universitetets alla internationella kontakter, menar Per
Warfvinge på LTH. Då han och
LTHs internationella chef Christina Grossman kom tillbaka från Latinamerika i höstas skickade de ut en
enkel enkät med e-post om internationellt samarbete till cirka trehundra forskare.
– Vi frågade bara det mest grundläggande – bad om ett namn och ett
lärosäte. Och vi fick snabbt svar som
visade på hundratals kontakter över
hela världen. Det här är relationer vi
kan ha glädje av när det gäller studentutbyten och examensarbeten till
exempel. Vi ska göra en årlig uppföljning.
SEdaN BEhövEr dEt

BRIT TA CoLLBERG
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LUs internationaliseringspolicy

Policyn för internationalisering som
antogs 2007 betonar behovet av att
samordna alla internationella aktiviteter så att de stärker universitetet som
helhet. En internationell dimension bör
genomsyra all verksamhet, eftersom
det blir allt viktigare att uppträda som
ett samlat universitet på den internationella arenan, enligt policyn, som nu
ska kompletteras med en handlingsplan.
Läs halvtidsuppföljningen av policyn: www.lu.se/internationellt
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Erasmusprogram på 90-talet.
Vissa fakulteter satsar extra på att
uppmuntra lärare och administratörer att resa ut, men resultaten är blygsamma på de flesta håll. Meritvärdet av internationell verksamhet har
ändå ökat, hävdar områdena.
– Viktigast vore kanske att låta internationella erfarenheter bli formellt
meriterande, säger Teresia Rindefjäll.

Så internationellt är Lunds universitet

mobilitet
Grund- och avancerad utbildning:
Utresande studenter: 1130
Inresande studenter: 1988

allmänt
Utbildning: LU har 60 masterprogram med internationell rekrytering och erbjuder cirka 1000 kurser
på engelska, huvudsakligen på avancerad nivå.
Många utbyten sker inom EUprogram, som Erasmus och Erasmus
Mundus. LU koordinerar tre stora
utbytesprogram (s.k. lotter) med
Kina, Indien och Mellanöstern, och
deltar dessutom som partner i sex
andra i bland annat Latinamerika.
Dessutom finns en rad bilaterala utbytesavtal mellan LU och universitet
i hela världen.
forskning: Mycket forskning bedrivs inom ramen för internationella samarbeten och nätverk, men en
samlad bild finns bara för den EUfinansierade forskningen. Forskare från Lunds universitet deltar i
cirka 90 projekt inom sjunde ramprogrammet – åtta samarbetsprojekt koordineras från Lund. LU kontraktsförhandlar om ytterligare
cirka 40 projekt.

Administration: Mindre internationaliserad än forskning och utbildning, men goda möjligheter finns
för administratörer till exempelvis
jobbskuggning i andra EU-länder.
Nyheter: Universitetswebben
utvecklas och omarbetas i ett pågående projekt. En ny engelsk
översättningsservice på Kommunikationsavdelningen förbättrar informationen på webben och i tryckt
material. LUM finns nu också på
engelska på webben.
En samlad studentdesk ger bättre service till svenska och internationella studenter.
Internationella centra: LU ingår som
aktiv part i Nordic Centre i Shanghai, Kina, och var initiativtagare till
det sameuropeiska European Centre på Peking universitet som nyligen startade.
Joint programmes (gemensamma
utbildningsprogram med andra universitet): Lund har för närvarande
13 Joint programmes.
Strategiska nätverk: Det globala nätverket U21, det europeiska
LERU – en sammanslutning som ursprungligen startades för att försvara forskningsuniversitetens intressen inom EU – samt det regionala
Öresundsuniversitetet.
foto : mikael risedal
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AVgIfteR SLåR HåRt
– danska stipendier räddar några lyckliga få
Studieavgifter har slagit hårt och
bromsat internationaliseringen av
högre utbildning i danmark. Nu tar
danmark nya tag i jakten på ”de
kloge hoveder”. Lågutbildade och
flyktingar har svårt att få visum,
men för välutbildade kunskapsarbetare och toppstudenter har det skapats en dansk gräddfil.
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Stora reklamkampanjer som ska marknadsföra Danmark som utbildningsnation, dirigeras från
statliga IU, styrelsen för Internationell Utbildning. Det är på väg att vända och vi börjar hämta
in vad vi förlorade när avgifter infördes, säger Ken Thomassen, marknadsförare på IU.

”innan avgifter infördes hade köpenhamns
universitet omkring 300 utomeuropeiska
studenter. i dag har man åttio – dvs. lika
många som man har stipendier.”
Innan avgifter infördes hade Köpenhamns universitet omkring 300 utomeuropeiska studenter. I dag har man åttio
– dvs. lika många som man har stipendier. Stipendierna täcker både avgifter,
boende och levnadsomkostnader. Onödigt generöst och alltför oflexibelt, menade flera universitet, och fick gehör för att
dela upp stipendierna och därmed kunna ta emot fler individer.
– Då uppstod nya problem. Stipendiaterna känner sig som en utvald elit, ef-

tersom de kvalificerat sig i hård konkurrens, och vill behandlas därefter. Och att
bara få studieavgiften betald i ett dyrt
land som Danmark räcker inte. De kommer inte!
Tidigare talade man om fyra skäl att
marknadsföra landet som utbildningsnation, bl.a. möjligheten att tjäna pengar, men den har man i stort sett gett upp.
– Nu gäller ”braingain”: Danmark ska
locka de bästa forskningshjärnorna och
bra arbetskraft till industrin.

t

Studieavgifter slog igenom i Danmark
2007. Nedgången av utomeuropeiska
studenter blev dramatisk, framför allt på
masterutbildningarna.
Det fanns en klar politisk vilja att införa avgifter – Danmark kunde inte utbilda hela världen, menade man. Samtidigt
skulle Danmark inte klara den internationella konkurrensen om man inte importerade högutbildad arbetskraft och
duktiga studenter, som kanske kunde
förmås att stanna efter examen.
Parallellt med avgifter infördes därför stipendier, och mer än 400 miljoner
danska kronor avsattes för att under tre år
marknadsföra Danmark som kunskapsoch utbildningsnation.
– Problemet är att studieavgifterna är
för höga och stipendierna för få. Vi har
i stort sett inga utomeuropeiska studenter som betalar studieavgift. De vi har läser på stipendier, säger John Edelsgaard
Andersen, internationell chef på Köpenhamns universitet.
Danmark är det enda landet i Europa som så vitt han vet vet tar ut full studieavgift, dvs. lika mycket som man får
i statsanslag för sina danska studenter.
Det betyder avgifter på en bra bit över
100.000 danska kronor på dyra medicinska och tekniska utbildningar. Danskarna kan inte konkurrera med t.ex. engelsmän och holländare som subventionerar
sina avgifter.
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UtvärdEriNgar är NödväNdiga för

att veta hur man ökar universitetets
attraktionskraft, fortsätter John Edelgaard Andersen. Köpenhamns universitet har anlitat det brittiska företaget
I-graduates för att kunna matcha sina
ganska få studentenkäter med flera
hundratusen internationella studenters erfarenheter i andra länder.
– Studenterna älskar Köpenhamn
och mottagandet får godkänt. Kursinnehåll och tillgången till lärarna rankas
högt. Däremot har vi fått kritik för att
vi saknat karriärservice. Och så tycker man att Danmark är dyrt att leva i.
Under senare år har Köpenhamns
universitet arbetat mer med mentorskap och samverkan med näringslivet.
Internationella studenter kan få en f.d.
student, med en ställning inom näringslivet, som mentor.
De nationella reglerna för invand-

t

t

Köpenhamns universitet har vidtagit en serie åtgärder för att hämta in
bortfallet av utomeuropeiska studenter. Man har etablerat Copenhagen
Master of Excellence – COME – ett
elitprogram, med högt ställda krav på
både studenter och lärare. Alla lärares förmåga att undervisa på engelska
testas och om den inte duger måste de
vidareutbilda sig. Man har också startat ett center för internationell parallellspråksforskning – CIP.
– Vi försöker på olika sätt ge studenterna på COME en egen identitet.
Vi har tryckt speciella t-shirts och har
events på Nationalmuseet exempelvis.

ring har tidigare varit en bromskloss,
men sedan universiteten och danska
utlänningsnämnden haft en dialog,
fungerar det nu bättre, enligt John
Edelgaard Andersen.
– Det mesta är på plats, vi har korta
expeditionstider och när det gäller visa
och arbetstillstånd görs mycket för att
underlätta för ”knowledgeworkers”.
i marknadsföringen är
att benchmarka sig gentemot andra
universitet: man måste veta vilka som
är ens konkurrenter, menar Edelgaard
Andersen.
I den globala konkurrensen är danska universitet bättre rustade än sådana
som fortfarande styrs enligt den gamla
kollegiala modellen, menar John Edelgaard Andersen. 2005 förändrades den
danska akademiska ledningsstrukturen – man la om till en mer näringslivsinriktad managementmodell. De
akademiska ledarna väljs inte längre
av sina kolleger.
– På det viset får vi en mer traditionell linjeorganisation.
De länder som lyckas bäst med att
marknadsföra sig som utbildningsnationer har professionaliserat sina insatser. För Köpenhamns universitets del
har denna professionalisering också inriktat sig på de akademiska ledarna.
– Mer än sexhundra akademiska ledare ska genomgå ett professionaliseringsprogram på sammanlagt nästan
tre veckor, berättar John Edelgaard
Andersen.
EN viktig dEL
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Studieavgifter i danmark

Från 2005/06 sjönk antalet utomeuropeiska studenter i Danmark med cirka hälften,
från 1.336 till 753 läsåret 2007/08. Mest dramatisk var minskningen på masterutbildningarna: där sjönk antalet från 715 masterstudenter 2005 till 136 år 2007.
Danmark satsar hårt på ”branding” och marknadsför sig globalt som ett bra land
att utbilda sig och arbeta i.
Det demokratiska och utforskande upplägget med mycket teamwork och utveckling av studenternas självständiga tänkande betonas inom utbildningen.
Danmark framhålls som ett tryggt land att bo i.
Danmarks etniskt homogena förflutna, den restriktiva flyktingpolitiken och synen
på invandrare framhålls på hemsidan ”Why Denmark?” som argument för att studera effekten av invandring just här: ”Danes are not afraid to speak their mind…”
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LU laddar för

gLobAL
Nu skärps diskussionen om hur
Lunds universitet ska hantera studieavgifter som införs för utomeuropeiska studenter 2011.
En rimlig ambition är att få 400
betalande masterstudenter första
året. det var man ganska enig om
vid ett möte i februari med prorektor, förvaltningschef och representanter från alla universitetets områden.

Lunds masterutbildningar lockar flest
sökande i Sverige. Inför höstterminen
2010 är det drygt 15.000 internationella
free movers, dvs. studenter som inte söker genom utbytesavtal, som har Lund
som förstahandsval. Av de ca 1000 studenter som antogs hösten 2009 var 600
potentiella avgiftsstudenter, dvs. sökande utanför Europa och ESS. En rimlig
ambitionsnivå är att försöka behålla två
tredjedelar av dessa första året med avgifter, menade mötet.
Antagningsprocessen måste dock bli
snabbare.
– Det brukar ta fem månader innan
studenten får besked. Det är oacceptabelt
lång tid. Snabb och effektiv antagning är
A och O om studenterna ska stå fast vid
sin ansökan, i synnerhet om de ska betala. Det visar erfarenheter från andra länder, sa Tarmo Haavisto, chef för sektionen Student och utbildning.
Avgiftsreformen medför att takbeloppet, dvs. den ersättning som Lunds universitet får från staten, kommer att sänkas successivt de närmaste åren med ca
50 miljoner kronor. Detta måste universitetet ta igen med avgifter.
Därför är det bråttom med åtgärder.
Antagningen är bara en fråga att ta itu
med.
– Lunds universitet är attraktivt, vi
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MARKnADSföRIng
har ett starkt varumärke, men ska vi få
betalande studenter måste vi marknadsföra oss globalt, menade prorektor Eva
Åkesson. Detta första år kommer vi att
begära tio miljoner kronor av universitetsstyrelsen till utveckling och marknadsföring. Senare sjunker förstås kostnaderna.
Marknadsföringen bör koncentreras
geografiskt för att ge effekt, menade flera på mötet, som också lutade åt att inrikta reklam och mässinsatser på områden
där universitetet redan har förankring
och som lyfts fram i den strategiska planen: Kina, Indien, Mellanöstern, Nordamerika.
– Det betyder inte att vi inte vill ta
emot studenter från andra regioner. Vi
hoppas nå ut bättre genom vår hemsida,
som nu utvecklas och anpassas till en internationell målgrupp, sa Eva Åkesson.
Parallellt med riktad marknadsföring
är det viktigt att jobba för att få fram stipendier för studenter i fattiga länder, inte
minst Afrika, menade Richard Stenelo,
som arbetar med avgiftsfrågan inom universitetsförvaltningen.
är också en nöt
att knäcka. De flesta universitet tar olika betalt för olika utbildningar – kanske
dubbelt så mycket för ”våta” tekniska och
medicinska utbildningar som för ”torra”
humanist- och samhällsvetarprogram.
– Att lägga sig för lågt är inte alltid
strategiskt – en högre avgift ses också
som ett kvalitetsmått, menade Richard
Stenelo.
En rimlig väg i denna första omgång,
menade flera på mötet, är att utgå ifrån
”prislappen” – dvs. den ersättning per
student som staten satt för olika utbildningar.
Men Olle Söderman, prodekan vid
avgiFtErNaS StorLEk
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Hur ska LU agera för att fortsätta attrahera
utomeuropeiska studenter när
avgifter införs?
Det är en fråga
som diskuteras
livligt vid universitetet. foto : mi kael risedal

Naturvetenskapliga fakulteten, menade att full kostnadstäckning måste vara
principen på sikt; då kan avgifterna också påverka vilka utbildningar som kommer att ges.
– Detta är en fråga att diskutera, ansåg
Eva Åkesson. Vi kan kräva full kostnadstäckning på varje utbildning. Men vi kan
också omfördela pengar inom universitetet till utbildningar som vi anser strategiskt viktiga.
På samma sätt ställde hon frågan om
hela universitetet, alla områden tillsammans, ska bygga upp en service och infrastruktur för att hantera avgifterna?
– Vissa områden har ju många internationella studenter, andra få. Samtidigt
kan en stark gemensam infrastruktur bli
till glädje för dem som behöver komma
vidare i sin internationalisering.
Avgifter innebär också att universitetet måste ta ställning i frågor som bostadsgaranti och likvärdighet. Betalande studenter kanske kommer att ställa

högre krav. Ska de särbehandlas?
– Nej, alla studenter måste ha lika värde, menade prorektorn.
– Men det blir i praktiken en motsägelse, om vi håller fast vid bostadsgarantin för betalande studenter, påpekade
Lunds studentkårers Petter Forkstam.
– Riktigt, medgav Eva Åkesson, men
målet är att alla Lunds universitets studenter ska garanteras en bostad.
avgiFtErNa BLir EN prövNiNg för Lunds

universitet, sammanfattade prorektorn.
Men vi ska se möjligheterna. Viktigast är
att slå vakt om varumärket genom hög
kvalitet i både utbildning och service.
– Då gäller också att vi inte tummar
på antagningskraven bara för att få fler
betalande, påpekade Kjell Nilsson, utbildningsledare på Samhällsvetenskapliga fakultetens Graduate School.
I slutet av mars hålls nästa strategimöte.
BRIT TA CoLLBERG
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deckare speglar sin samtid väldigt
tydligt, vilket gör att läsarna har
lätt att känna igen sig. Midsomermorden, CSI och andra TV-serier ger
också draghjälp åt genren. och så
är det ju helt enkelt spännande berättelser som man har svårt att lägga ifrån sig!

Det säger två deckarspecialister och -entusiaster i Lund. Sara Kärrholm disputerade på en avhandling om pusseldeckare från efterkrigstiden och undersöker
nu hur deckardrottningarna ses i media samt marknadsför sig själva, Kerstin
Bergman har en forskarassistenttjänst
från Vetenskapsrådet för att studera naturvetenskapens roll i moderna deckare.
De båda litteraturvetarna arbetar också på en gemensam lärobok i deckarlitteratur, och driver ett deckarseminarium
vars medlemmar diskuterar texter, konferenspresentationer m.m. på området.
att hitta ämNEN att ta upp är inte svårt.

Det finns mycket att diskutera när det
gäller deckare och kriminalromaner: litterära grepp, korsningar mellan genrer (en
pusseldeckare kan innehålla även drag av
polisdeckare och thriller, och tvärtom),
samhällsskildringar, kvinno- och mansroller, läsarnas mottagande med mera.
Läsarna är i huvudsak kvinnor, som
när det gäller all skönlitteratur, tror Kerstin Bergman och Sara Kärrholm. Men det
finns också många deckarläsande män,
med kändisar som Göran Persson och Bill
Clinton som framstående exempel.
Ett skäl till att genren blivit så stor är
att deckarna oftast också är samtidsromaner. Ett annat är dess berättarteknik,
som utnyttjar urgamla knep för att fånga
läsaren, menar Sara Kärrholm.
– Det är en mycket interaktiv litteraturform, som drar in läsaren genom
att ställa frågor och presentera problem.
Dessutom innehåller den ofta moraliska frågeställningar, som frågan om bakKerstin Bergman och Sara Kärrholm – LUs främsta deckarspecialister. foto : ingela björck
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grunden till brottsliga gärningar och om
de hade kunnat undvikas, säger hon.
har svenska deckare
fått stort genomslag utomlands. Tidigare författare som Sjöwall-Wahlöö var internationellt kända bara inom begränsade kretsar, men Henning Mankell är stor
utomlands, Stieg Larsson låg på andra
plats på de internationella bestsellerlistorna förra året, och Camilla Läckberg
har nyligen fått ett franskt deckarpris.
Här tror de båda litteraturvetarna att
två saker spelat in: samhällsskildring
och exotism. Den samhällskritik som
förekommer i många svenska deckare är
mer ovanlig utomlands, svenska yrkeskvinnor som vill förena arbete och familj
utgör också ovanliga huvudpersoner, och
på SENaStE tidEN

son, Inger Frimansson, Åsa Nilsonne och
många fler.
Kännetecknande för denna ”andra
guldålder” i Sverige är att den innehåller
så många kvinnor. Kvinnliga deckarförfattare är dock ingen svensk specialitet.
– Agatha Christie och Dorothy Sayers
var på sin tid så framgångsrika att många
undrade om kanske deckargenren var
speciellt lämpad för kvinnor. Norge var
också före Sverige med att ha bästsäljande kvinnliga deckarskribenter. De norska deckardrottningarna fick faktiskt
tidskriften Jury att utlysa en tävling för
kvinnliga svenska deckarförfattare, som
vanns av debutanten Liza Marklund, berättar Sara Kärrholm.
Vissa andra högskolor i Sverige har särskilda kurser i deckarlitteratur. Det har

”det är en mycket interaktiv litteraturform,
som drar in läsaren genom att ställa frågor och
presentera problem. dessutom innehåller den
ofta moraliska frågeställningar, som frågan om
bakgrunden till brottsliga gärningar och om de hade
kunnat undvikas.”
den svenska naturen kan ge en exotisk
bakgrund.
– Översättningen av en av Åsa Nilsonnes böcker är ett exempel. Den utspelar sig i glåmigt höstväder i en storstad, men den tyska upplagan hade fått
ett omslag med en vacker fjord... säger
Kerstin Bergman.
Den första guldåldern för svensk
deckarlitteratur brukar definieras som
tiden 1945–65, då en hel grupp med bl.a.
storheter som Stieg Trenter, Maria Lang
och H K Rönblom var aktiva. Sedan blev
det glesare, med undantag för SjöwallWahlöös böcker och lite senare Jan Guillous Hamiltonböcker.
På 90-talet kom ett nytt uppsving som
håller i sig än idag. Här finns en hel rad
flitiga skribenter – Håkan Nesser, Henning Mankell, Åke Edwardsson, Liza
Marklund, Camilla Läckberg, Åsa Lars-

inte LU, men genren – och populärlitteraturen över huvud taget – har blivit mer
rumsren även här. För att hjälpa alla som
vill studera deckare på akademisk nivå
håller Kerstin Bergman och Sara Kärrholm nu på att skriva en lärobok som ska
ges ut på Studentlitteratur och användas
i kurser om populärlitteratur.
skulle de läsa deckare även
om det inte ingick i arbetet? Svaret blir
ett tveklöst ja.
– Det är böcker som har ett inbyggt
driv och är spännande att läsa, samtidigt
som de kan lära en mycket om samtiden.
De är ofta också tankeväckande och ger
nya perspektiv. Man kan fundera på hur
man själv hade gjort i de svåra situationer deckarnas personer hamnar i, menar
Sara Kärrholm och Kerstin Bergman.
SLUtLigEN:

INGEL A BJÖRCK
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Efter ett uppvärmningsår är de varma i kläderna

DeKAneR på g
de är “politiker” och chefer, fast det i början var oklart vilka de var chef över och vilka
inte. deras veckokalender kan innehålla 30–35 timmar möten, där dekanråden och prefektmötena är klara ljuspunkter. de jobbar mycket mer än normal arbetstid, men tycker
sig nu på andra året ha fått grepp om verksamheten.

L

UM har mött dekanerna för
områdena juridik, samhällsvetenskap och humaniora-teologi.
Christina Moëll är dekan för
juridik, Ann-Katrin Bäcklund för samhällsvetenskap och Lynn Åkesson för humaniora-teologi. Alla tillträdde i januari
2009 och har nu ett år bakom sig i rollen som dekan.
En dekan (eller dekanus) tillsätts inte
uppifrån, utan väljs av sin fakultet för att
representera dess forskare och lärare. Posten ingår inte i den administrativa hierarkin, och dekanerna är chefer över sina
prefekter och kanslichefer, men inte över
deras respektive personal.
– Det var först fram på vårkanten som
jag riktigt begrep mig på uppdraget, och
förstod att jag var en sorts politiker! säger Ann-Katrin Bäcklund.
universitetets dubbelkommando, med både en administrativ
och en vald ledning, i ett av sina dekanbrev till fakulteten:
”Den hierarkiska ordningen zig-zagar sig så att säga fram mellan administrativa chefer och valda akademiska
ledare. Det är en unik och ganska märklig ordning för att garantera maktbalans
mellan förvaltning och akademiska intressen”.
hoN SkrivEr om
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Att vara ny på ett chefsjobb innebär
alltid en viss förvirring. Hur ser rutinerna
ut, vad förväntar sig medarbetarna, hur
stora är ens befogenheter, vilka frågor ska
man kunna svara på? Alla tre dekanerna
beskriver en tid av oklarhet, innan saker
och ting börjat falla på plats.
– Så småningom insåg jag att jag faktiskt inte själv behövde svara på alla frågor. Medarbetarna på kansliet kunde
till exempel många frågor mycket bätt-

Akka-utbildningen var redan chefer med
en tung arbetsbörda.
– När jag hörde hur mycket de arbetade tänkte jag ”stackars människor”. Nu
är jag där själv – men inser att det inte
bara är mycket jobb, utan också många
glädjeämnen!
dE aNdra dEkaNErNa håller med om
både arbetsbelastningen och glädjeämnena. Ann-Katrin Bäcklund beskri-

”det var först fram på vårkanten som
jag riktigt begrep mig på uppdraget, och
förstod att jag var en sorts politiker!”
re. Och så började jag lära mig rutinerna,
säger Lynn Åkesson. Hon välsignar rutiner, eftersom de är ett sätt att hushålla
med tid och tankeenergi.
Christina Moëll gick ett av ledarskapsprogrammen Akka några år innan
hon blev dekan.
– Men då hade jag inte föreställt mig
att jag skulle komma att ha ett uppdrag
av den här karaktären... Hade jag vetat
det, så hade jag nog kunnat tillgodogöra mig mycket av innehållet ännu bättre, säger hon.
Flera av hennes kurskamrater på

ver arbetsveckor där 30–35 timmar går
åt bara till möten. Till det kommer sedan förberedelserna och uppföljningen
av varje möte.
– Det har funnits perioder i mitten
av terminerna när jag tänkt att ”detta är
omänskligt, jag dör!” Men nu känner jag
redan att belastningen har lättat genom
att jag är mer bekant med uppgifterna.
Och så är arbetet alltså roligt också –
om inte alltid, så i alla fall ofta nog.
– Det är roligt att samarbeta med de
andra på fakulteten. Den ledningsorganisation vi har på HT, med en dekan och 
LUM nr 2 | 2010

Christina Moëll,
Lynn Åkesson och
Ann-Katrin Bäcklund börjar känna sig hemma i sina
roller som dekaner.
LUM nr 2 | 2010
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det här vill de satsa på:

 Ann-Katrin Bäcklund:
– Vi måste få mer forskningsmedel, så att
forskningen blir lika stor som utbildningen på fakulteten. Vi måste också få till en
bättre studiemiljö med bibliotek, restaurang och andra samlingsplatser. S-fakulteten har många tusen studenter i Lund men
ingen gemensam mötesplats.
– Det finns fina arkitektritade planer på
ett sådant bygge, men allt tar tid vid ett
stort universitet. Även om en sådan mötesplats inte kan bli klar under min dekantid, så skulle jag vilja få fram ett beslut.

 tre prodekaner, ger mig mycket arbets-

glädje eftersom jag vet att uppgifterna tas
väl om hand, säger Lynn Åkesson. Hon
anser att en viktig och stimulerande del
av hennes uppgift är att vara en ”möjliggörare”: att ta vara på kloka idéer från
forskare och lärare inom fakulteten och
se till att de kan genomföras.
Några av de många mötena är också
riktiga höjdare.
– Prefektmötena och mötena i dekanrådet är de allra bästa, säger Ann-Katrin
Bäcklund.
Lynn Åkesson instämmer:
– De mötena har inte en lång lista med
punkter att fatta beslut om, utan är en
plats för diskussion och ett flöde av idéer.
Och på dekanrådet känns det inte som
om någon är ute efter att skaffa fördelar
för sin fakultet, utan vi har ett bra samtalsklimat.
Att dekanrådet skulle vara ett dolt
26

 Lynn Åkesson:
– Att samla fakulteten geografiskt! Språk
och litteratur är redan samlade på SOLcentrum, nu gäller det Zoologen-zoofysiologen där Centrum för teologi och religionsvetenskap och institutionerna för
kulturvetenskaper, arkeologi och historia
ska samlas. Filosofiska institutionens lokaler är ännu inte bestämda.
– Vi behöver också mer pengar till utbildningen. Antalet lärarledda timmar är
alldeles för lågt och måste öka.

maktcentrum på universitetet, som
somliga hävdat, håller ingen av dekanerna med om. Möjligen var det mer så
förr, när universitetsledningen var mindre och dekanrådet var rektors främsta
samtalspartner.
– Fast det är klart att dekanrådet har
en viss makt, eller snarare inflytande.
Annars vore det ju slöseri med tid och
kaffepengar att vi träffades, anser AnnKatrin Bäcklund.
vad gäLLEr prEFEktmötEN, så är de
ganska stora på HT och S med 6 respektive 10 institutioner. På den lilla juridiska
fakulteten däremot har Christina Moëll
en speciell sits eftersom fakulteten bara
har en institution och en prefekt.
Speciellt hos Juridicum är också att
alla i ledningen var nya förra året. Fakulteten hade inte bara en ny dekan utan
också en ny prodekan, ny kanslichef, ny

 Christina Moëll:
– Starkare forskningsmiljöer inom det juridiska området, och en intensivare dialog
mellan alla som är engagerade i rättsvetenskaplig forskning och utbildning.
– Det finns ju många rättsvetenskapligt
intresserade utanför juridiska fakulteten,
t.ex. på Ekonomihögskolan, hos samhällsvetarna, på raoul Wallenberg-institutet
och på Campus Helsingborg. Jag skulle gärna se fler gemensamma projekt och
även mer tvärvetenskaplig forskning.

prefekt, ny biträdande prefekt och ny studierektor.
– Det innebar förstås en extra osäkerhet, eftersom ingen av oss visste riktigt
hur saker och ting brukat göras. Å andra sidan kunde vi passa på att göra en
del förändringar i organisationen för att
möta många av de nya utmaningar vi
väntar oss, säger hon.
är att
man infört ett mer kollektivt ledarskap,
och dragit in även prodekanen och den
biträdande prefekten i det aktiva arbetet.
På så sätt kan de ökande uppgifterna spridas på fler i ledningen.
Ingen av de tre dekanerna arbetar heltid med denna uppgift, utan bara 70 eller
75 procent. Eftersom uppdraget är tidsbegränsat måste en dekan ha en fot kvar i
forskningen för att kunna återgå till forskarjobbet efter sin dekanperiod.
dEN viktigaStE FöräNdriNgEN
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tror också att
forskningen ger henne inblick i inte bara
vad gemene forskare och lärare på fakulteten vet, utan också vad de inte vet.
Därför försöker hon i sina månatliga dekanbrev alltid att berätta om något som
kan vara bra för medarbetarna att känna
till. Första brevet handlade t. ex. om vad
kansliets personal gör och vilka frågor de
kan ta sig an, och väckte mycket positivt gensvar. Ett annat dekanbrev har beaNN-katriN BäckLUNd

skrivit begreppet fakultetsmedel och hur
dessa avgörs.
– Än så länge har jag inte fått slut på
ämnen att ta upp, vilket känns bra. Fortfarande efter ett år är jag inte så förstörd
av min politiker- och ledarroll att jag inte
vet vad forskare och lärare i gemen behöver få kunskap om, säger hon.
propagerar mycket för innovationer är inget som
skrämmer de tre dekanerna. I likhet med
rektor Per Eriksson vill de inte se innovationer som ett tekniskt begrepp utan som
något som står för nytänkande – och nytänkande har de alla, på sina respektive
fakulteter.
– Hemlöshetsprojektet och topprekryteringen av psykolingvisten Marianne Gullberg visar ju att innovationstänkandet inte är begränsat till de ”hårda”
ämnena. Och även de stora anläggningarna ESS och MAX IV låter sig mycket
väl beforskas utifrån humanistiska, samatt LUS NUvaraNdE LEdNiNg

SPARA TID!

hällsvetenskapliga och juridiska aspekter, menar Lynn Åkesson.
Ann-Katrin Bäcklund bekymrar sig
dock för att dessa stora anläggningar
kan kräva för mycket pengar från universitetet.
– Risken är att Max IV och ESS blir
gökungar som måste finna sin föda i omvärlden, och att det blir vi som ska stå
för den. Det är något jag är mycket orolig för!
hörs inga sådana signaler. Efter några års nedskärningar lever samhällsvetenskap, humaniora-teologi och juridik just nu i goda tider utan
överhängande svångremshot. Det, och
vetskapen om att de nu är vana vid jobbet, gör de tre dekanerna fulla av tillförsikt när de skyndar vidare i sina fullspäckade agendor.
mEN äN Så LäNgE

TExT: INGEL A BJÖRCK
foTo : KENNET RUoNA

LU SERVICE

– Att fortsätta med forskning och undervisning är också viktigt för att behålla kontakten med den verksamhet vi ska
styra. Det är det vi är valda för, att företräda verksamheten. Annars blir vi ju
fullfjädrade byråkrater, säger Lynn Åkesson.
Ann-Katrin Bäcklund håller med.
– Vi ska inte bli bara en kanslichef till.
Vår roll är tvärtom att mildra byråkratin,
och se till att den tar hänsyn till forskningens och undervisningens behov.
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den som forskar med EU-anslag måste ha en plan över hur forskningen ska nå utanför akademin. det är nästan lika viktigt som forskningen i sig, säger statsvetaren och
Mellanösternexperten Karin Aggestam som leder ett stort EU-projekt. därför bjöd hon
och hennes statsvetarkollegor till konferens i Bryssel för att diskutera hållbar fred med
EU-tjänstemän och representanter från olika fredsorganisationer. LUM följde med och
fick bland annat träffa sociologen Nader Said som utvärderat EUs insatser som fredsmäklare i Mellanöstern.

eU-foRSKnIng
I fReDenS tjÄnSt
Alla var där. fredsforskare, frivilligarbetare och proffs från olika fredsorganisationer, samt EU-tjänstemän
som jobbar med unionens utrikespolitik. På dagordningen stod givetvis fred: hur man kan uppnå en rättvis sådan och på vilket sätt EU kan
bidra till detta på Västra Balkan och
i Mellanöstern.

Det var en hel del glada återseenden
när fredsfolket möttes i Bryssel. Många
kände varandra sedan innan och talade gamla minnen från Balkan, Afghanistan, Mellanöstern eller Kongo. Efter
en stående lunch var det dags att lyssna
på forskningsrön och i en rad olika paneler diskutera den övergripande frågeställningen:
Hur bär man sig åt för att uppnå en
rättvis och hållbar fred och vilken roll
kan EU spela som fredsmäklare?
satt Yaacov Bar-Siman-Tov
från Hebrew University i Jerusalem. Han
menade att de israelisk-palestinska fredsförhandlingarna i Oslo bröt samman av
den anledningen att palestinierna krävde rättvisa.
– Det går inte att koppla samman fred
med rättvisa i det första inledande fredsavtalet! Försöker man med det går det
i EN paNEL
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aldrig att lösa konflikten eftersom båda
sidor har sina versioner av vad som hänt
och vad som är rättvisa, sa han med emfas.
Samtidigt betonar han att rättvisa är
en förutsättning i den försoningsprocess
som måste till för att freden ska bli varaktig.
Det var exempelvis genom att undvi-

EU att axla ett större ansvar i den israelisk-palestinska konflikten. I dag pumpar EU in pengar genom olika bistånd
men har inte särskilt stort inflytande.
Unionen är en ”payer but not a player”.
– Tyvärr, sa den jordanske ambassadören Omar Rifai som suttit med i många
fredsförhandlingar, är det inte upp till
EU att avgöra vilken roll ni ska spela för

”tyvärr är det inte upp till EU att avgöra vilken
roll ni ska spela för freden i mellanöstern.
Så länge israel tycker att EU är alltför propalestinskt så kommer EU att hållas utanför.”
ka den här typen av känsliga frågor som
har med ”heliga” värderingar att göra som
man lyckades få slut på kriget mellan Iran
och Irak på 80-talet: Iran ville inte sluta
fred förrän Irak erkände att det var de som
hade startat kriget. Eftersom Irak inte ville gå med på detta löste man till slut det
hela genom att skriva in i fredsavtalet att
en kommission skulle tillsättas för att utreda vem som dragit igång konflikten.
I samma panel satt även en hög EUrepresentant som arbetade med unionens
externa relationer och en jordansk ambassadör från Jordan Institute of Diplomacy. De diskuterade möjligheterna för

freden i Mellanöstern. Så länge Israel
tycker att EU är alltför pro-palestinskt
så kommer EU att hållas utanför, vare
sig ni vill eller inte.
från
fredsorganisationerna var kritiska till att
EU inte spelade en mer aktiv roll som
fredsmäklare.
Särskilt på Balkan menade man att
EU hade kunnat göra mycket för en varaktig fred genom att använda medlemskapet som morot.
En kvinna för EUs direktorat för utvidgning av unionen höll med om att EU
måNga av rEprESENtaNtErNa
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kan kritiseras för mycket, men
att man också måste se det positiva i att EU faktiskt finns
på plats och sakta men säkert
håller på att bli en utrikespolitisk spelare att räkna med:
– Utvidgningen är en
demokratisk process därför måste varje ansökan om
medlemskap behandlas på
samma sätt, slog hon fast.
för fredsorganisation International
Crisis Group talade om vikten
av att lyfta fram de goda exemplen i fredsarbetet.
– Det talas om offer och förövare men sällan om den tredje
gruppen, de som vågar gå emot
strömmen och göra det rätta. Jag
tror att den här typen av historier är mycket viktiga i försoningsprocessen, sa han och fick medhåll
av många.
I Bosnien finns dock redan en
grupp som arbetar på det här sättet
och en av de bosniska deltagarna berättade att hon stöttar den genom att rapportera in exempel på människor som mitt
under den värsta etniska utrensningen
gjorde heroiska insatser för att undsätta
fiender i nöd.
Kvinnan som berättade detta, Lejla
Somun-Krupalija, arbetar för ett multietniskt politiskt parti, Nasa Stranka,
som verkar i Bosnien. Hon menade att
det finns tre typer av rättvisa; den etniska, den sociala och den juridiska. Den
etniska rättvisan är den som måste uppnås först om det någonsin ska kunna bli
en varaktig fred i Bosnien:
– Innan alla etniska grupper vågar
röra sig i landet utan rädsla är det omöjligt att börja tala om social och juridisk
rättvisa, sa hon.
EN FörEträdarE

ävEN om dEt FaNNS vissa

meningsskiljaktigheter om vilken som är rätt tidpunkt för att hantera en konflikts rötter
så verkade alla eniga om att det måste göras. I de flesta fredsprocesser tillsätts nu
någon form av sanningskommission som
LUM nr 2 | 2010

Överst t.v. Adrian Hyde- Price,
forskare vid Bath University, och Laura Davis,
forskare och fredskonsult. Överst t.h. Lejla Somun-Krupalija från det multietniska partiet
Nasa Stranka i Bosnien. Nederst t.v. Yaacov Bar-Simon-Tov, Hebrew University of Jerusalem.
Nederst t.h. Peter Wallensteen, Uppsala Universitet och Dan Smith från International Alert.

hanterar historien om vad som har hänt
under konfliktens utveckling.
– Daytonavtalet var nödvändigt när
det kom, men det var ett stort misstag att
man inte har gjort upp med det förflutna, säger Sören Jessen Petersen som under flera år varit FNs speciella sändebud
i före detta Jugoslavien.
Han och många andra på konferensen såg mycket mörkt på fredsutsikterna
på såväl Balkan som i Mellanöstern. Det
mest hoppfulla uttalandet kom från ambassadör Omar Rifai från Jordan Institute of Diplomacy:
– Jag tror att fredsprocessen i Mellanöstern kommer att överleva. Israelers
och palestiniers öden är sammanflätade.
Även om vi har helt olika platser så sitter
vi trots allt i samma båt.
När konferensen skulle avrundas
ställde en forskare en öppen fråga till alla
praktiker på plats:

– Tycker ni som praktiker att ni har
någon nytta av att ta del av vår forskning?
Han fick två svar på sin fråga:
– It is a total disconnect! Vi lever i helt
skilda universum. När akademiker talar om länder och händelser som jag levt
mitt i under flera år känner jag inte alls
igen mig, sa Daniel Korski, med lång erfarenhet från Balkan, Irak och Afghanistan och som idag jobbar på tankesmedjan
European Council of Foreign Relations.
Ett hELt aNNat Svar fick han från Lejla
Somun-Krupalija:
– Ni för samman information och gör
jämförelser som är oerhört värdefulla för
oss som arbetar ute på fältet. Vi är ofta så
upptagna med vad vi håller på med dagligen så vi har inte tid att lyfta blicken
och se hur man har gjort på andra platser.
TExT & foTo : ULRIK A oREdSSoN
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Forska med EU-medel mödan värd
först en ansökan som tar flera månader att bli klar med sedan en
massa inrapporteringar med stenhårda deadlines. Så är det att forska med EU-medel. Efter att först ha
skrämts av den komplicerade ansökan är statsvetarna Karin Aggestam
och Annika Björkdahl nu mycket positiva till hur EU-kommissionens
forskningsavdelning arbetar.

Karin Aggestam, Angela
Liberatore och
Annika Björkdahl. foto :
ulrika
oredsson

Det krävdes mycket arbete och ett initieringsanslag på 75.000 kronor för att få igenom en ansökan hos EU. I efterhand ser
Karin Aggestam att hon fått igen mycket
på att göra ett så grundligt förarbete.
– Jag är förvånad över hur väl det
stämmer med planeringen, säger hon.

Kritik mot EUs insatser i Palestina
EU bidrar indirekt till ockupationen
genom att pumpa in pengar till de
ockuperade områdena. det menar
Nader Said, sociolog vid det palestinska universitetet Bir Zeit i Ramallah som på EUs uppdrag utvärderat
unionens fredsbyggande åtgärder
på Västbanken och i Gaza.

Nader Said var en av huvudtalarna när
lundastatsvetarna höll sin konferens i
Bryssel. Han berättade att hittills har
EU finansierat närmare 140 fredsprojekt
i de palestinska delarna. De handlar om
allt från att föra dialog om konfliktens
orsaker till utbildning och rättslig rådgivning.
Många av projekten har enligt Nader
Said fört med sig att man blivit bättre på
att föra dialog, men han är ändå mycket
kritisk till EUs insatser:
– Genom att pumpa in pengar till de
ockuperade områdena så tar de på sig en
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roll som egentligen åligger ockupationsmakten, säger han.
Han menar att biståndspengarna skapar ett samhällsskikt som blir experter på
fredsförhandlingar och som livnär sig på
detta. EU bidrar också, tycker han, till
att normalisera en ohållbar situation där
hela Västbanken nu ser ut som ett lapptäcke av muromgärdade palestinska byar
och bosättningar.
Även om Nader Said umgicks flitigt
med forskarna från Hebrew University på konferensen så tycker han inte att
det är helt problemfritt med akademiskt
samarbete med israeler.
– Jag väljer mina strider, men även
akademiskt samarbete är ett sätt att normalisera en onormal situation, säger Nader Said och påpekar att Hebrew University ligger på palestinsk mark och att
israelerna har kört i väg palestinier för att
kunna bygga studentbostäder.
Nader Said menar att våldet mellan

Nader Said har utvärderat EUs fredsbyggande åtgärder på Västbanken och i Gaza.
foto : ulrika oredsson

israeler och palestinier bara är en del av
konflikten. Hans största oro är just nu att
möjligheterna till en demokratisk palestinsk stat minskar.
Isoleringen leder till extremism och
idag är det allt färre palestinier som vill
ha en sekulär stat.
ULRIK A oREdSSoN
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en del av forskningsprocessen, men samhällsvetare har
mer begränsad erfarenhet av att arbeta i
större forskningsprojekt än t.ex. naturvetare.
– De har upparbetade rutiner och jag
tror att vi inom samhällsvetenskapen är
på väg i samma riktning.
En annan stor skillnad när man forsdEtta är NatUrLigtviS

kar med EU-anslag är att forskarteamet
under hela projektet har varit knutna till
en person från EU-kommissionens forskningsavdelning. I det här fallet är det
Angela Liberatore, som också är doktor i
statskunskap, som följt projektet från det
att ansökan lämnades in.
hoN är EN av cirka 600 personer på kom-

missionens forskningsavdelning som arbetar med att utvärdera och bevilja medel till olika projekt. Ett knappt 20-tal av
dessa arbetar med samhällsvetenskaplig
forskning.
Under seminariet i Bryssel sitter Angela Liberatore med hela tiden. Tillsammans med Karin Aggestam inleder och
avrundar hon hela debatten och kommer
ständigt med olika inlägg.
– Hon har varit ett fantastiskt stöd under hela projektet, säger Karin Aggestam.

t

Vi har haft inrapporteringar och workshops på exakt de tider som vi kom överens om vid ansökan.
Projektet ”En rättvis och hållbar fred”
är ett samarbete mellan sju universitet,
och som koordinator inser hon att det
hade varit svårt att hålla samman allt om
man inte haft strikta tidsgränser.
– Forskare har en viss ambivalens för
deadlines och det händer allt som oftast
att inrapporteringen inte blir riktigt som
det var tänkt från början, säger hon.

just and durable
peace by piece

Projektet ”Just and durable peace by
piece” finansieras inom EUs 7e ramprogram med sammanlagt 12 miljoner
kronor.
Från Lunds universitet medverkar
förutom Karin Aggestam även Annika Björkdahl och doktoranden Anders
Persson.
Övriga universitet är:
• Uppsala universitet
• Bath University
• Hebrew University of Jerusalem
• Jordan Institute for diplomacy
• University of East London
• University of St Andrews
Läs mer på www.justpeace.se

ULRIK A oREdSSoN

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

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 2010
För information och ansökan gå in på
www.folkuniversitetet.se/hubstipendiet
Kandidater kan också nomineras av dekanerna
vid Lunds universitet.
Vid frågor
ring 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.
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Forskare från Lunds universitet
hoppas kunna hjälpa cancerpatienter
Jenny Liao Persson, docent vid Experimentell
cancerforskning, har utvecklat ett samarbete
med Olov Sterner, professor i organisk kemi. I
deras gemensamma företag Oncorel AB hoppas
de få fram ett läkemedel mot långtgående cancer.
För patienter med långtgående cancer, som t.ex. spridit
sig till skelettet, finns det för tillfället få verksamma
behandlingar. Jenny Liao Persson har därför forskat i
flera år för att finna de mekanismer som ligger bakom
en cancercells spridning. Kan dessa mekanismer
blockeras av ett biologiskt ämne, kan kanske också
cancercellen hindras från att attackera närliggande
vävnader. Det är här Olov Sterner kommer in i bilden,
eftersom han specialiserat sig på att ta fram kemiska
föreningar, med ursprung i naturen.
Hej Jenny och Olov, vad gör ni just nu?
– Då det tidigare inte funnits någon metod för
framställning av denna typ av ämnen, så validerar vi
resultaten och tar fram nya kemiska föreningar i Olovs
labb. Föreningarna testas på olika cancerceller men vi
vill främst hitta substanser med antitumöreffekt mot
prostatacancer, vilket är en vanlig cancerform med
hög dödlighet.
Vad har ni fått för hjälp av LUIS?
– Först och främst har de bidragit med finansiering till

patent och validering av resultat. De har även hjälpt
oss att plocka fram nyhetsvärdet. Det behövs för att
kunna attrahera andra investerare, så de inser att detta
verkligen är något nytt. De har gett tips och hjälpt oss
att bygga upp det breda nätverk som måste finnas för
en lyckad etablering av ett företag.
Vad har ni för tips till andra forskare?
– Att inte ge upp samt arbeta långsiktigt med nyfikenhet och kunskapstörst som främsta mål. Planera
verksamheten och ha en strategi som täcker olika
tänkbara förlopp. Det är viktigt att vara envis och
fokusera på sin forskning samtidigt som man måste
vara innovativ. Uppfinningar ligger aldrig långt borta
från akademisk forskning och alla uppfinningar
har någon slags kommersiell potential. Se även till
att bygga upp bra inomvetenskapliga nätverk och
samverka med nätverk inom t.ex. juridik och ekonomi.
Vilka är era framtidsutsikter?
– Vi hoppas att Oncorel AB ska resultera i produkter
som på sikt kan utvecklas till läkemedel. Därför
måste vi attrahera fler investerare, eftersom resan till
en produkt i detta område är lång och dyr. Det vore
en dröm om vår, från början helt nyfikenhetsdrivna,
forskning resulterade i ett läkemedel som kan hjälpa
svårt sjuka människor.

LUIS, Lunds universitets innovationssystem
Lunds universitets stöd för kommersialisering av forskning
046-222 11 11 - info@luinnovation.lu.se - www.luinnovation.lu.se - www.luab.lu.se
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På jakt efter internationalisering

N

är familjen köpte hus lärde jag mig snabbt
att min värsta fiende var jaktspindeln. Den
kunde sitta där på väggen, plötsligt, ensam
och svart i syn, eller fara över golvet okontrollerbar. Den levde inte länge. Källarspindeln, den
legendariska, lärde jag mig däremot snart att bli vän
med. Den hängde där i sitt välspunna och något dammiga nät, kommunicerade lugnt till mig, och vi lärde
oss inom kort att samsas om utrymmet. Källaren fick
tillhöra oss båda.
Vi hör ofta sägas att internationalisering är viktigt,
internationalisering är spännande men krävande, att
internationalisering är en förutsättning för ett universitet som vill spela med i den högsta divisionen. Var
än vi träffar kollegor så ses internationalisering som en
självklarhet. Få skulle ge uttryck för motsatsen, då det
innebär ett ställningstagande för isolering och marginalisering. Vem vill vara isolerad och marginaliserad?

gENom EN god iNtErNatioNELL vErkSamhEt ökar

vi vår synlighet gentemot omvärlden vilket bidrar till
konkurrenskraftighet och gör LU till en given aktör på den globala arenan. Detta har länge setts som
en självklarhet inom forskning, men är inte alltid lika
givet inom t ex utbildning på grund- och avancerad
nivå. Men vad innebär det egentligen att säkerställa internationell bärighet som ska locka studenter och
forskare till och från LU? Vad krävs?
Under en resa till Bryssel nyligen med Interpol (internationella policygruppen) diskuterades internationalisering av högre utbildning med representanter
från olika delar av kommissionen. Det slog mig under sammanträdet att det egentligen är ganska enkelt,
allt handlar om nätverk och att ”nätverka”. Det mest
naturliga för oss människor, men som vi inte alltid är
så bra på som önskvärt; att kommunicera och samverka. Likt kollegornas sätt att arbeta med internationaliseringsfrågor i Bryssel, där verksamheten är uppbyggd av lobbyister och nätverk, där beslut tas genom
processer, så ser även vår internationaliseringsprocess
ut. Det är en oavbruten vandring av kommunikation
LUM nr 2 | 2010

och nätverkande med mål att nå samförstånd. Men oj
så tidskrävande, ”kan det inte räcka med ett skicka ett
email.., för kännedom”.. hörs emellanåt i korridorerna härhemma. En annan återkommande kommentar:
”Det låter spännande men vi har inte tid just nu. Vi
har inte resurser. Vem betalar?”
Internationalisering av högre utbildning är ingen
isolerad företeelse och
”vår strävan efter interinget begrepp som
nationalisering behöver bli en
ägs av ett fånaturlig del av vårt dagliga arbete
tal, utan
och inte hanteras som en isolerad
måste vara
en del av hela verksamhet för ett fåtal att
vår verksambedriva. När den dagen kommer,
het. För att
ja då har vi nått målet.”
lyckas krävs
tålamod och
att alla bjuds in att medverka på alla nivåer och områden. Vår internationalisering har kommit en bit på
väg, det vittnar den halvtidsuppföljning av Policy för
internationalisering vid LU som nyligen gjorts av Internationella relationer om. Men vi har fortfarande en
bit kvar att vandra och utforska. Vår strävan efter internationalisering behöver bli en naturlig del av vårt
dagliga arbete och inte hanteras som en isolerad verksamhet för ett fåtal att bedriva. När den dagen kommer, ja då har vi nått målet.

gÄStKRönIKA

Internationalisering är en självklarhet. för vem vill vara isolerad och
marginaliserad, skriver Karin frydenlund, internationell chef vid Medicinska fakultetens kansli. Men vad är det egentligen? Begreppet kan
inte ägas av ett fåtal, utan det måste vara en del av hela verksamheten.

åtEr tiLL miNa SpiNdLar. Vem utav de två klarar sig
bäst? Jägaren som med hög hastighet ensam fångar sitt
byte, men blottad inför faror? Eller den målinriktade
som troget spinner sitt nät med ett långsiktigt mål; en
stor och säker fångst i sitt nät? Jag vet vem jag håller
på. Visst är det värt mödan; att checka in dagligen på
Lunds universitet i Lund, Malmö eller Helsingborg,
och ha världen som arbetsplats – så ut och spinn nät!
K ARIN fRYdENLUNd
InTErnATIOnELL CHEF, K AnSLI M
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InSÄnDARe

Pinsamt i Genetikhusets aula
LokaLEr. Låt mig från början göra klart:

Jag anser mig inte tillhöra de gamla stötarna på balkongen i The Muppet Show
– även om jag har åldern inne. Dessa rader vill enbart utfärda en varning till
mina professionellt ansvariga lärarkolleger: Reservera aldrig aulan i Genetikhuset på Sölvegatan!
Min erfarenhet av denna lokal har följande bakgrund: Jag var tvungen ändra lokal för en introduktionsföreläsning
för våra nyantagna juriststudenter. Ändringen medförde att jag blev hänvisad till
vad som fanns tillgängligt, och det var
aulan i Genetikhuset en måndagförmiddag i januari kl. 10–12.
Det var första gången jag skulle föreläsa där, så jag var på plats i god tid. I
helgen hade jag färdigställt en – om jag
får säga det själv – rätt proffsig power
point-presentation med många illustrationer. Min föreläsning skulle introdu-

cera de nyintagna studenterna i Juridiska
fakultetens historia – och i vår fakultets
”identitet”.
Snabbt upptäckte jag att Genetikhuset är en dödförklarad byggnad. Siste man hade uppenbarligen redan släckt
ljuset. Alla dörrar var stängda/låsta. Jag
ringde på: Ingen svarade! Jag knackade:
Ingen respons! Men en anonym sidodörr stod öppen och väl inne i byggnaden mötte mig de kvarglömda konterfejen av institutionens giganter Herman
Nilsson-Ehle och Arne Müntzing. Och
dessutom fanns en hänvisning med pil:
”Till aulan!”
Att komma in i aulan var som att
på nytt uppleva matematikannexet på
1970-talet med larmande klaffstolar i
en brant gradäng. Redan miljön var avskräckande. Jag försökte koppla upp min
medförda laptop, men projektorn startade inte. Efter tio försök gav jag upp

Svar:

En fråga med hög prioritet
LokaLEr. Genetikhusets hörsal övergick

t

från halvårsskiftet 2009, med kort varsel,
till de gemensamma lärosalarna då Celloch organismbiologi lämnade hela Genetikhuset. Då det råder stor brist på hörsalar av denna storlek tog vi tacksamt emot
denna. Schemat för höstterminen var redan lagt så salen blev inte mycket bokad
under hösten men från vårtterminen har
bokningarna ökat. Eftersom huset i övrigt står tomt finns en överenskommelse med vaktmästare på LTH om upplåsning när salen är bokad. Huvudentrén
används inte eftersom den delen av huset
är avstängd. Istället öppnas entrén som
ligger i anslutning till hörsalen. AV-tek-
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niken i hörsalen övertogs från COB och
fungerar bra. I flera andra hörsalar styrs
tekniken via någon form av touchpanel
men i Genetikhuset regleras tekniken
med fjärrkontroll. Denna låg tyvärr i ett
teknikskåp som inte var helt lätt att hitta.
Det finns förklaringar till det som inträffade vid det aktuella föreläsningstillfället men vi har uppenbart brustit i vår
information och jag har därför full förståelse för att föreläsaren inte var nöjd
(institutionen har tidigare informerats
om att de inte kommer att debiteras hyra
för detta tillfälle).
På LU Byggnad är vi väl medvetna
om att standarden i många lärosalar inte

och började med hjälp av vänliga damer
i universitetets telefonväxel söka någon
som kunde hjälpa mig i det nedstängda huset. Genetikhusets kansli svarade
inte. Tekniksupportern på Matematicum kände inte till hur datorerna fungerade tvärs över gatan. Klockan var nu
10.25. Till slut fick vi tag i en vänlig tekniker i Biskopshuset som lovade komma
på studs. Nu – kl. 10.30 – började jag föreläsa med kritan i hand. När den vänlige mannen kom, konstaterade han efter
ett par minuter, att det krävdes en remote control för att få igång projektorn. Lådorna i pulpeten innehöll hundra (gamla) batterier - men ingen remote control.
Han försvann för att försöka hitta någon som visste var den fanns. Resultatet
måste ha varit nedslående, för han försvann för gott.
Studenterna fick nu vara med om en
riktig 1970-talsföreläsning. Jag kände

är tillfredställande och detta är en fråga med hög prioritet (från årsskiftet har
vi tilldelats resurser för att särskilt arbeta med utvecklingen av gemensamma
lärosalar). De stora bristerna finns i inredning och AV-teknik. Inredningen repareras, när så är möjligt, men måste på
många ställen bytas ut. Nivån på AV-tekniken är väldigt varierande; från ingen
alls (t.ex. Matteannexet) till väldigt avancerad (Palaestra). Vår målsättning är att
få en jämnare nivå på AV-tekniken i salarna. Den ska vara användarvänlig och
likartad överallt; man ska känna igen sig.
Problemet med modern föreläsningsteknik är att den är känslig och den kräver mycket manuell support. Tekniken
avancerar snabbare än den genomsnittlige användarens teknikkunskaper, och i
det läge som de flesta av oss befinner sig

Skriv tiLL LUm! E-post: LUM@rektor.lu.se Adress: LUM, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund. Internpost: Hämtställe 31.
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nostalgiskt igen mig själv om hur det var
på den tiden: Professorn, som intensivt
skrev på tavlan och som fick krithosta
efter en dryg halvtimme. Och visst, det
gick bra på det sättet också.
Men: Jag kände mig faktiskt kränkt
(för att nu använda ett aktuellt uttryck!!!)
i min professionalism. Jag försöker nämligen fortfarande leva upp till de krav
man ska ställa på en professionell universitetslärare: Jag kommer i tid, jag har
förberett mig, jag håller aldrig samma föreläsning, är alltid uppdaterad med hänsyn till aktuella forskningsdiskurser, och
försöker göra presentationen problemorienterad men samtidigt njutbart förpackad, etc.
Och just därför kändes det pinsamt
att våra allra yngsta studenter ska behöva uppleva en föreläsning, som måste anpassas till en så museal och dysfunktionell lokal som Genetikhusets aula. Jag
föreslog prefekten att inte betala lokalhyran för denna föreläsning. Ryktet har
nått mig att lokalbokningen visat förståelse för detta krav.
KJELL Å ModéER
PrOFESSOr EMErITUS

i när vi ska tala inför en stor grupp, så
tenderar tekniken att ”alltid strula”. Det
alla organisationer måste förhålla sig till
är att om man vill hålla sig tekniskt uppdaterad så måste man samtidigt öka resurserna för tekniksupport. Detta är ett
växande praktiskt problem men har också blivit ett arbetsmiljöproblem.
I vår löpande verksamhet och som
en del av de aktuella projekten Framtida Lärandemiljöer och Campusutvecklingsplan arbetar LU Byggnad intensivt
med att hitta bra lösningar på bl.a. ovan
beskrivna förhållanden. För att resultatet
ska bli så bra som möjligt är vi beroende
av all typ av feedback från verksamheten
och tar därför tacksamt emot återkoppling som den från Kjell Å Modéer.
SARA VAN LUNTEREN,
AVDELnInGSCHEF,

LUm på nätet
– and in English!
LUM breddar sin service. Varje
nummers artiklar finns nu översiktligt samlade på webben. Ett
större urval av LUM-artiklarna
finns dessutom översatta på Lunds
universitets engelska webbsida.
Artiklarna är nu enkelt sökbara via
Google och andra sökmotorer.

– Detta är främst en service för våra läsargrupper som inte alltid har tillgång
till papperstidningen, säger LUMs redaktör Maria Lindh, och tänker då på
anställda som är på resa eller arbetar på
annan plats i världen.
Sedan 2004 finns varje LUM-nummer som pdf-fil på webben. Men alla är
inte vän med pdf-formatet och tycker
att det är otympligt att hantera en sådan
stor samlad textmängd. Genom att nu
dela upp LUM-artiklarna på webben
blir de också direkt sökbara – till skillnad mot tidigare då man fick bläddra sig
igenom pdf-filen för att hitta vad man
sökte. Nu kommer man rakt in i den efterfrågade artikeln.
– Den nya sökbarheten innebär
bland annat att forskare och lärare som
intervjuas i LUM når ut till en betydligt
större publik. Nyheterna och reportagen från Lunds universitet blir mer lätt-

Redaktör Maria
Lindh är nöjd med
att LUM blir mer
tillgängligt på nätet. foto : ingela
björck

Hannah Mellors, översättare, och Megan
Grindlay, ny engelsk webbredaktör.
foto : maria lindh

tillgängliga, säger Maria Lindh.
Andelen icke-svensktalande växer också stadigt vid Lunds universitet.
Det är svårt att få fram en exakt siffra men kan röra sig om så många som
tio procent av alla anställda. Dessa får
nu också del av huvudinnehållet i varje nummer av LUM. Megan Grindlay
är engelsk webbredaktör på kommunikationsavdelningen och ansvarar sedan
den 1 januari för LUs engelska webbsida. Där hittar man LUM liksom andra
nyheter och rektorsbrevet. Större delen
av översättningsarbetet görs av Hannah Mellors vid Översättningsservice
som är knutet till kommunikationsavdelningen.
LUMs webbadress är www.lu.se/lum
LUs engelska webbadress är www.lu.se/
lund-university

EKOnOMI / SYSTEMSTÖD, LU BYGGnAD
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boKen

på gång

Språklig antikrunda
Om arameiska, hurritiska, akkadiska,
fornegyptiska, sumeriska med flera utdöda språk, och deras nutida betydelse,
handlar orden och evigheten. Tankar om språk, religion och humaniora (W&W), skriven av teologidoktoranden Ola Wikander. Han visar hur
fornspråk och gamla myter idag dyker
upp i allt från science fiction till TV-spel
och manga.

hägerstrands
efterlämnade
Professorn i kulturgeografi Torsten Hägerstrand lämnade ett stort oavslutat
manuskript efter sig när han dog 2004.
Kajsa Ellegård, Uno Svedin och andra
kollegor har nu redigerat materialet, som
bl.a. innehåller en grund för det tidsgeografiska synsättet och en beskrivning av
Hägerstrands speciella notationssystem.
Boken heter Tillvaroväven (Formas).

herrskap
och kyrkofolk
I vad mån godsherrskapet spelat rollen som faddrar vid dop, och om man
påverkat tillsättningen av präster och
kyrkans utsmyckning, undersöks av
historikern Peter Ullgren i boken Godsherrskapen och kyrkan (Krapperupstiftelsen). Den handlar om ägarna till
godset Krapperup och deras relationer
till Brunnby kyrka.

Sjukt och friskt
Är det alltid önskvärt att sätta in medicinska åtgärder i förebyggande syfte? Hur
påverkas människor som ansett sig friska,
men får höra att de löper vissa hälsorisker? I Skapar vården ohälsa? (Studentlitteratur) skriver nordiska allmänläkare
om risk- och resurstänkande, medikalisering och kommersialisering och dessa
fenomens betydelse för läkare, individer
och samhälle. En av redaktörerna är professor em. i Lund Birgitta Hovelius.
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28 FEBrUari Musikhögskolans sångklass
på Skissernas museum. Conny Antonov, piano. Kl 15.00 på Skissernas museum, Lund.
1 marS Examenskonsert. Musik av Schumann, Crusell, Francaix m.fl. Medverkande:
Lars normann, klarinett, Tomas Johnsson, piano, Iva Buchert, violin, Anni Miettunen, viola och Hannah Salo, cello. Kl 19.00 Landstingsalen, Malmö rådhus, Malmö.
2 marS Anställningsintervjun – Träna
och förbered dig! Anmäl dig till Karriärservice seminarium som ger konkreta tips om vad
du ska tänka på inför och under intervjun. Ta
gärna med dig intressant platsannons. nyttig
övning ingår där du får intervjua eller bli intervjuad. Kl 8.00–10.00 i Tornrummet, Gamla kirurgen, Sandgatan 3, Lund.
2 marS MässING – Arbetsmarknadsdag.
TLTH Ingenjörssektionen arrangerar MässIng
på Campus Helsingborg – en arbetsmarknadsdag för studenter och företag. Kl 10.00-14.00
Campus Helsingborg. Info: http://ingsekt.se/
naru.php?page=4
2 marS Seminariet för tidigmoderna
studier: Medicinhistoria. En felande länk i
medicinhistorien. Det arabiska källmaterialets
betydelse och tillgänglighet (Lena Ambjörn,
arabiska). Läkekonsten i Sverige under medeltid och tidigmodern tid utifrån arkeologiskt
material (Johanna Bergquist, Historisk arkeologi). Kl 15.15 i sal 202, Kulturanatomen, Biskopsgatan 7, Lund.
2 marS Arkeologi för alla. Anders Ödman: ”Skånskt järn och dansk riksbildning
– den tidigmedeltida kampen om land och
råvaror i norra Skåne”. Kl 15.30 i Stora salen, AF, Sandgatan 1, Lund.
2 marS filosoficirkeln. Professor Catharina Stenqvist föreläser över ämnet: Livets
bräcklighet skapar gott. Terminens tema:
Hur skall vi kunna åstadkomma det goda?. Kl
19.30 i Palaestra, Lund.
4 marS Lunchmusik i Caroli – Musikhögskolans organister. Kl 12.15 Caroli kyrka,
Malmö.
4 marS Biology Seminars. Steven Bassnett
(Washington University, St Louis). Värd: Bodil Sjögreen. Kl 15.00 Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

4 marS Lär dig presentera ditt projekt!
VentureLabs Starta egen-serie. Känner du dig
osäker när du skall lägga fram dina affärsidéer för myndigheter eller investerare? Lyssna på
rickard Mosells föredrag om hur man presenterar sitt projekt. Kursen är gratis och öppen
för alla med anknytning till Lunds universitet,
men föranmälan är obligatorisk. Maila till johan.johnsson@venturelab.lu.se senast den 3
mars. Kl 15.15–18.00 på Ekonomihögskolan,
EC1.136, Lund.
7 marS Konserter i Skovgaardsalen. Konsert med Johannes Marmén, violin och Henrik
Marmén, piano. Verk av J Brahms och T Takemitsu m.fl. Kl 14.00 i Skovgaardsalen, Malmö
Konstmuseum. Entré till museet: 40 kr.
9 marS filosoficirkeln. Professor Bo rothstein: Vägen till omutbarhet. Hur lyckades
Sverige komma ur korruptionens grepp?
Terminens tema: Hur skall vi kunna åstadkomma det goda?. Kl 19.30 i Palaestra, Lund.
10 marS Seminarium. Vesna Maldaner föreläser om försäljningstekniker. Hon berättar
om möjligheter och villkor som är viktiga när
man startar företag. Seminariet är gratis, men
anmälan är obligatorisk senast den 9 mars.
Anmäl dig till johan.johnsson@venturelab.
lu.se. Info: www.venturelab.lu.se
11 marS Biology Seminars. Olof Liberg,
Grimsö Wildlife research Station, ”Hunting,
genetics and the treatened Scandinavian
wolf population”. Värd: Staffan Bensch. Blå
hallen, Sölvegatan 37, Lund, kl 14.00.
11 marS Musikhögskolans stråkorkester
& Gilles Apap, violin. B Bartok: Divertimento och A Vivaldi: Årstiderna mm. Arr: Kultur
Hässleholm i samarbete med Musik i Syd. Kl
19.00 Hässleholms kulturhus.
12 marS Lil – Arrangemang (Lil – Läkemedel i Lund). Lil – Spoton Translation.
Prof. Dieter Söll, Yale University and prof. Carlos rovira, Lund University. Tema: Translation
and non-coding rnAs – a new era to come!.
Kl 14.00–16.30, Belfragesalen, Lund. Info:
www.lth.se/lil
13 marS Musikhögskolans stråkorkester
& Gilles Apap, violin. B Bartok: Divertimento
och A Vivaldi: Årstiderna mm. Kl 15.00 rosenbergsalen, Ystadvägen 25, Malmö.
16 marS Lunchkonsert på dunkers kulturhus, Helsingborg. Musikhögskolans pianister. Kl 12.00.
16 marS filosoficirkeln. Professor Jan
LUM nr 2 | 2010

Stjernswärd föreläser över ämnet: ”Hinder
mot utvecklandet av god hälso- och sjukvård i globalt perspektiv”. Terminens tema:
Hur skall vi kunna åstadkomma det goda? Kl
19.30 i Palaestra, Lund.
16 marS Lil – Spoton Small molecule discovery. Aternoon workshop: the magic bullet –
to be found by whom and where? Kl 13.15–
17.00 på Biskopshuset, Lund. Anmälan till sofi.
elmroth@biochemistry.lu.se. Info: www.lth.
se/lil
17 marS Att skriva bra CV och ansökningsbrev. Seminarium på Arbetslivscenter.
Du får konkreta exempel på säljande CV och
ansökningsbrev, liksom metoder du kan använda för att få fram just dina styrkor. Kl 15.15
– 17.00 i Tornrummet, Gamla Kirurgen, Sandgatan 3, Lund. Anmälan till career@stu.lu.se
17 marS Bevara värden och skapa varumärkesskydd i ditt företag. VentureLabs
Starta-eget-serie. när man väl kommit så långt
att man etablerat ett varumärke, arbetat in
sitt firmanamn och kanske tagit fram en produkt man vill skydda, hur gör man då? Om detta kommer Anders Larsson från AWA Patent
och Jörgen rexö från Setterwalls Advokatbyrå
att berätta mer om. Kl 15.15–18.00 Ekonomihögskolan, EC1:136, Lund. Anmäl dig till johan.
johnsson@venturelab.lu.se senast den 16 mars.
18 marS Test och personprofil vid anställning och urval. Seminarium vid Karriärservice
som ger dig information om vanliga tester och
urvalsmetoder som komplement till intervjuer.
Du får även pröva på ett mindre test. Kl 8.00–
10.00 Tornrummet, Gamla Kirurgen, Sandgatan 3, Lund. Anmälan till career@stu.lu.se
18 marS Lunchmusik i Caroli. Kammarmusik med Musikhögskolans sångklass. Kl 12.15 i
Caroli kyrka.

service seminarium som ger konkreta tips om
vad du ska tänka på inför och under intervjun.
Ta gärna med en för dig intressant platsannons. nyttig övning ingår där du får intervjua
eller bli intervjuad. Kl 8.00–10.00 Tornrummet, Gamla Kirurgen, Lund. Anmälan till career@stu.lu.se
23 marS Ljuddag i Lund. Ljudmiljöcentrum
arrarangerar en heldag om ljud. Ljuddagen arrangeras i samarbete med Svenska Akustiska
Sällskapet. Anmälan till projektledare@ljudcentrum.lu.se. Öppet för alla. Kl 10.00–17.00
i Segerfalksalen, BMC, Sölvegatan 17, Lund.
Info: www.ljudcentrum.lu.se/
23 marS CIRCLE Seminar: The geography of knowledge sourcing in industires.
roman Martin och Jerker Moodysson: ”The
geography of knowledge sourcing in symbolic
industries: monitoring, mobility and collaboration in the moving media”. Diskussionsledare:
Elena Zukauskaite. Kl 14.15–15.30 M213, Sölvegatan 16, LUCIE building.
23 marS filosoficirkeln. Professor Kristian
Gerner föreläser över ämnet: Karl Poppers filosofi och kommunistsystemets kollaps.
Terminens tema: Hur skall vi kunna åstadkomma det goda? Kl 19.30 i Palaestra, Lund.
25 marS Lil – Proweb. En examen och sedan? Eftermiddagsworkshop: Ta tillfället i akt
och vidga dina vyer vad gäller ditt framtida yrkesliv! Föredrag och personliga erfarenheter
av läkemedelsindustri- och akademikarriärer,
tips och diskussioner. Mötet riktar sig speciellt
till doktorander och grundutbildningsstudenter under senare delen av sin utbildning och
med läkemedelsanknuten kompetens. Anmäl
dig till sofi.elmroth@biochemistry.lu.se. För
mer information, www.lth.se/lil

25 marS Samtal vid tidens ände (forMuLär). Jonas Lundblad, doktorand i teologi, berättar om sitt forskningsprojekt kring Olivier
Messiaens orgelmusik och Paul ricoeurs filosofi. Kl 13.00–14.30 i X-239, Musikhögskolan,
Malmö. Info: www.mhm.lu.se
25 marS Biology seminars. Jämställdhetsseminarium. Kl 14.00 Blå hallen, Sölvegatan 37, Lund.
25 marS Öppet Hus Campus Helsingborg – Vägen till din framtid. K 16.0018.00 har du chansen att se vilka utbildningar
som finns på LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg och träffa studenter, lärare
och studievägledare. Info: www.ch.lu.se

DISpUtAtIoneR
26 febRUARI
Stina Lindman i fysikalisk kemi: ”Perplexing protein puzzles”. Kl 10.00 i hörsal B, Kemicentrum, Lund.

4 MARS
Björn Hallström i biologi, inriktning genetik: ”Phylogenomic analysis of vertebrate evolution ”. Kl 9.30 i Genetikhuset, aulan, Lund.

5 MARS
Lennart Henriksson i missionsvetenskap
med ekumenik: ”A Journey with a Status
Confessionis. Analysis of an apartheid related
conflict between the Dutch reformed Church
in South Africa and the World Alliance of reformed Churches, 1982–1998”. Kl 14.15 i sal

18 marS Biology Seminars. John W Mundy,
University of Copenhagen, ”Paranoia and suicide in plants”. Värd: Jure Piskur. Kl 15.00 aulan, Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

postdoktorsprogrammet
lupod ii startar i april

19 marS Lunchkonsert på odeum. Musikhögskolans flöjtklass och Ingemar Fridell, piano. Kl 12.15 på Palaestra et Odeum, Lund.

luPod är ett ettårigt utvecklingsprogram för biträdande lektorer och forskarassistenter med anställning vid
Lunds universitet från 2007 och framåt.

21 marS diplomkonsert: fredrik Haglund, piano. Verk av C Debussy, JS Bach,
J Haydn och E Grieg, m.fl. Musikhögskolan i
Malmö och Palladium/Musik i Syd i samarbete.
Kl 15.00 Palladium, Södergatan 15.
23 marS Anställningsintervjun – Träna och förbered dig! Anmäl dig till KarriärLUM nr 2 | 2010

Under 2009 har 36 biträdande lektorer
och forskarassistenter från de flesta fakulteter vid Lunds universitet deltagit i luPOD.
Två program har genomförts parallellt och
fått mycket goda utvärderingar.
luPOD syftar till att stödja deltagarna

i deras personliga och professionella utveckling och därigenom bidra till deras etablering och karriärutveckling, såväl inom
som utanför akademin.
Behörig att söka är den som innehar
anställning som forskarassistent eller biträdande lektor med minst 1 år kvar av sin
anställningstid räknat från 1 februari 2010.
För mer information angående ansökan:
www.lu.se/lupod. Sista ansökningsdag är
11 mars 2010.
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118, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lund.
J. Marcus Schartau i biologi, inriktning
zoologisk cellbiologi: ”Morphological and
physiological adaptations in cichlid crystalline
lenses”. Kl 10.00 i Zoologens högtidssal, rum
311, Helgonavägen 3, Lund.
Anders danielsson i teknisk analytisk
kemi: ”Development of protocols for metabolomics in biomedical research using chemometrics”. Kl 13.15 i Jubileumsaulan, ing 59, Skånes universitetssjukhus, Malmö.

6 MARS
Anna Clara Törnqvist i litteraturvetenskap: ”Likt ett brustet halleluja. Trons och
tvivlets tematik i Christine Falkenlands prosa”.
Kl 10.15 i hörsalen, Språk- och litteraturcentrum, Lund.

tjÄnSteR
Biträdande universitetslektor i byggnadsmekanik. ref nr PA 2009/154, ans 26 febr.
Info: 046-2228146.
forskarassistent i strömningsteknik.
re nr PA 2009/4748, ans 26 febr. Info: 0462224860.
Utbildningsbidrag i ekologi med särskild inriktning mot teoretisk ekologi. ref
nr 2010/53, ans 26 febr. Info: 046-2224955.
Three project assistants at dept Physics or dept of Theoretical Physics, faculty
of Science. ref nr PA 2010/552, 553, 559, ans

28/2. Info: Torsten.Akesson@hep.lu.se
Studiestöd (29 st) för utbildning på
forskarnivå vid området för humaniora
och teologi, ans 1 mars. Info: www.ht.lu.se/
o.o.i.s/11295 .
forskarassistent i förpackningslogistik. ref nr PA 2020/197, ans 3/3. Info: 0462228017.
Universitetsadjunkt i fastighetsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt,
50%. ref nr PA 2009/5007, ans 4 mars. Info:
046-2229855.
Biträdande universitetslektor i hållfasthetslära med inriktning mot biomekanik. ref nr Pa 2010/157, ans 17 mars. Info:
0416-2227987.

13 MARS
Annelie Björck i litteraturvetenskap:
”Höra hemma. Familj och social förändring
i svensk radioserieteater från 1930-talet till
1990-talet. Kl 10.15 i hörsalen, Språk- och litteraturcentrum, Lund.
Marie Wallin i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning: ”Malory and Authorship: A Study of an Irresolvable Debate.”
Kl 10.15 i sal A129b, Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken 12, Lund.
disputationer som ägt rum:
Kristin Thorarinsdottir i livsmedelsteknik:
”The influence of salting procedures on the
characteristics of heavy salted cod”.
Rebeqa Gunnarsson i biomedicin med
inriktning stamcellsbiologi: ”Array based
genetic profiling of chronic lymphocytic leukemia”.
Adalsteinn Gunnlaugsson i onkologi:
”Chemoradiation in gastrointestinal cancer”.
Carin Gustavsson i klinisk medicin med
inriktning oftalmologi: ”Inflammatory mediators in diabetic retinopathy”.
Astrid Szogs i innovation: ”Technology
transfer and technological capability building
in informal firms in Tanzania”.
Louise Sebro i historia: ”Mellem afrikaner og kreol. Etnisk identitet og social navigation i Dansk Vestindien 1730-1770”.
Andreas Ekström i fysik: ”Effective charges in nuclei in the vicinity of 100sn”.
Richard Kjellström i byggande och arkitektur: ”Exterior colour schemes at rural
dwellings in southern Sweden during the 19th
Century – To increase knowledge regarding local differentiations”.
Svetlana Iantchenko i matematik:
”Convex duality approach to robust stabilization of uncertain plants”.
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professorsinstallation
Vid professorsinstallationen den 19 mars, kl 16 installeras
följande professorer i aulan i Universitetshuset:
daniel Conley, biogeokemi med
inriktning mot akvatiska och marina
system
Urban Johanson, biokemi med
inriktning mot membranbiokemi
Anne Landin, byggnadsekonomi
Artur Schmidtchen,
dermatologi och venerologi
Bodil ohlsson, medicin
Edvin Lundgren, synkrotronljusfysik
Tatyana Turova, matematisk statistik
Anders Brodin, teoretisk ekologi
Christer Malmström, arkitektur
Rolf Ljung, pediatrik

Su Mi dahlgaard-Park,
företagsekonomi med inriktning mot
organisation och ledning
Johan Stenström, litteraturvetenskap
Jenny Westerström, litteraturvetenskap
Hossein Asgharian, nationalekonomi
Bengt-olof Nilsson, fysiologi
Heiner Linke, nanofysik
Lars Berggren, historia
Alexander Konnov, teoretisk förbränningsfysik
Aki Johanson, neuropsykologi
Pavel Kurasov, matematik

grafik i årsbok
nu släpps Lunds universitetshistoriska sällskaps årsbok. Den presenterar
den grafiska konsten i Lunds universitetetssamling som innehåller 600
blad från 1400-, 1500- och 1600-tal.
Ett 60-tal av dessa finns i boken bland
annat de 43 blad av Albrecht Dürer
som nu ställs ut på Kulturen. Utställningen pågår till maj.
Noshörning, träsnitt.
Av Albrecht Dürer från 1515.
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HÄnt!
hEdErSdoktor. Kjell-Åke Modéer,

professor em i juridik, har blivit hedersdoktor på Juridiska fakulteten vid Helsingfors
universitet och promoveras i maj.
morotSpriS. nanoprofessorn Lars Samuelson vid LTH blev den nionde mottagaren av Morotspriset, ett pris som delas ut till
”den skånska ledare som är bäst på att motivera sina medarbetare att prestera resultat
och utvecklas”. Priset delades ut vid en gala
i Malmö i slutet av januari.

Nya regler för
finansiering av
indirekta kostnader
i forskningsprojekt

hetsorganisationen SFPE, Society of Fire
Protection Engineers under 2010.
ENErgipENgar. Professor Heiner Linke,
Avdelningen för fasta tillståndets fysik, får
800.000 kronor om året i tre år till projektet nanotrådar för högeffektiv omvandling
av värme till elektricitet. Professor Per-Erik
Bengtsson, Förbränningsfysik, får samma
summa i tre år för projektet ”Laserdiagnostik på bränslen i förbränningsprocesser med
avancerad koherent ramanteknik”. Det är
Energimyndigheten som har fördelat nära
50 miljoner kronor till 20 forskningsprojekt.

De överenskommelser om schablonpåslag (om 35 procent) för indirekta kostnader och lokalkostnader som hittills
gällt mellan Lunds universitet och olika
forskningsfinansiärer såsom Vetenskapsrådet har sagts upp och slutade gälla 1
jan 2010. nya nationella överenskommelser kommer inte att tecknas utan regleringsbrevet för Lunds universitet styr
den fortsatta hanteringen. Läs mer på
www5.lu.se/anstaelld/foer-mitt-arbete/budget-och-ekonomi/indirekta-kostnader

Nit och rEdLighEt. Utmärkelsen nit
BraNdUtNämNiNg. Universitetslektor

Robert Jönsson på LTH har, som den förste utanför nordamerika, utsetts till ordförande i den internationella brandsäker-

och redlighet i rikets tjänst – delades ut till
89 anställda vid Lunds universitet i mitten
av februari. För att få den krävs 30 anställningsår i staten.

Nya hedersdoktorer
Hedersdoktorerna promoveras vid doktorspromotionen i Lunds domkyrka den 28 maj.



SamhäLLSvEtENSkap

Paul Ekman är psykolog och hans forskning om hur ansiktsuttryck och kroppsspråk
kan avslöja en lögnare har fått stor internationell uppmärksamhet. Han anses vara en av
1900-talet mest tongivande psykologer och
2009 utsågs han av Time Magazine till en av
årets mest inflytelserika personer.
Günter Teubner är rättssociolog och hans
forskning har haft ett stort inflytande inte bara
i den rättssociologiska debatten utan även
inom samhällsvetenskapen i stort. På senare tid har hans arbeten handlat om övergången från industrisamhället till informationssamhället.



mEdiciN

Karen Luker lade under sin tid som gästprofessor vid Lunds universitet 1984-1985 grunden till universitetets forskning inom det
vårdvetenskapliga området, Karen Luker är
professor och chef för The School of nursing,
Midwifery and Social Work vid Manchester
University och en internationellt framträdande
forskare inom vårdforskningen.
Josef Smolen är professor i invärtesmedicin och reumatologi vid universitetet i Wien.
Han är en av världens ledande reumatologer
och han har starkt bidragit till utvecklingen
inom reumatologin internationellt. Josef Smolen har, och har haft, många samarbeten med
LUM nr 2 | 2010

forskare med olika yrkesbakgrund och inriktningar vid Lunds universitet under nästan ett
kvarts sekel.
Ingvar Kamprad är mest känd som grundaren av och mångårige ledaren för IKEA, men
han har sedan flera decennier också visat ett
stort engagemang för medicinsk forskning,
främst cancerforskningen. Cancerforskningen vid Lunds universitet har under åren genom
Berta Kamprads stiftelse fått över 100 miljoner
kronor. Han donerade också grundplåten till
byggandet av Kampradhuset på sjukhusområdet i Lund , och har även stöttat undervisningen vid fakulteten genom en donation som
möjliggjorde det kliniska träningscentrumet
Practicum i Kampradhuset.



hUmaNiora

Jörn Rüsen, professor emeritus är internationellt sett en av de mest framstående forskarna inom historiefilosofi, vetenskapshistoria och
historiekultur/narrativ teori vilket engagerar
många av forskarna vid Historiska institutionen i Lund.
Viveca Bosson tidigare museichef född
1930 i Lund och till vissa delar uppväxt i Paris
med konstnärsföräldrarna Erik Olson och Solvig Erik-nilsson.
Hennes personliga kontakter i konstvärlden med bland andra Sonia Delaunay, Matisse,
Chagall, Calder, Mirò, Vieira da Silva, Manes-

sier med flera ledde till en rad donationer av
skisser och kartonger som vi idag kan studera
på Skissernas museum.
Raffaele Simone är professor och en av
Italiens mest ansedda lingvister och mycket ofta anlitad i olika språkvetenskapliga sammanhang internationellt.
Genom kontakter med språkforskare i Lund
har Simone starkt kommit att påverka utvecklingen och internationaliseringen av ämnet italienska vid Lunds universitet.



jUridik

Jeffrey Atik är professor i juridik vid Loyola
Law School i Los Angeles. Han forskar och undervisar om internationell handelsrätt och internationell immaterialrätt samt om rättsliga
regleringar av teknologitransferering. Han har
i olika sammanhang generöst delat med sig av
sin kompetens till studenter, doktorander och
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HALLå KErSTIn SAnDELL...
... genusforskare och mottagare av Riksbankens Jubileumsfonds största enskilda projektbidrag vid höstens utdelning.
Hon fick 7,5 miljoner kronor för att studera den nya generationens antidepressiva läkemedel, selektiva serotoninåterupptagshämmare, ibland även kallade lyckopiller.

varför ska du
studera ”lyckopiller”?
– De kom i mitten av 90-talet och fick ett enormt genomslag. Idag använder sig så många som 6–7 procent av
befolkningen av dem. Trots den stora användningen har
man forskat mycket lite kring vilka vardagliga erfarenheter patientera har, ur deras perspektiv och hur läkare tänker kring den omfattande användningen av de här läkemedlen.
Men vad har det med genusforskning att göra?

– Vi studerar hur kön, klass, etnicitet och sexualitet spelar in och på vilket sätt. Fast för just det här projektet kommer vi att ha en tvärvetenskaplig infallsvinkel.

Vad är det för skillnad på de nya lyckopillren jämfört med
andra antidepressiva läkemedel?

– En viktig skillnad är att det är första gången som antidepressiv medicin skrivs ut av allmänläkare och inte av psykiatriker. Det innebär att patienten kan få antidepressiva
läkemedel utan att det görs en längre utredning av specialistläkare. Vi behöver veta mer om vad detta får för konsekvenser för såväl läkare som patienter.
Har den ökade medicineringen minskat antalet depressioner?

– Det är en mycket svår fråga att svara på. När det gäller
effektiviteten har sammanställnigar av de studier som gjorts
visat att den nya generationens antidepressiva läkemedel
inte är så effektiva mot milda och mellansvåra depressioner
som man tidigare trott. Det finns också tecken som tyder
på att de med svåra depressioner fortfarande är undermedicinerade, samtidigt som gränsen för vad som diagnosticeras
som depression expanderar.

Hur förklarar man då framgången?

– Ja, säg det. En orsak till att de skrivs ut oftare än andra antidepressiva läkemedel kan vara att de inte är beroendeframkallande och inte ger några biverkningar. Andra
faktorer som bidragit till att ge lyckopillrena den framgång
de har är förmodligen att läkemedelsindustrin har marknadsfört dem hårt. 90-talets nedskärningar och tuffare arbetsförhållanden har säkert också påverkat och gjort att fler
mår psykiskt dåligt.
7, 5 miljoner kronor låter som mycket pengar för genusforskning. Hur ska ni använda dem?

– Vi är fyra personer som har fått 75-procentig finansiering under tre år. Två från Linköpings universitet och två
från Lund. Från Lund är det förutom jag själv Shai Mulinari som är utvecklingsbiolog och arbetar hos oss här på
genusvetenskap.
– Inom projektet ska vi täcka in såväl den samhälleliga
som den vetenskapliga debatten kring hur hjärnan fungerar med lyckopiller. Vi ska också studera om och hur uppfattningen av jaget har förändrats.
Vad menar du med förändring av jaget?

– Det finns forskare som menar att det inom neurobiologin har skett en förflyttning av förståelsen av jaget. Man
menar inte längre att vi har en djup inre sfär där våra upplevelser från exempelvis barndomen präglar jaget utan snarare neurokemiska reaktioner i hjärnan. Vi vill se om vi kan se
denna förskjutning i vår studie, det vill säga om detta stämmer överens med hur patienter respektive läkare uppfattar
sig själva och orsakerna till att man känner sig som man gör.
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