
LUM
Lunds universitets magasin | Nr 5 | 2007

kULtUr
förMedLaren

Avhopp inte 
alltid av ondo

Så möter vi 
pensionen 



�                           LUM nr 5 | 2007

Möte Med Ment orn



LUM nr 5 | 2007     �

Kvinnliga doktorander behöver före
bilder. Då kan de bättre uthärda 
konkurrensen och de tuffa villkoren 
och våga satsa på en fortsatt akade
misk karriär efter doktorsexamen.

Så resonerade sociologiprofes
sorn AnnMari Sellerberg och lyck
ades få ett par miljoner kronor av 
EU för att förbättra arbetsmiljön för 
doktoranderna. Receptet: exklusiva 
besök och coaching av internatio
nellt kända kvinnliga gästforskare.

En lite blek Jane Flax hugger in på chip-
sen på mottagningsminglet i Sociologens 
lunchrum. Hon damp ner från USA för 
några timmar sedan. Nu ska hon under 
tre veckor ge sin odelade uppmärksamhet 
till doktorander och nyligen disputerade 
inom sociologi, rättssociologi, socialan-
tropologi och medie- och kommunika-
tionsvetenskap. Hon ska ge föreläsning-
ar och workshops, ha enskilda samtal och 
hjälpa de unga forskarna med kontakter, 
tipsa om tidskrifter att publicera sig i, ge 
feedback på tankar och texter… 

– Jag är teoretiker, men älskar att pra-
ta med folk. Det här är jättekul, säger 
hon. 

Att hon bjudits in på doktorandernas 
egen begäran gör det ännu mer speciellt.

– Som intellektuell är det en välkom-
men bekräftelse att det man skrivit väckt 

Möte Med Ment orn

Internationella gäst-
mentorer ska inspirera 
kvinnliga doktorander

Gästforskaren Jane Flax tas 
emot av doktoranderna på 
Sociologiska institutionen.

t
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tankar och frågor och lett till en önskan 
att diskutera vidare.

Jane Flax är statsvetare, feminist och 
psykoanalytiker och ett namn inom 
det som kallas ”intersektionalitet” – en 
forskningsinriktning där det handlar om 

att väga samman olika faktorer i en sam-
hällsanalys, som t.ex. klass, etnicitet och 
kön. Hon kommer från Howard Univer-
sity i Washington D.C. och är den tionde 
kvinnliga gästforskaren som besöker So-
ciologen sedan i höstas.

– Sammanlagt blir det tolv ”gästmen-
torer”, den sista kommer i höst, berättar 
Ann-Mari Sellerberg.

HoN är mycket Nöjd med att hon lyck-
ades få ESF – European Social Fund – 
att bidra till en mer trivsam miljö för alla 
unga forskare, men särskilt kvinnorna, 
för att få bukt med den sneda könsför-
delningen på högre nivåer. Doktoran-
derna har själva föreslagit gästforskare 

och de flesta har nappat på inbjudan
De fyra ämnena har sammanlagt ett 

40-tal doktorander.
– I början var det mest manliga dok-

torander som antecknade sig för enskilda 
samtal med gästmentorn, men de kvinn-

liga doktoranderna förstod att de måste 
hålla sig framme, så det har jämnat ut sig, 
berättar Ann-Mari Sellerberg.

SjäLv AgerAr HoN AdmiNiStrAtör och 
värdinna. Hon bjuder in, bokar, ordnar 
resor och möter vid tåget. Det är också 
hon som bullat upp med vin, chips och 
jordnötter till det välkomnande minglet 
för Jane Flax denna dag. Konversationen 
är lite tafatt i början, men efterhand loss-
nar det. Alla lyssnar fascinerat när Jane 
Flax berättar hur manlig gemenskap vä-
ger tyngre än rasgemenskap när frågan 
ställs på sin spets. Och hon beskriver sla-
veriet som den förgörande skuggan i den 
amerikanska demokratins hjärta. Slave-

riet kommer att fortsätta skada landet så 
länge det inte erkänts, sörjts och bearbe-
tats fullständigt, menar hon. 

Det är både killar och tjejer som mött 
upp till minglet.

– Jag tycker programmet har varit 
mycket bra. De här forskarna har haft 
tid och verkligen ägnat sig åt oss, även 
om några främst sett som sin uppgift att 
hjälpa kvinnliga doktorander, säger dok-
toranden Daniel Bjerstedt.

tiLL HöSteN SkA Ann-Mari Sellerberg 
skriva en rapport om projektet. Dokto-
randerna ska intervjuas inför en utvärde-
ring. Varje gästprofessor sammanfattar 
också sina upplevelser som läggs samman 
till en antologi.

– Jag tror att det här har varit ett lyft 
för hela institutionen, både för de unga 
som ”ligger i vänten” inför generations-
skiftet, och för de äldre. Det är ju ont 
om pengar, men det här blir en guldkant 
som stimulerar diskussionen och samva-
ron. Mina kolleger har också varit fan-
tastisk tvälkomnande och fått gästerna 
att känna sig hemma, säger Ann-Mari 
Sellerberg. 

tExt& foto:

 BRIttA CoLLBERG

”det är ju ont om pengar, men det här blir 
en guldkant som stimulerar diskussionen 
och samvaron.” 

t

Sociologiprofessor Ann-Mari Sellerberg håller i det mesta kring gästmentorerna. Hon bjuder in, bokar, ordnar resor och möter vid tåget. Hon 
bullar också upp med chips på välkomstmottagningen.
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Marek Kostrzewski leder 
Pierre Björkman och Klas 
Malmberg i en samspelsöv
ning.
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Ur innehåLLet

8  Humanist, jodå...
De som har läst humaniora och teologi tycker att de har nytta 
av sin utbildning i arbetslivet. Fast exakt vad studierna ger, för-
utom ämneskunskaper, har många svårt att formulera. Lärarna 
måste därför tydligare visa på utbildningens generella styrkor, 
som är nyttiga oavsett vilket yrke man väljer. Det framgår av en 
ny utredning.

12  oH-hjälp på väg
nu ska det bli lättare att beräkna OH-kostnader på rätt sätt. En 
ny modell har tagits fram som ska placera rätt kostnad på rätt 
ställe och rätt år.

18  Fokus på mellanöstern
I dagarna invigs Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds 
universitet. redan tillhör LUs Mellanösternkännare landets 
mest efterfrågade experter, och med fler tvärvetenskapliga 
projekt ska denna tätposition nu stärkas ännu mer. Läraren 
och studierektorn Henry Diab tillhör veteranerna på området. 
Han har bl.a. ordnat så att över hundra lundastudenter fått 
åka på studentutbyte till länder i Mellanöstern.

24  Aktiva äldre
Pensionsavgångarna kommer att stå som spön i backen vid 
Lunds universitet de närmaste åren. Men vilket liv väntar de 
blivande pensionärerna? LUM har pratat med äldreforskare, 
och träffat några anställda som gick i pension för ett antal år 
sedan. Pensionärerna lever alla aktiva liv, delvis i fortsatt kon-
takt med universitetsvärlden.

30  tro på dina lögner!
Lura dig själv och bli framgångsrik! Det är kontentan av biolo-
gen robert Trivers forskning – något som han nyligen mottog 
Crafoordpriset för. Men självbedrägeri är inte bara något som 
vi människor ägnar oss åt. Även koltrastar har stor behållning 
av det – för det mesta…
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utbiLdNiNg. Nittio procent av lan
dets studenter är nöjda med sin ut
bildning, visar den nya Studentspe
geln. Men allt är inte bra. Var tredje 
kvinnlig student på läkar, tandlä
kar och apotekarutbildningar har 
någon gång känt sig diskrimine
rad på grund av sitt kön! och näs
tan fyrtio procent av studenterna 
tycker inte att heltidsstudier kräver 
en heltidsinsats; kraven är för låga. 
Det gäller framför allt inom humani
ora, teologi, samhällsvetenskap, ju
ridik och lärarutbildning.

Studentspegeln är ett komplement till 
Högskoleverkets nya kvalitetssäkrings-
system för högre utbildning under peri-
oden 2007–2012. Den bygger på en en-
kät till drygt elva tusen studenter vid 
landets alla högskolor. Frågorna är näs-
tan identiska med dem som ställdes i 
Studentspegeln 2002 och det har skett 
en förbättring på många punkter sen 
dess.

Men ett problem som kvarstår är alltså 

utbiLdNiNg. Statistik från Student
spegeln har misstolkats i medier
na, menar KarlAxel Nilsson, chef 
för Lunds universitets utvärderings
enhet.

Att humaniststudenter bara läg
ger halvtid på sina studier beror 
varken på egen lättja eller dåliga lä
rarinsatser. Ska några lastas är det 
politikerna, menar han.

många har gott om tid 
för annat än studier

”Missvisande för Lunds universitet”
Orsaken till den låga studieinsatsen är 
nämligen att humaniora har för låga an-
slag och för få undervisningstimmar.

För Lunds universitets del är resulta-
ten från Studentspegeln inte särskilt in-
tressanta, menar Karl-Axel Nilsson. Det-
ta för att Lund har så många utbildningar 
att resultaten tar ut varandra och Lund 
därmed alltid hamnar på nolläge, i mit-
ten. Högskolor med en eller ett par ut-

Studentspegeln:

bildningar som t.ex. KTH, står ut myck-
et tydligare.

Tittar man däremot på Lunds egna 
Studentbarometrar de senaste åren så 
framgår tydliga skillnader mellan ämne-
na. Och då får man också fram att den tid 
studenterna satsar i självstudier per vecka 
ligger runt 17 timmar, oavsett utbildning. 
Teknologer med cirka tjugo lektionstim-
mar i veckan kommer därmed upp i un-
gefär en heltidsinsats. Medan humanist-
studier med cirka 7 schemalagda timmar 
i veckan motsvarar en halvtidsinsats.

negativ särbehandling på grund av kön. 
Totalt upplevde 13 procent av kvinnorna 
och 7 procent av männen att de blivit ne-
gativt särbehandlade på grund av köns-
tillhörighet. 

Särbehandling av kvinnor är mest på-
taglig inom läkar-, tandläkar- och apote-
karutbildningarna, där 34 procent någon 
gång känt sig särbehandlade, men även 
inom civilingenjörsutbildningen och an-

t

40 procent av landets studenter anser inte att heltidsstudier kräver en heltidsinsats. 
foto: mikael risedal
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3 svar

Har du tillräckligt 
mycket att göra som 
heltidsstudent?

Erika Larsson, rätts
sociologi på Cnivå:
– Ja, absolut. Visst 
kan man slappa, men 
inte om man som jag 
vill gå vidare och fors-
ka. Det känns vik-
tigt att satsa också 
för att man skuldsätter sig så mycket. 
Men snart får jag ett halvtidsjobb vid si-
dan om fortsatta heltidsstudier. Fast det 
innebär mindre fritid, inte mindre plugg.

Jakob Järnvall, 
svenska på Bnivå: 
– nej, om jag nöjer 
mig med godkänt tar 
det inte mer än tjugo 
timmar i veckan. Kra-
ven är för låga. Man 
kan glida rätt mycket 
och klara sig på att plugga hårt ett par 
dagar före tentorna. Det beror på sys-
temet. Universitetet får betalt efter hur 
många studenter man godkänner. Ska 
man höja kvaliteten och kraven så mås-
te humaniora få mer resurser.

Erik Andersson, 
 religionsvetenskap 
på Anivå:
– Jag gör en heltids-
insats. Vi har skriftli-
ga inlämningsuppgif-
ter varannan dag. Till 
det kommer inläsning 
av litteratur. Jämfört med basåret i na-
turvetenskap, som jag läste innan, krä-
ver religionsvetenskap mindre tid på rent 
plugg, men mer engagemang och egen 
reflektion. Vi har mycket samtal och dis-
kussioner. 

– Man kan hävda att humaniststu-
denterna borde kompensera bristen på 
lektioner genom att plugga mer på egen 
hand, men det funkar inte så. Det stu-
denterna är mest missnöjda med är hu-
manistutbildningens dåliga arbetslivs-
anknytning, och att de fixar jobb själva 
vid sidan om studierna behöver därför 
inte vara av ondo, även om de hellre fått 
sin arbetslivspraktik i anslutning till ut-
bildningen. 

Att lärarna inte lyckas att på de snålt 
tilltagna timmarna aktivera och engage-

ra studenterna till mer självstudier är inte 
svårt att förstå, menar Nilsson. 

– Vill statsmakterna ha mer engage-
rade studenter och mer arbetslivsanknyt-
ning krävs mer undervisningstid, vilket 
förutsätter ökade resurser.
 

BRIttA CoLLBERG
 

FotNot: I dagarna ger Utvärderingsenhe-
ten ut de senaste fyra årens studentbarome-
trar vid Lunds universitet i en samlad tryckt 
version. 

nan teknisk utbildning. Problemen är så 
pass omfattande att de utbildningsan-
svariga måste ta tag i dem, är slutsatsen i 
Studentspegeln.

Ett annat stort problem är att så många 
– nästan fyrtio procent – inte tycker att 
heltidsstudier kräver att man arbetar hel-
tid. En femtedel av studenterna anser att 
studierna ställer för låga krav och fler lö-
nearbetar parallellt med studierna i dag, 
jämfört med för fem år sedan. 

Men generellt är alltså studenter-
na mycket nöjda, både med sin utbild-
ning och den högskola de studerar vid. 
De flesta utvecklar sin förmåga till ana-
lytiskt tänkande; en påtaglig försämring 
har dock skett inom matematik, naturve-
tenskap och teknisk utbildning. 

merPArteN är NöjdA med möjlighe-
terna till studentsamarbete exempelvis 
genom grupparbete med kurskamrater. 
Ett undantag är humaniora och teologi 
där undervisningstiden är förhållande-
vis begränsad, vilket kanske inte främ-
jar samarbete mellan studenter i samma 
omfattning.

Lärarnas stöd uppfattas fortfarande 
som svagt, men har ändå klart förbätt-
rats sedan 2002, det gäller inte minst vid 
Lunds universitet. Fortfarande verkar lä-
rarna inte se examinationen som en del 
i lärprocessen.

Personlig utveckling är en del av syf-
tet med högre utbildning. Det handlar 
om att öka förmågan att reflektera över 
egna värderingar, om breddad allmän-

bildning och – på ett övergripande sam-
hällsplan – om att bidra till demokratins 
utveckling och förståelsen mellan grup-
per. Här finns stora skillnader mellan 
utbildningarna. Framför allt humanio-
ra, teologi och lärarutbildningarna har 
allt fler inslag som stärker den reflekte-
rande och värderande förmågan. Teknis-
ka och naturvetenskapliga utbildningar 
bidrar däremot inte i nämnvärd grad till 
att studenterna reflekterar över egna åsik-
ter och förhållningssätt.

Studenterna inom läkar-, tandläkar- 
och apotekarutbildningar ägnar mindre 
tid åt att reflektera över värderingar än 
vård- och receptarieutbildningar. Efter-
som de här grupperna, t.ex. läkare och 
sjuksköterskor, så småningom ska sam-
arbeta inom vården, där värderingar spe-
lar stor roll, borde deras träning stämma 
bättre överens, menar man i Studentspe-
gelns avslutande analys.  

Att LäSA, SkrivA ocH redoviSA är bä-
rande inslag i många utbildningar. Men 
muntliga redovisningar har en undan-
skymd plats, precis som för fem år se-
dan. Undantaget är lärarutbildningarna 
och vård- och receptarieutbildningarna.

– Behovet av att kunna kommunice-
ra väl kan inte överskattas. Och det är 
oroande att den muntliga redovisningen 
har en så undanskymd roll, menar man 
i analysen.

Hela rapporten finns att läsa på: www.
hsv.se

BRIttA CoLLBERG
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utbiLdNiNg. Många som läser hu
maniora och teologi tar sin examen 
inom andra ämnesområden och 
fortsätter sedan direkt ut på arbets
marknaden. Ändå fortsätter huma
nistlärarna att tänka snävt inom ra
men för det egna ämnet och skola 
in studenterna i discipliner.

– Humanistutbildningen måste 
tydligare visa vilka färdigheter som 
tränas och som är en styrka oavsett 
vilket yrke man sedan väljer.  

 
Den slutsatsen drar etnologen Fredrik 
Schoug och sociologen Charlotta Zet-
tervall, Utvärderingsenheten. De utreder 
vad studenter som tidigare läst humanio-
ra fått ut av studierna, privat och i yrkes-
livet. Ett 30-tal personer som läst minst 
20 poäng humaniora men tagit examen 
i andra ämnen har intervjuats. 

måNgA komPLetterAr en yrkesutbild-
ning till läkare, ekonom eller ingenjör 
med studier i till exempel språk, filoso-
fi eller etik. Ibland handlar det om ”ren 
lust”, ibland om att yrkesutbildningen 
inte går tillräckligt djupt. Blivande sjuk-
sköterskor och läkare väljer t.ex. ofta att 
läsa enstaka kurser i etik. Språk kan inne-
bära ett mervärde i skilda yrken. Några 
dataingenjörer som läst engelska berät-
tar att de haft ett försprång när de ham-
nat i företag med engelska som koncern-
språk. Samma sak gäller naturvetare som 
ska publicera sig i en internationell fors-
kargemenskap.

Att kunna vända och vrida på en fråga, 
ha distans och reflektera är annars sådana 
humanistfärdigheter som de intervjuade 
säger sig ha glädje av i sina yrkesliv. Man 

har nytta av källkritisk skolning – men 
av också bildning, inom exempelvis his-
toria och litteratur, oavsett om man är 
inköpschef på ett internationellt företag 
eller sjuksköterska med många patient-
kontakter. En kvinnlig civilingenjör som 
läst litteraturvetenskap säger att det lärde 
henne att ”det finns fler än ett svar på en 
fråga”; det har hon glädje av när hon t.ex. 
ska lösa trafiksituationen i en stad.

meN om Nu HumANiorA är så bra – var-
för sviker studenterna? Intervjuerna ger 
en del fingervisningar om var utbild-
ningen brister.

Förvånansvärt många har svårt att 
sätta ord på vad de lärt sig och vilka fär-
digheter de uppnått. De har inte tränats 
tillräckligt i muntlig framställning och 
att förklara saker på ett populärt sätt för 
ickeexperter. Över huvud taget har hu-
manister alltför få undervisningstimmar. 
Det är mer föreläsningar och grupparbe-
ten och mindre av  PBL (problembaserat 
lärande). Stödet från lärarnas sida räcker 
sällan till, trots att många lärare arbetar 
betydligt mer än heltid.

i FAktAtuNgA ämNeN som historia och 
litteraturvetenskap blir det lätt korv-
stoppning på de lägre nivåerna. Med tan-
ke på att bara 25 procent av alla som bör-
jar läsa humaniora går vidare till B-nivån, 
blir skolningen i kritiskt tänkande, re-
flektion och metod inte så omfattande. I 
vissa ämnen kommer träningen i de klas-
siska akademiska förmågorna först med 
uppsatsarbetet på C- och D-nivå.

En kvinna som läst historia berättar 
om ett avgörande ögonblick under femte 
terminen på universitetet. Hon var miss-

”HT-lärare måste visa utbildningens styrkor”

vad är humaniora 
egentligen bra för?

Studier på SoLcentrum 
– vad leder de till?
foto: mikael risedal
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nöjd med sitt ”godkänt” på en tenta och 
frågade sin lärare vad som hade krävts 
för ett VG. 

”Då tog hon sig faktiskt tid till mig 
och satt i en timme och förklarade hur 
jag skulle ha gjort och visade på att man 
måste förhålla sig till olika uppgifter och 
ställa dem mot varandra och så. Och det 
var det ingen som förklarat för mig tidi-
gare… Det var först då som jag förstod 
att man inte bara skulle redogöra för sa-
ker man hade lärt sig utan att man också 
måste problematisera dem”.

– Sådana insikter kommer inte bara 
av sig själva. Studenterna behöver mer lä-
rarkontakt. Och lärarna behöver klargö-
ra vilka färdigheter som tränas och de 
kursmoment där det sker, menar Char-
lotta Zettervall.

Här HANdLAr det om förmågor som 
ökar anställningsbarheten. Anställnings-
barhet ska inte uppfattas som en fråga 
om att anpassa studierna till snäva ar-
betsmarknadsbehov, menar utredarna. 
Begreppet är mycket bredare och djupa-
re än så och går snarare ut på att rusta in-

En arbetsversion av alumniinter
vjuerna inom humaniora och teo
logi gick ut i begränsad upplaga 
till utbildningsplanerare inom Ht
området. En som reagerade po
sitivt är Stephan Borgehammar, 
universitetslektor i teologi.

– Man får mycket rapporter. Jag hade 
bara tänkt kasta ett öga på denna, men 
fastnade och började läsa!

– Det är intressant att se hur studen-
terna upplevt olika utbildningar. Jag fick 
bekräftat misstanken att många natur-

om fakta, utan framför allt om en för-
måga att överblicka, kritiskt ifrågasätta 
och strukturera ett stort kunskapsstoff, 
att kommunicera med andra människor 
över kulturgränser, att utvecklas och lära 
sig nya saker hela livet. 

NågrA eNkLA recePt för att hjälpa stu-
denter att få jobb finns inte. Intervjuerna 
visar att arbetsgivare ofta frågar mer ef-
ter social kompetens och förmåga att pas-
sa in än bara faktiska meriter. Det gäller 
framför allt på den privata sidan där så 
kallad ”nätverksrekrytering” är vanlig.

– Framgång handlar alltså också om 
personlighet. Men frågar man mig hur 
akademin kan bidra till att skapa mer att-
raktiva personligheter så har jag inget en-
kelt svar, säger Fredrik Schoug.

Ett steg i rätt riktning är ändå att trä-
na studenterna att tillämpa sina kunska-
per. Att de får inte bara teori utan också 
praktik med sig i bagaget, vilket de ock-
så själva efterlyser.

BRIttA CoLLBERG

FotNot: Alumni-utredningen ”Humaniora 
i yrkeslivet” görs i samarbete mellan Områ-
det för humaniora och teologi (HT) och uni-
versitetets utvärderingsenhet. Den är ett led 
i arbetet med att utveckla utbildningskvali-
teten. Just nu görs en avslutande enkät med 
588 humanistalumner. Hela projektet pre-
senteras i en rapport till hösten.

 

vetare upplever våra utbildningar som 
mindre krävande – men dock inte alltid. 

– Det förs bra resonemang om ex-
empelvis anställningsbarhet. Vi behö-
ver bättre förstå vad vi faktiskt menar 
med begrepp som vi använder. 

– Det var också intressant att se hur 
omvärlden och arbetsgivarna reage-
rar på en fil kand-examen – att den 
inte självklart ses som något positivt till 
skillnad från i många andra länder. Det 
är välgörande att sådana här saker tas 
upp till diskussion.

BRIttA CoLLBERG

En fängslande rapportt

Fredrik Schoug och Charlotta Zettervall har undersökt vad tidigare studenter fått ut av att 
läsa humaniora. foto: britta collberg

dividen på ett sätt som överensstämmer 
med det klassiska bildningsidealet. 

Det behövs ett slags ”metaspråk” för 
att studenter och lärare ska kunna prata 
om den kompetens som humaniora ger. 
Humanistisk kunskap handlar inte bara 
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utbiLdNiNg. Vad är det för fakto
rer som styr ungas val av utbildning 
och lärosäte och varför väljer tre av 
tio studenter på fristående kurser 
att hoppa av utan att avsluta termi
nens studier? 

Inom ramen för Lund universitets re-
kryteringsprojekt har en grupp forskare 
från Avdelningen för socialantropologi 
kartlagt den så kallade ansökningskri-
sen och problemet med dålig genom-
strömning. Slutsatser som dras är att 
universitetet bör satsa på förbättrad so-
cial studiemiljö och rekryteringsinsat-
ser baserade på fakta om studenters atti-
tyder och beteenden, inte spekulationer. 
Socialantropologerna har intervjuat A-
studenter vid Samhällsvetenskapliga 
fakulteten, representanter för studentkå-
ren, elever och studievägledare från sam-
hällsprogrammet vid gymnasieskolor i 
Lund och Malmö samt centrala studie-
vägledare vid universitetet. 

Grovt sett kan studenterna delas in i 
två huvudgrupper med olika syn på stu-
dierna och på livet. Den ena gruppen 

styrs i högre grad av personligt intres-
se och engagemang, väljer gärna fristå-
ende kurser och är inte främmade för att 
byta inriktning eller hoppa av om intres-
set skiftar. Den andra gruppen är mer 
praktiskt inriktad och väljer oftast ut-
bildning utifrån vad studierna kan ge i 
form av framtida jobb med trygghet och 
god inkomst. 

Här beHövS SkiLdA StrAtegier när det 
gäller information och marknadsföring 
för att nå dessa grupper och få dem att 
välja just Lunds universitet, menar rap-
portförfattarna. Det räcker inte med en-
bart mer information via internet och 
broschyrer.  Många av de intervjuade be-
tonar vikten av personlig kontakt, t.ex.
fler studenter som besöker gymnasiesko-
lor och berättar om vad det innebär att 
plugga på universitetet. 

När det gäller studenter som hop-

minskad minskning
utbiLdNiNg. Den nedåtgående an-
sökningstrenden verkar ha stannat av. 
Det totala antalet sökande till program-
utbildningarna vid Lunds universitet har 
minskat med några procentenheter el-
ler ca 300 individer. när det gäller landet 
som helhet är minskningen sju procent. 
Ekonomprogrammen och systemveta-
rutbildningen har ökat vid Lunds uni-
versitet, medan sökande till de natur-
vetenskapliga utbildningarna minskat. 
Sammanlagt har 40.800 studenter sökt 
till utbildningar vid Lunds universitet, vil-
ket innebär att endast Göteborgs uni-
versitet har fler sökande.  

Ny syn behövs på studieavhopp 
par av utbildningar  – dvs. en av tio pro-
gramstudenter och tre av tio på friståen-
de kurser – behövs en problematisering 
och omdefiniering av begreppet ”genom-
strömning”, anser forskargruppen. Det 
som för universitetet ofta ses som ett 
slumpmässigt bortfall är ofta ett resultat 
av ett medvetet val. Alla studenter som 
hoppar av är inte otillfredsställda eller 
frustrerade. Många väljer att endast läsa 
en A-kurs som komplettering till tidiga-
re studier eller för att prova på ett ämne. 
Avhoppet kan tyda på nya intressen och 
insikter hos studenten. Antropologerna 
menar att avhoppning istället ska ses som 
en särskild sorts studentrörlighet inom 
och genom systemet.

trotS dettA är ANtALet som lämnar 
sina studier högre bland de studenter som 
läser fristående kurser, eller som är äldre, 
eller inte bor på campus. Fristående kur-
ser är vanligast inom humaniora och teo-
logi samt inom samhällsvetenskap som 
därför har en högre andel avhoppare. En 
förklaring är att fristående kurser inte 
erbjuder samma strukturerade studie-
tid som program och ger svagare sociala 
kopplingar till kurskamraterna. 

I linje med detta rekommenderar fors-
kargruppen att fler fristående kurser om-
vandlas till program eller semi-program 
samt att det i högre grad införs praktik för 
att öka kontakterna med arbetsmarkna-
den. Fler sociala aktiviteter är också vik-
tiga, inför orienteringsdagar eller veckor 
vid terminsstart och ordna studiegrup-
per och informella sammankomster. So-
ciala nätverk kan motverka isolering och 
hjälpa nya studenter slutföra sin utbild-
ning.

ANNA GIANUzzI

FotNot. Rapporten ”Vad ska jag läsa? An-
sökningskrisen och studenters beslutspro-
cess” finns att läsa i sin helhet på 
www.socialantropologi.lu.se

rapport om genomströmning och ansökningskris:

Antagna, ännu inte avhoppade studenter... 
foto: mikael risedal
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cAmPuSFörNyeLSe. Nya byggna
der inrymda i gröna kullar. Spårvag
nar på Lundalänken som går genom 
en gräsmatta. Studentbostäder i 
höga torn. Ett lysande glasägg ut
anför Kårhuset ger rum för ”the 
Hub Club”.

Med sitt förslag ”Mer park mer rum” seg-
rade arktitektstudenterna John Anders-
son och Karl Brorsson i LTHs idétävling 
om utveckling av campusområdet, ”Vi-
sion Campus LTH”.

Den 8 maj presenterades de sex för-
slag som kom in i vintras. En sakkunnig-
grupp med arkitektlärarna John Stack 
Ross, Frida Rosenberg, Abelardo Gon-
zales och Kerstin Barup lät personerna 
i LTHs styrelse, inklusive studentrepre-
sentanterna, ta ställning som jury.

kLAS ANSeLmS undervisningsbyggnader 
i parkmiljö närmar sig 50-årsåldern och 
kan behöva en uppgradering, kanske är 
det dags att skapa något som mer liknar en 
stadsmiljö? Uppgiften handlade både om 
att göra campus egenartat och attraktivt 
för framtidens studenter, forskare och lä-
rare samt hur man lockar hit övriga Lun-
dabor för att göra området mer livligt.

Sex förslag lämnades in och ställdes ut 
på Studiecentrum, fyra med tydlig prä-
gel av arkitektarbeten. De var dessutom 
ofta ganska lika i sina grundidéer. Två 
förslag var bildfattigare och enklare men 
ändå uppslagsrika.

Det vinnande förslaget vill skapa öpp-
ningar i skymmande vallar och buskage, 
få stråken och platserna att glöda bl.a. 
genom ”subtila paviljonger” på max en 
våning. Spårvagnar bör gå på en bädd 
av gräs vid Lundalänken och John Er-
icssons väg tillåta högst växelvis enkel-
riktad busstrafik.

– LTH behöver integreras med sig 
själv och med sin omvärld, heter det. En 
central torgplats vid Kårhuset och stu-
dentbostäder i några torn ska bidra till 
det. The Hub Club är ett lysande glas-
ägg vid den nuvarande amfiteatern som 
ska fördjupas och göras till en träffpunkt 
även via Internet.

Andra pris fick förslaget ”re/make/
over” som föreslår att Anselms fontän 
Fontänen restaureras med forsande vat-
ten samt belyses vintertid och att olika 
stråk märks ut med ljusarbeten i olika 
färger.

tredje PriS gick tiLL ett förslag som 
bl.a. presenterade ”vestibuler” vid entré-
erna där olika utbildningar kan visa upp 
sig för varandra, ”studienoder” i glas vid 
korsvägarna och bostäder norr om Ke-
micentrum. 

Prissummorna 20.000, 15.000 och 
15.000 kronor är donerade av NCC och 
ämnade till studieresor.

Arbetena kan ge inspiration till den 
översyn av campusområdet som LTHs 
styrelse bett arkitekt Mats White göra, 
och som snart följs av projektarbeten av 
andra arkitektstudenter.

tExt & foto: MAtS NYGREN

Nybyggen i backen
Så vill arkitektstudenter förnya LTHs campus:

En förtätning av LTHs campusområde kan delvis göras underjor-
diskt, enligt det vinnande förslaget i idétävlingen om områdets 
framtid.

Dans under kullen vid nuvarande amfiteatern utanför Kårhuset, som 
föreslås bli ordentligt förhöjd. Det skapar nya platser i mer mänsklig ska-
la, menar de vinnande arkitektstudenterna.

Ett ägg utanför Kårhuset ska inrymma ”The 
Hub Club” för mindre möten med studio-
publik.
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doNAtioNer. Donera mera – det 
måste bli lättare för privatpersoner 
att låna ut eller ge pengar till uni
versiteten och deras forskning!

Det var – inte oväntat – den huvudsak-
liga meningen vid en debattkväll om pri-
vat forskningsfinansiering som ordnats 
under Crafoordjubiléet. Många interna-
tionella jubileumsdeltagare, igenkänn-
liga på sina namnskyltar och Crafo-
ordryggsäckar av Fjällrävenmodell, var 
med i publiken.

deN ettrigASte tALAreN var lord Ro-
bert May från Oxford, f.d. chefsrådgiva-
re till brittiska regeringen i forsknings-
frågor, som inte dolde sina åsikter.

– Finland, Litauen och Sverige är en-
samma om att donatorer måste skatta 

för rena gåvor. Det är häpnadsväckande. 
I alla andra länder är sådana gåvor av-
dragsgilla, menade han. 

Den här linjen, och även den snarli-
ka linje som hävdats i Storbritannien och 
Australien, är enligt Robert May en pro-
dukt av en statstjänstemannakultur där 
det gäller att ha kontroll över pengarna. 

– Visst förlorar staten skattepengar 
om t.ex. donationer är avdragsgilla. Men 
pengarna går ju till universiteten, som 
gagnar det allmänna bästa. Och univer-
siteten kan nog styra sin forskning minst 
lika bra som aldrig så välmenande stats-
tjänstemän, hävdade Oxfordprofessorn. 

deN AmerikANSkA kuLtureN ser som 
bekant annorlunda ut.

– Där betalar folk saftiga avgifter för 
att studera, men lämnar ändå sina uni-

Eniga seminariedeltagare: 

”befria donationer från skatt!”
versitet med en känsla av tacksamhet. Se-
nare ger de gärna gåvor till universite-
ten utan att kräva något tack. De är bara 
ute efter en känsla av tillhörande, me-
nade han.

eN mAtemAtiker agerade djävulens ad-
vokat genom att propagera för ökad stats-
finansiering snarare än ändrade skatte-
regler, men fick föga gensvar. En annan 
jubileumsdeltagare varnade för peng-
ar från industrin, i alla fall läkemedels-
industrin som ofta velat lägga locket på 
forskning som gett “fel” resultat. Den 
senare varningen höll Crafoordska stif-
telsens VD Lennart Nilsson, f d styrel-
seordförande vid LU, åtminstone delvis 
med om. Företagens vilja att förfoga över 
rätten till forskningens resultat kan stå i 
konflikt med forskningens frihet.

oH-koStNAder. Rätt kostnad på rätt 
ställe och rätt år!

Det menar akademiräntmästa
re AnnKristin Mattsson blir resul
tatet av den nya modell för redovis
ning av indirekta kostnader (oH), 
som hon varit med om att ta fram. 
Varken finansiärer av externa an
slag eller universitetets revisorer är 
nöjda med den nuvarande redovis
ningen.

Det var i höstas som Riksbankens Jubi-
leumsfond meddelade att den inte längre 
var villig att betala det schablonpåslag för 

indirekta kostnader (t.ex. lokaler och ut-
rustning) som följer med anslagsansök-
ningar. Fonden vill istället ha en tydlig 
redovisning av de faktiska indirekta kost-
naderna för att kunna avgöra vilken typ 
av sådana kostnader den är beredd att  fi-
nansiera.  

SAmtidigt kLAgAde universitetets re-
visorer på att inkomster för finansiering 
av de indirekta kostnaderna periodisera-
des fel – dvs. kom på fel år. Och efter-
som schablonpåslaget inte specificerar 
vad som är vad blev det inte heller alltid 
rättvisande när det gäller fördelningen av 

kostnader mellan utbildning och forsk-
ning i bokföringen. 

Sedan hösten 2005 har en arbets-
grupp inom SUHF (Sveriges universi-
tets och högskoleförbund) arbetat med 
att ta fram en bra modell för beräkning 
och i bästa fall även finansiering av de in-
direkta kostnaderna. I den gruppen har 
även representanter från externa anslags-
givare suttit med. Modellens huvuddrag 
är klara och en styrgrupp i vilken Ann-
Kristin Mattsson ingår, arbetar nu med 
en handledning och med att stödja im-
plementering av modellen vid landets lä-
rosäten.

Den nya OH-modellen kan beskrivas 
som en mall eller en lathund för hur var-
je institution ska beräkna sina indirekta 
kostnader – både när det gäller forskning 
och grundutbildning. Universitetsge-
mensamma respektive fakultetsgemen-

Ny modell utarbetad för 
uträkning av oHkostnader
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– Därför måste universiteten ta fram 
tydliga regler för vad som kan och inte 
kan göras som samarbete med företag. 
Men när det gäller gåvor från privatper-
soner finns inte samma tveksamheter. 
Vi måste ha nya skatteregler för sådana 
gåvor, sa han.

dettA är ockSå Kungliga Vetenskaps-
akademiens inställning. I en nyligen 
framlagd rapport beskriver man hur en 
skattelindring för donationer till forsk-
ning skulle kunna utformas så att den 
gynnar både små och stora givare och 
blir lätt för myndigheterna att hantera. 
Detta skulle stärka forskningens finan-
siering och även öka dess dynamik, me-
nar akademien.

– De stora stiftelserna följer alla sam-
ma mönster – ett tag var det till exem-
pel bara “centers of excellence” som gäll-
de. Mer donationer skulle därför inte 
bara ge mer pengar utan också en större 
mångfald, menade debattens ordföran-
de Jan S Nilsson från Vetenskapsakade-
miens forskningsstrategiska utskott.

INGELA BJÖRCK

samma  kostnader får man uträknade 
och klassificerade av Planeringsenhe-
ten och områdeskansliet. Institutioner-
na behöver bara se över eller uppdatera 
modellen en gång om året.

tekNikeN För OH-modellens använ-
dande är ännu inte framtagen, men 
Ann-Kristin Mattsson tror inte att den 
ska behöva orsaka något krångel. Hon 
hoppas att Lunds universitet i höst  ska 
ta ett beslut om att införa modellen. 
Och att någon  eller några pilotinstitu-
tioner här skulle kunna börja tillämpa 
den  i januari 2008. SUHF kommer att 
fatta sitt slutgiltiga beslut om modellen 
i november i höst.

MARIA LINDH
FotNot. Den nya OH-modellen finns be-
skriven på www.suhf.se, under Projekt/Ar-
betsgrupper, Styrgruppen för full kostnads-
täckning.

 

virtueLL iNvigNiNg. Med mingel, 
musik och föredrag invigdes uni
versitetets nya Kongresscentrum, 
som fullt utnyttjat kan rymma 
upp emot 1000 personer. Men det 
handlar inte om en ny byggnad, 
utom om ett virtuellt kongress
centrum som har tagit plats i de 
gamla anrika byggnaderna runt 
Universitetsplatsen.

Under invigningen satt hälften av pu-
bliken i Universitetshusets aula och 
den andra hälften i Palaestra. Med 
hjälp av ljudslingor, storbildsskärmar 
och högtalare knöts lokalerna sam-
man och på så sätt demonstrerades 
teknikens möjligheter. Mats Lindoff 
från Sony Ericsson talade om teknik-
utveckling, en av LU Educations af-
färskontakter i Singapore konversera-
de via bildskärmen och rektor Göran 
Bexell lyckades till publikens förtjus-
ning med konststycket att föra en di-
alog med sig själv.

Det har länge funnits ett behov 
inom universitet av ett nytt kongress-

centrum och frågan om var detta skul-
le ligga har stötts och blötts i många år. 
Till slut bestämde man sig för att rus-
ta upp befintliga lokaler runt Univer-
sitetsplatsen och på sätt har man fått 
ett kongresscentrum med det senaste i 
teknikväg mitt i stan. Med hjälp av 20 
miljoner kronor, varav hälften kom-
mer från Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse, har lokaler rustats och teknik 
installerats i Universitetshuset, Palaes-
tra, Kungshuset, AF-borgen, St Mika-
el och Eden. Lokalerna kan kopplas 
samman, men givetvis också användas 
för separata, mindre möten.

I dag finns två anställda vid Univer-
sitetets Kongresscentrum: Eva Wendel 
som är samordnare och Hans Modig 
Velander som är kongresstekniker.

– Att bjuda in till kongress i unik 
historisk miljö med modern teknik ger 
en massa spännande möjligheter, säger 
Eva Wendel.

När universitetets behov väl är till-
godosett kommer Kongresscentrum 
även att ta emot externa användare.

ULRIKA oREDSSoN

Det ordnade vi bra! Byggnadschef Lars Lavesson och rektor Göran Bexell är mycket nöj-
da med universitetets nya Kongresscentrum. foto: gunnar menander

Gamla lokaler blev 
nytt kongresscentrum
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Lu-jurister vidare-
utbildar domare
uPPdrAgSutbiLdNiNg. Mig-
rationsdomstolen i Skåne har bett 
tre forskare vid Juridiska fakulteten 
i Lund att utveckla och genomfö-
ra en utbildningsdag för domare vid 
de tre svenska migrationsdomstolar-
na samt Migrationsöverdomstolen. 
Fokus kommer att ligga på faststäl-
landet av asylsökandes identitet och 
de rättsliga problem som ofta upp-
kommer i samband med den. 

Gregor noll (professor i folk-
rätt), Aleksandra Popovic (dokto-
rand i folkrätt) och projektassisten-
ten Markus Gunneflo har tagit fram 
en fallstudie mot bakgrund av ett 
antal verkliga fall. Denna fallstudie 
kommer att inta en central plats un-
der utbildningsdagen, som medve-
tet överger den traditionella föreläs-
ningsformen. 

Migrationsdomstolarna ersatte 
Utlänningsnämnden i mars 2006 och 
har börjat sätta sin prägel på svensk 
asylpraxis. 

redan 2006 medverkade Juri-
diska fakulteten i Domstolsverkets 
grundläggande utbildning av fö-
redragande vid de nya domstolar-
na. Tanken är att intensifiera utbytet 
mellan migrationsdomstolarna och 
Juridiska fakultetens forskare fram-
över.  

Premiär för kurs
om nanomaterial
uPPdrAgSutbiLdNiNg. I juni hålls 
för första gången utbildningen ”na-
nomaterial och nanoanalys”. 

Den ges av nanometerkonsor-
tiet och Lund University Education. 
Målgruppen är ingenjörer eller mot-
svarande som arbetar aktivt med 
teknisk utveckling, personer med 
ledningsansvar för forskning och ut-
veckling eller som söker nya idéer för 
produktutveckling samt övriga in-
tresserade.

ForSkArutbiLdNiNg. Är doktoran
derna medarbetare till sina hand
ledare och forskargruppsledare, 
eller deras tids och resultatpres
sade slavar? 

Kanske både och, verkade det 
som vid ett etikseminarium ordnat 
av Medicinska fakulteten.

Rubriken på seminariet var just denna 
fråga: ”Doktorand – medarbetare eller 
slav?” I den rätt glesa publiken syntes 
dock inte många doktorander, anting-
en det berodde på labb-slaveri eller an-
dra skäl. För dagens doktorander vill ha 
ut mer av livet än bara arbete, påpekade 
professor Ingemar Carlstedt, som me-
nade att hans generation nog är den sis-
ta där många vigt sina liv helt åt forsk-
ningen.

jämFört med Förr, så har utveckling-
en också gått mot större forskargrup-
per där doktoranden bara är en kugge i 
maskineriet. Och när forskargrupper-
nas ledare själva känner av anslagskon-
kurrens och tidspress, så kan det peri-
odvis bli tufft, menade lektor Cecilia 
Lundberg.

– Jag vill att mina doktorander ska 
känna sig som medarbetare, som de-
lar gruppens visioner och gläds åt ge-
mensamma framgångar. Men vid vikti-
ga inlämningsdatum och när utlovade 
rapporter måste fram, så måste jag driva 
på för att få fram det nödvändiga mate-
rialet i tid, sa hon.

Att i god tid gå igenom förutsättning-
arna för arbetet, så att doktoranden har 
klart för sig när olika uppgifter mås-
te vara klara, kan kanske vara ett sätt 

medarbetare 
eller slavar?

Diskussion om doktorandernas situation:

att förebygga sista-minuten-hetsen. Det 
menade Malmöforskaren Lena Elias-
son, som också hävdade att en hand-
ledare inte borde ha för många dokto-
rander.

– Nu har somliga väldigt många dok-
torander. I praktiken överlåter de sedan 
handledningen till till exempel post-
doc-forskare, som inte får någon me-
rit av arbetet och därför inte kan vän-
tas lägga ner så mycket energi på det, 
påpekade hon.

doktorANdrådetS ordFörANde Re-
becka Lindh efterlyste för doktoran-
dernas del mera tid till reflektion och 
lärande. Med dagens specialiserade 
forskning kan doktoranderna annars 
lätt ägna fyra år åt en viss cancer-an-
knuten molekyl, utan att ha lärt sig sär-
skilt mycket om cancer i det vidare per-
spektivet.

– Tänk om man kunde få i uppdrag 
att i en månads tid sätta sig och gå ige-
nom ett visst område, reflektera, gå ige-
nom olika hypoteser och återkomma 
med en rapport… sa hon.

dekANuS bo AHréN såg en stor spänn-
vidd inom Medicinska fakulteten. Inom 
vårdvetenskapen har handledare och 
doktorander en närmare relation, med 
mer plats för reflektioner om arbetet, 
än inom den experimentella forskning-
en med sina annorlunda förutsättning-
ar. Men en framtida kvalitetssäkring av 
doktorandutbildningen kan förhopp-
ningsvis slå vakt om doktorandernas 
roll som medarbetare och inte slavar, 
menade han.

INGELA BJÖRCK
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teAterkoNSt. Skådespeleri hand
lar inte bara om känslomässig inle
velse. Det är ett fysiskt hantverk, 
lite likt idrott. Kroppens rörelser på 
scenen bygger på hjärnans analys 
av den dramatiska texten,  menar 
Kent Sjöström, som skrivit den för
sta svenska doktorsavhandlingen i 
teaterkonst. 

 
Kent Sjöström undervisar i rörelse, el-
ler dramatisk handlingskonst, på Tea-
terhögskolan i Malmö och det är också 
handlingskonsten han utforskar, myck-
et utifrån sina egna studenters erfaren-
heter. ”Skådespelaren i handling. Stra-
tegier för tanke och kropp” (Carlssons 
förlag) skildrar inifrån hur skådespe-
laren arbetar med rollen och sig själv. 
Att spela teater är inte nödvändigtvis mer 
andligt eller själsligt än en rad andra sa-
ker som vi människor håller på med, me-
nar han. Det bygger på samspel mellan 
tanke och kropp – mellan analys av den 

först i Sverige med 
avhandling i teaterkonst

dramatiska texten och den handling som 
publiken ser. 

– Det gäller för skådespelaren att få 
kroppen att göra det som tanken redan 
har förstått, säger han.

I avhandlingen beskrivs olika teater-
praktiker där skådespelaren gör lite på 
samma sätt som idrottsmannen som in-
för en tävling visualiserar det han vill 
uppnå.

– Det är målet som drar dig framåt och 
inte det medvetna jaget som skjuter på. 
Istället för att blicka inåt och bakåt i sig 

själva och sina rollfigurer, som gestalt-
ning med inriktning på inlevelse före-
språkar, har Kent Sjöström undersökt 
hur skådespelare kan orientera sig utåt 
och framåt. 

– Individer blir till i relationer med 
andra människor och inte genom intros-
pektion. Det är lite som att hoppa över 
en bäck. Det gäller att fokusera framåt på 
vad du ska göra, inte på det faktum att 
du har två ben…

Mycket handlar om att ställa sig 
de kreativa frågor som får kroppen att 
handla ”rätt” och förmedla det som skå-
despelaren vill på scen. Kroppen och den 
fysiska handlingen bär den sceniska fö-
reställningen: allt skådespelaren gör - 
öppnar en dörr, dricker en kopp kaffe el-
ler vänder sig om – berättar någonting. 
Doktorsavhandlingen är skriven av en 
praktiker, för praktiker.

– Jag vill att den ska kunna användas 
på fältet, understryker Kent Sjöström.

BRIttA CoLLBERG

jämStäLLdHet. Gästprofessorer är 
oftast män och drar ner Lunds uni
versitets totala ”kvinnokvot” bland 
professorer. Men om gästprofesso
rerna räknas bort, ligger Lund hyf
sat till. Då utgör kvinnor �0 procent 
av de nyanställda professorerna un
der �00�–�00�.

och omvänt – om fler kvinnliga 
gästprofessorer knöts till univer
sitetet så skulle Lund ha chans att 
passera regeringens jämställdhets
mål med råge.

gästprofessorer drar ner 
jämställdhetsstatistik

Enligt det statliga regleringsbrevet ska 
minst 26 procent av de professorer som 
anställs vid Lunds universitet under fyra-
årsperioden 2005–2008 vara kvinnor. 

För de första två åren är resultatet hit-
tills 28 procent – vilket inte är så dåligt 
med hänsyn till regleringsbrevets mål. 
Men resultatet hade kunnat vara ännu 
bättre. Om enbart externrekryterade och 
befordrade professorer hade räknats in i 
statistiken så skulle andelen varit 30 pro-
cent kvinnor. Gästprofessorerna bidrar 
alltså till att dra ned resultatet.

– Det är synd! Vi borde ta chansen att 
knyta fler kvinnliga gästprofessorer till 
oss, det vill säga göra det faktum att gäst-
professorer räknas till ett verktyg i jäm-
ställdhetens tjänst. Gästprofessurer är ju 
mer ”lätthanterliga” tjänster än ordinarie 
professurer, tycker prorektor Ann Num-
hauser-Henning, med särskilt ansvar för 
jämställdhetsfrågor.

Det är tredje gången som regeringen 
sätter upp särskilda mål för varje lärosä-
te vad gäller andelen kvinnliga profes-
sorer.

– Lunds universitet nådde inte upp 
till målen för perioderna 1997–2000 och 
2001–2004. Denna gång bör vi klara 26 
procent, minst!

BRIttA CoLLBERG

 

Kent Sjöström 
är först i Sverige 
med att skriva 
en avhandling i 
teaterkonst.
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skap är inte ett mål i sig, som i 50- och 
60-talens klassiska perspektiv. 

– Men historiskt sett är dagens per-
spektiv det normala. Kunskapssökandet 
har alltid varit knutet till kungars, militä-
rers och andra makthavares intressen, på-
pekade statsvetaren Fredrik Melander.

HANS koLLegA Björn Badersten ägnade 
sitt föredrag åt målkonflikter vid Lunds 
universitet. I övergripande dokument vill 
universitetet slå vakt om den fria grund-
forskningen och om kritiskt tänkande i 
utbildningen – men jämställdhets- och 
mångfaldsplanerna säger att ”genus- och 
mångfaldsperspektiv ska integreras i all 
utbildning”.

– Detta innebär i praktiken en kvote-

ForSkNiNgSPoLitik. ”Att gå politis
ka intressen till mötes” var temat 
för årets Samhällsvetenskapens 
dag. Det ska samhällsvetenskaper
na inte göra, menade dekanus Sune 
Sunesson.

– Fast följden kan ju bli att många forsk-
ningsresultat aldrig används, eftersom 
de går på tvärs mot den rådande politis-
ka uppfattningen. Användbarheten be-
ror alltså på hur mycket man anpassat sig 
till de politiska intressena. Det känns ju 
svårt, nu när det talas så mycket om att 
studenter och forskare ska vara ”anställ-
ningsbara”... sa han.

Forskning ses i dagens perspektiv som 
en tillväxtmotor. Insamlandet av kun-

ring av idéer: vissa perspektiv ska helt en-
kelt kvoteras in. Hur stämmer det med 
det fria tänkandet? undrade han.

Björn Badersten var inte helt negativ 
till idékvotering. Gängse tänkande kan 
behöva ifrågasättas, och nya perspektiv 
kan behöva stöttning. Men idéer ska ald-
rig kvoteras fram bara för att det är poli-
tiskt korrekt, tyckte han, och kvoteringar 
bör vara tidsbegränsade och inte lång-
siktiga.

egNA erFAreNHeter av politiska stor-
mar gavs av LU-sociologen Eva Kärfve 
och Uppsala-statsvetaren Anders West-
holm.

– Jag levde i den naiva tron att det 
handlade om sanning och goda argu-
ment, sa Eva Kärfve i sin berättelse om 
”Gillbergfejden”, då hon ifrågasatt pro-
fessor Christopher Gillbergs DAMP-
forskning. I stället visade det sig att 
den neuropsykiatriska sidans argument 
trumfades igenom genom styrda utred-
ningar, nätverk och kompisskap bland 
beslutsfattarna.

Anders Westholm för sin del ledde för 
några år sedan den statliga integrations-
politiska utredningen. Utredningen 
hade ett 80-tal forskare i gång när West-
holm angreps av två forskare med stöd av 
den postkoloniala teorin. Westholms ut-

mediciN. Hur könshormoner på
verkar hjärnan, och därmed sådant 
som minne, inlärning, förmåga att 
hitta och risken för olika sjukdomar. 

Det var temat för årets Segerfalk
föreläsare, professor Bruce McEwen 
från Rockefeller University i New 
York.

Segerfalkstiftelsen stödjer neuroveten-
skaplig forskning vid Lunds universitet. 
En Segerfalkföreläsning ges varje år i an-
slutning till ”Neuroscience Day”, då ny 
forskning på området presenteras.

Bruce McEwens forskargrupp stude-
rar hur könshormoner som östrogen och 
testosteron påverkar hjärnan, och bl.a. 
åstadkommer små könsskillnader i oli-

Hur påverkas hjärnan 
av könshormon?

ka delstrukturer. Skillnaderna kan spå-
ras i beteendeet: man har t.ex. funnit att 
han- och honråttor använder olika stra-
tegier för att hitta rätt väg till en lockan-
de belöning. 

– Honråttorna använder sig av ledtrå-
dar i miljön, medan hanråttorna verkar ha 
en mer allmän uppfattning om vad som är 
rätt håll, förklarade Bruce McEwen.

En annan del av hans forskning hand-
lar om hormoner och stress. Råttor som 
stressas visar både mer aggression, mer 
rädsla och sämre minne. De visar också 
en del symtom som liknar mänsklig de-
pression, som inlärd hjälplöshet och brist 
på handlingsförmåga. 

– Depression (vanligare hos kvinnor) 
och aggressivitet och utagerande bete-

Samhällsvetenskapens dag:

Politiska intressen 
avgör vad som är 
användbar forskning

Årets Segerfalkföreläsare:
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ForSkNiNgSiNStrumeNt. En halv 
mikrometer eller en tvåtusendel av 
en millimeter – där går gränsen för 
vad man kan se i ett ljusmikroskop. 
om två linjer ligger närmare varan
dra än så, flyter de ihop även om 
man arbetar med den bästa tänkba
ra lins. Men nu står ljusmikroskopet 
som varit något av en ikon eller sym
bol för biologi inför en revolution. 

Cellforskarna vid COB, Institutionen för 
cell- och organismbiologi, och tumörbi-
ologerna vid CRC, Clinical Research 
Center, i Malmö arbetar nu med de första 
prototyperna av ett ombyggt ljusmikro-
skop för att utvärdera och utveckla det-
samma. Det har döpts till holomonitor 
och bygger på användningen av laserljus 
och digital holografi. Man åstadkommer 
ett hologram genom att låta laserljus från 
ett objekt, plus ett referensljus från sam-
ma källa via en spegel avbilda objektet. 
Ljuset fångas på en fotografisk plåt och 
när man sedan genomlyser plåten kan 
man återskapa objektet i form av ett tre-
dimensionellt hologram. 

– Vad vi nu har gjort är att ersätta den 
fotografiska plåten med en digital sensor, 
säger Mikael Sebasta, som byggt den se-
naste versionen av holomonitorn. 

– Det betyder inte bara att man kan 
göra 3d-bilder av ett biologiskt prov, utan 
också se in i det eftersom laserljuset fas-
förskjuts  – förtunnas eller förtätas – när 
det tränger genom provet. På djupet bör 
det här instrumentet kunna nå en upp-

lösning i nanometerskala. Den tvådi-
mensionella bildens upplösning kan öka 
femfaldigt. Man kan alltså se organel-
ler och andra detaljer i en cell som idag 
inte är synliga, säger entreprenören Peter 
Egelberg som grundat företaget Phase 
Holographic Imaging AB.

idéN tiLL ett mikroSkoP med super-
upplösning föddes när Egelberg träffa-
de Sven-Göran Pettersson på Avdelning-
en för atomfysik. Instrumentet har sedan 
utvecklats i ett tvärvetenskapligt samar-
bete mellan forskare på Institutionen för  
elektro- och informationsteknik och Av-
delningen på atomfysik med finansie-
ring från CCCD (Competence Center 
for Circuit Design).

– Ännu så länge använder vi bara in-
strumentet för att räkna celler, säger Ker-
sti Alm, forskare på COB. 

Det är normalt en tidsödande process, 
som nu går på ett kick.

Ett tiotal forskargrupper i världen ar-
betar med att utveckla den här typen av 
mikroskop, och det finns ett konkurre-
rande företag i Schweiz som koncentrerar 
sig på industriella tillämpningar.

– Sådana här instrument behöver inte 
bli så dyra. Komponen-
terna som lasrar och 
CCD-kameror finns 
ju redan och är i sig 
billiga. 

GÖRAN fRANKEL

Lu-forskare utvecklar 
förbättrat ljusmikroskop

CoBforskaren Kersti Alm och 
entreprenören Peter Egelberg.

redning lades ner och en av de två an-
griparna, Masoud Khamali, tillsattes 
för en ny utredning (som dock mötte 
bred kritik när den blev klar).

– Ett problem var att tre olika in-
tegrationsministrar varit verksamma 
under den här tiden. Min utredning 
tillsattes av Ulrica Messing men över-
togs av Mona Sahlin, som var mått-
ligt förtjust i den. Khamalis utredning 
tillsattes av Mona Sahlin men övertogs 
av Jens Orback, som i sin tur var mått-
ligt förtjust, sa Anders Westholm.

Han påpekade dock att hans erfa-
renheter inte utgör bevis på ett ökat 
politiskt styrande: utredningar la-
des ner även på 60-talet, och konflik-
ten kring hans egen utredning börja-
de som en inomvetenskaplig och inte 
politisk motsättning.

Fredrik meLANder ville slutligen föra 
in lite positiva tongångar:

– En del av det vi hört beror på att 
vetenskapen idag är mycket mer mång-
fasetterad. Förut fanns det t.ex. inom 
statsvetenskapen bara ett par profes-
sorer som satt vid varsitt universitet 
och styrde allt tänkande inom fältet. 
Nu finns det mycket fler starka forsk-
ningsledare och flera olika synsätt.

INGELA BJÖRCK

ende (vanligare hos män) kan visa sig 
vara två sidor av samma mynt, med 
stress som en gemensam utlösare, me-
nar Bruce McEwen. 

LU-professorn Anders Björklund 

har haft kontakt med Bruce McEwen 
sedan 1980-talet. Båda menar att ett 
personligt möte som nu vid Neuros-
cience Day är nyttigt för att utbyta 
idéer. Bruce McEwens forskning har 
beröring både med den neurologiska 
forskning som Anders Björklund be-
driver och med den depressionsforsk-
ning som bedrivs av bl.a. professor Lil 
Träskman-Bendz och forskarassisten-
ten Åsa Petersén.

INGELA BJÖRCK
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Mellanöstern – en ständigt kokande oroshärd, 
angelägnare än någonsin – har fått ett forum 
i Lund. I dagarna invigs Centrum för Mellan
östernstudier vid Lunds universitet. Här finns 
eldsjälar och bred kompetens. Möt Henry 
Diab – studierektorn som genom åren skickat 
mängder av studenter till ”sin” region. och ta 
del av listan över aktuell Mellanösternforsk
ning som bara blir längre… 

MeLLanöstern
– Lunds nya nisch



LUM nr 5 | 2007     1�

Lunds Mellanösternkännare, 
med Jan Hjärpe i spetsen, till-
hör Sveriges mest efterfrågade 
experter. Den politiska drama-

tiken kring världens mest konfliktfyllda 
region behöver ständigt förklaringar och 
analyser. Genom Centrum för Mellan-
östernstudier vill universitetet förbätt-
ra dialogen med omvärlden och samti-
digt skapa en mötesplats för forskare.  

För islamolog Leif Stenberg råder brå-
da dagar. När LUM träffar honom har 
han just kommit hem från att ha före-
läst om Mellanösterns religioner i Man-
chester och han ska snart åka vidare till 
Istanbul och Damaskus för att hålla i 
workshops om massproducerade religi-
ösa bilder inom islam. Därefter ska han 
förbereda öppnandet av universitetets 
nya Mellanösterncentrum.

LeiF SteNberg möter uPP i de tomma 
lokalerna på universitetets Språk- och 
litteraturcentrum där han, såsom Mel-
lanösterncentrets föreståndare, och yt-
terligare en person ska sitta. Vem den 
andre centrumanställde ska bli är ännu 
inte klart, men Leif Stenberg vill ha ett 
bollplank för idéutbyte och därmed inte 
en islamolog som han själv.  

– Centret ska vara tvärvetenskapligt, 

säger han och understryker att inte bara 
humanister och samhällsvetare ska kny-
tas dit, utan även medicinare och tek-
nologer. 

Leif Stenberg har tre år på sig att få 
Mellanösterncentret på fötter. Sedan ska 
centrumbildningen utvärderas innan be-
slut om förlängning fattas. Men det ver-
kar inte oroa honom. Han har en mängd 
idéer som han vill förverkliga inom cen-
trets ramar. Han berättar att han precis 
har skickat iväg två ansökningar för att 
få hit gästforskare. Den ene är en iransk 
sociolog som forskar om attityder bland 
unga i Iran och den andre forskar om 
islam i Syrien vid ett Mellanösterncen-
trum i Brasilien. 

ceNtret SkA bLi en samlingspunkt, och 
det är där som föreståndarens utmaning 
ligger. Nu i maj ska Leif Stenberg försöka 
samla doktorander och disputerade fors-
kare för att diskutera ämnen till en se-
rie forskarseminarier som ska dra igång 
i september. 

Workshops och konferenser är en an-
nan verksamhet som ska locka forska-
re till centret. Några är redan inbokade, 
men Leif Stenberg har många teman han 
vill arbeta vidare med, t.ex. Vart är Li-
banon på väg? Israel fyller 60 år, Musik 

     centrum för 
mellanösternstudier
Mellanösterncentret var från början ett 
initiativ från universitetsledningen, och 
det finansieras med tre miljoner kronor 
om året fram till år 2010. Därefter ska 
verksamheten utvärderas. Clas Ode-
skog, projektdirektör, har tagit fram 
riktlinjerna för hur centrumbildningen 
ska vara uppbyggd: en smal organisa-
tion med en bred verksamhet. Centret 
leds av en styrelse med Christer Jöns-
son, professor i statsvetenskap, som 
ordförande och med ledamöter från 
bland annat UD, närings- och kulturliv.

Ekonomisk historia
– Kommersiella banker och 
ekonomisk utveckling i Libanon 
– Utbildningens roll i den egyp-
tiska samhällsutvecklingen

– Historiska hinder till moderni-
sering i Mellanöstern 

Judaistik
– Sionism: från utopi till ideologi

Islamologi
– Islamisering av vetenskap
– Politisk sufism i Syrien
– Islamisk predikokonst & retorik
– Familjerättslagstiftning i 
 Marocko
– Talibanernas uppgång och fall
– Salman rushdies författarskap 
– Den saudiska debatten om 
 islams politiska roll mot bak-

MeLLanöstern

exempel på mellanösternforskning 
vid Lunds universitet

grund av attentaten den 11 
september, kriget i Irak och at-
tentaten i riyadh 2003
– Missionsbegreppet inom islam

Sociologi
– Arabiska volontärer i Afgha-
nistan 1978–89
– Sociala rörelser och demokrati-
seringsprocesser i Mellanöstern 

t

t

t

Isfahan i Iran med den kung-
liga moskén Masjid-i-shah. 
foto: werner forman archi-
ve / ibl bildbyrå

MeLLanöstern
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Humanekologi 
– Hedersfrågan

Kyrkohistoria
– Minoriteternas plats i juden-
dom, kristendom och islam
– religionsmöten, särskilt ju-
disk-kristna relationer 
– Kristendomens roll och fram-
växt i Mellanöstern de första 

århundradena efter Kristus
– Mötet mellan paganism och 
kristendom i 400-talets Alex-
andria och Beirut 

Historia
– Förintelsens plats i den israe-
liska historiekulturen
– Antisemitism bland araber 
och muslimer

– Framväxten av den iranska 
nationalismen under mellan-
krigstiden

Statsvetenskap
– Konfliktlösning och israe-
lisk-palestinska förhandlingar 
1988–1998
– Tolkningsföreträde i israelisk 
historieskrivning

mycket eftertraktad av media, men även 
av företag som bedriver handel inom om-
rådet. Som föreståndare för centret ska 
Leif Stenberg lotsa journalister och all-
mänhet till rätt expert och också dra 
igång uppdragsutbildningar åt närings-
liv, organisationer och myndigheter.

ULRIKA oREDSSoN

     kunglig invigning
Jordaniens prins El Hassan inviger 
 Centrum för Mellanösternstudier den 
30 maj. Vid samma tillfälle kommer 
även Lunds hedersdoktor och Sveriges 
generalkonsul i Turkiet, Ingmar Carls-
son, att föreläsa om ”Turkish Islam and 
European Values – two irreconciliable 
concepts?” och professor Peter Wallen-
steen från Uppsala om ”Peace in the 
Middle East: The role of the internatio-
nal community”.

teknisk vattenresurslära
– Återanvändning av av-
loppsvatten inom bevattning 
– Insamling av regnvatten 
från tak eller asfalt exempel-
vis för dricksvatten eller be-
vattning
– Metoder för användning av 
saltvatten

t
t

Själv skulle han gärna se ett projekt som 
handlar om vatten och säkerhet i Mellan-
östern, där exempelvis forskare i vatten-
resurslära, statsvetare och islamologer 
skulle samarbeta.

Ett annat sätt att föra samman forska-
re med Mellanösternintresse går via in-
tressanta gästföreläsare. Journalisten Ro-
bert Fisk, den israeliske historieskrivaren 
Benny Morris och Roger Owen som skri-
ver om Mellanösterns ekonomiska histo-
ria är några namn på önskelistan.

LiStAN över ForSkNiNgSProjekt som 
berör Mellanöstern vid Lunds universitet 
är lång, men Leif Stenberg är övertygad 
om att den kan bli ännu längre.

– Jag tänker besöka olika institutioner 
för att göra mig själv känd och på så sätt 
skapa nya kontakter och samarbeten. För-
utom ny forskning hoppas jag att det kan 
leda till en masterutbildning i Mellanös-
ternkunskap inom ramarna för centret.

Universitetets Mellanösternexpertis är 

”universitetets mellanösternexpertis är myck-
et eftertraktad av media, men även av företag 
som bedriver handel inom området.”

i Mellanöstern och frågor som rör folk-
hälsa i regionen.

För att få så mycket tvärvetenskap 
som möjligt ska centret ägna sig åt ett 
”Stor-mellanöstern” i geografisk bemär-
kelse; från Marocko i väst till arabiska 
halvön, Turkiet och Iran i öst.

– Det ska också inkludera studier kring 
hebreiska och Israel, förtydligar han.

eN ANNAN Av HANS uPPgiFter som fö-
reståndare blir att söka pengar, initiera 
forskningsprojekt och förmedla med-
el så att forskare kan försörja sig med-
an de filar på sina projektansökningar. 

t

MeLLanöstern

Leif Stenberg är föreståndare för LUs nya 
Mellanösterncentrum. foto: ulrika oredsson
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Som ung ville han starta en reseby
rå i hemstaden Betlehem. och en 
resebyrå blev det, fast i Sverige och 
för studenter vid Lunds universitet. 

Genom Henry Diab, lärare och 
studierektor i Mellanösternkun
skap och arabiska, har över hund
ra lundastudenter fått möjlighet att 
åka på studentutbyte till Jordanien, 
Egypten, tunisien, Marocko och Li
banon.

Henry Diab var 21 år när han lämnade 
Betlehem för att studera företagsekono-
mi vid Lunds universitet. Året var 1967, 

BetLeheMs 
stjärna

han hade fått ett stipendium och tänk-
te så småningom öppna en resebyrå i sin 
hemstad.

Men bara en timme efter det att han 
lämnat Betlehem slogs han planer om-
kull. Resan till Sverige gick över Amman 
och på vägen dit bröt Sexdagarskriget ut. 
Hans hemstad, som då tillhörde Jorda-
nien, ockuperades av Israel. 

HeNry diAb FAStNAde i AmmAN, men 
kom till slut fram till Lund, om än med 
ett helt annat framtidsperspektiv. 

– Konflikten i mitt hemland vände 
upp och ner på allt, säger han och berät-

tar att han började studera historia istället 
för företagsekonomi. Han ägnade också 
mycket tid åt att engagera sig i Palestina-
frågan; först inom PLOs studentrörel-
se och senare inom en sammanslutning 
med kristna palestinier som arbetar för 
ett samförstånd mellan palestinier och is-
raeler, där målet är två separata stater. 

HeNry diAb gick forskarutbildning-
en i historia men blev sedan ansvarig 
för hemspråksundervisningen i arabis-
ka i Malmö. Så småningom började han 
som timlärare i Mellanösternkunskap 
och arabiska vid Lunds universitet. t

Henry Diab gav upp sina tidiga resebyrådrömmar, men har ändå på sitt sätt hamnat i resebranschen. Som universitetslärare har han banat 
väg för att Lundastudenter ska kunna förlägga en del av sin utbildning till universitet i Mellanöstern.
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Det tog honom ungefär tio år att 
 försonas med tanken på att Sverige skul-
le bli hans nya hemland. Även om han 
kunde åka tillbaka till Betlehem så var fa-
miljen och vännerna som en gång bodde 
där nu utspridda över hela världen. Idag 
bor tre av hans syskon i Sverige och han 
har fyra barn och även ny svensk släkt 
genom sin fru. 

– Jag ser det som otroligt förmånligt 
att ha tillgång till två olika kulturer och 
dessutom ha möjlighet att arbeta med 
detta.

år 1994 Fick HAN studenternas pedago-
giska pris. För prispengarna åkte han till 
Jordanien och förhandlade fram det för-
sta utbytesprogrammet och avtalet mel-
lan Lunds universitet och University of 
Jordan. Sedan dess har utbytesprogram-
men blivit alltfler och resorna till Mel-
lanöstern många. 

Att studentutbyten leder till ömsesi-

dig respekt och förståelse är han över-
tygad om. Själv har han, trots oron för 
hemlandet, ljusa minnen från sin tid 
som utbytesstudent. Studenterna ord-
nade en välkomstfest på korridoren när 
han flyttade in och gjorde sitt yttersta för 
att han skulle känna sig hemma. Men 
även om Henry Diab själv har varit för-
skonad från främlingsfientlighet så tror 
han att situationen är en helt annan för 
arabiska invandrare som kommer till 
Sverige idag. 

– Klimatet har blivit tuffare, särskilt 
efter den 11 september. 

De senaste årens växande antagonism 
mellan öst och väst har även fört med 
sig ett större intresse för hans ämnen, 
Mellanösternkunskap och arabiska. Det 
finns ett ännu större behov av utbytes-
program för studenter som vill lära kän-
na ”den andres” kultur. Han tycker att 
det är viktigt att universitetet förmedlar 
kunskap kring historia och kultur i Mel-

Sagt om 
Henry diab:
Boel Billgren, Internationel
la sekretariatet, ansvarig för 
universitetsgemensamt sam
arbete med Mellanöstern 
och Nordafrika.
– Henry Diab har varit en hu-
vudaktör i att skapa reella 
grundförutsättningar för ett 
mångdisciplinärt, fakultets- och 
gränsöverskridande Mellanös-
terncentrum, och han har place-
rat Lund på kartan i Jordaniens 
universitetsvärld. Han delar all-
tid med sig av sina djupa kun-
skaper och kontakter i Mellan-
östern och han har möjliggjort 
för student- och lärarmobilitet i 
sina egna projekt och generöst 
medverkat som kontakt- och 
kulturstöd åt sina kollegor.

Charlotta Liljedahl, har läst 
arabiska och Mellanöstern
kunskap på kandidatnivå:
– Henry Diab är oerhört inspi-
rerande och engagerande som 
lärare. Han väver ihop språk-
kunskaper med intressanta dis-
kussioner om arabisk skönlitte-
ratur. Med hans hjälp kom jag 
iväg på en mycket bra sommar-
kurs vid University of Jordan.

Andreas Hallberg, magister
student som läser modern 
arabisk skönlitteratur: 
– Henry Diab är navet på insti-
tutionen som man springer och 
gnäller hos om något händer. 
Han är på en och samma gång 
nästan kyligt professionell i un-
dervisningen och personligt en-
gagerad i sina studenters stu-
dieframgångar. Han hjälpte till 
att ordna så att jag kunde åka 
ett år på ett Linnéus-Palme-ut-
byte i Jordanien.

”jag ser det som otroligt förmånligt att ha till-
gång till två olika kulturer och dessutom ha 
möjlighet att arbeta med detta”

t

Henry Diab är en engagerad lärare och har fått studenternas pedagogiska pris.
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lanöstern och inte bara koncentrerar sig 
på dagspolitiken.

– Satsningar på en ökad förståelse 
mellan olika kulturer måste vara lång-
siktiga och inte bara en reaktion på dra-
matiska situationer, säger han.

uNder ANdrA HALvAN av 90-talet såg 
Henry Diab till att alla som läste vid In-
stitutionen för Mellanösterns språk blev 
erbjudna att gå en kortare kurs i språk, 
litteratur och Mellanösternkunskap i 
Jordaniens huvudstad Amman. Att det 
blev just Jordanien beror på att landet är 
lämpligt för språkstudier eftersom man 
talar ett slags standardarabiska där. 

När Humanistiska fakulteten runt 
år 2000 blev fattigare och internationa-
liseringspengar drogs in, fick kurserna 
i Amman ett tvärt slut. Men med hjälp 
av Internationella Programkontoret och 

Linnéus-Palme-stipendierna kunde Hen-
ry Diab fortsätta skicka studenter på ut-
bytesprogram till olika länder i arabvärl-
den, om än i mindre omfattning. Genom 
dessa SIDA-finansierade stipendier kan 
både studenter och lärare åka på utbyten 
i upp till ett år. Det gäller då inte bara stu-
denter i Mellanösterns språk utan även i 
andra ämnen. 

idAg börjAr HeNry diAb kunna se fruk-
ten av sitt arbete genom sina före detta 
studenter som på olika sätt har fått an-
vändning av sina språk- och Mellanös-
ternkunskaper i yrkeslivet. Många har 
Mellanösternfrågor på agendan i sina ar-
beten som utrikeskorrespondenter, UD-
personal eller experter inom olika orga-
nisationer. 

tExt: ULRIKA oREDSSoN

foto: GUNNAR MENANDER

Det tog Henry Diab tio år att försonas 
med tanken på att Sverige skulle bli hans 
nya hemland.
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nU går 
 gaMLa LU 
i pension
Universitetet står inför sina största pensionsavgångar 
någonsin. om fem år har nästan 1� procent av alla an
ställda gått i pension – och om nio år har nära hälften 
av lärarna inom medicin och samhällsvetenskap pensi
onerats. 

Vilket liv väntar universitetets alla blivande pensio
närer? LUM har pratat med äldreforskare inom hälsa 
och ekonomi – och det ser ljust ut. fyra  LUanställda 
som gick i pension för mellan fem och tolv år sedan be
rättar också hur deras pensionärsliv ser ut.  Lugnt och 

skönt? Njaee – inte direkt lugnt i alla fall…

Pensionsavgångar 2007–2016 vid Lu 
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*Doktorander är inte medräknade.
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nU går 
 gaMLa LU 
i pension

I tider av övertalighet är det inte all
tid så lätt med ��åringar som vill 
jobba kvar till ��. Men samtidigt 
är det smickrande för en arbetsgi
vare att så många trivs på jobbet. 
och det är oftast de duktigaste som 
vill stanna kvar. Det menar Staffan 
Svensson, personalchef – som själv 
snart går i pension. Vid ��.

Lagen om rätten att arbeta vidare till 67 år 
infördes 1 september 2001 – och blev ing-
en omedelbar succé vid Lunds universitet. 
Men under senare år har kurvan gått spik-
rakt uppåt. Allt fler utnyttjar möjligheten 
och det gäller inte bara hängivna forska-
re, utan även administratörer och lärare 
utan större forskningsuppgifter. Varför? 
Pengar?

– Nej, ekonomin är inte något tungt 
vägande skäl, säger Staffan Svensson. Det 
handlar om att man tycker jobbet är in-
tressant, att man trivs och har roligt.

i de FALL det HANdLAr om seniora fors-
kare som drar in stora anslag är det lön-
samt även ekonomiskt för universitetet. 
Men i de fall det handlar om att köpa ut 
de äldre för att rädda jobben till de yng-
re blir det en rätt dyr historia. 

– Och nu när studenterna inte ström-
mar till i samma utsträckning och man 
får lägga ner kurser blir det ont om jobb 
för lärarna. Men å andra sidan – hade 
det inte som nu varit 65-åringarna man 
ibland får köpa ut – så hade det varit 63-
åringarna, säger Staffan Svensson.

När det gäLLer administratörerna är 
det en hel del som blir ombedda att stan-
na kvar till 67. Åtminstone på deltid. Det 
är de duktigaste som stannar, enligt per-
sonalchefen, och därför kan man inte se 
dem som proppar i vägen för de yngre. 
De behövs, tycker han. 

Men själv planerar Staffan Svensson 
inte att stanna kvar längre än till 65, dvs. 
i två år till.

– Jag trivs – men har ett tufft jobb. Det 
är tungt att säga upp folk eller att få dem 
att ta tag i problem som missbruk och 
annat. Jag har varit personalchef i tolv år 
och det är lång tid.

Staffan Svensson tror också att man 
måste lära sig att blir pensionär. Det 
fungerar inte att lägga av med jobbet från 
en dag till en annan.

– Det bästa är att trappa ner succes-
sivt.

MARIA LINDH

Hälften vill jobba vidare

När personaladministratör Gunborg Ro-
sén går in och tittar i sina register på utbe-
talda arvoden från 2001 och framåt, hittar 
hon 15 personer som är födda mellan 1908  
och 1920 – det vill säga som är mellan 87 
och 99 år. Tanken nästan svindlar.

– Men vissa av dessa arvoden är låga 
och enstaka. Och för den som är född -08 
var det ett tag sedan, säger hon.

Kommer man sedan längre ner i åld-
rarna som till 86-åringar så finns det 21 

personer i den åldersklassen som fått arv-
oden utbetalda under den senaste sex-
årsperioden. Siffran blir snabbt högre 
med lägre åldrar och går ända upp till 57 
stycken för 80-åringar.

Arvodena kan gälla allt från tenta-
mensvakt till timarvoden och kostnads-
ersättning för utlägg och resor. Arvoden 
ges även till försökspersoner och till äld-
re sakkunniga. 

MARIA LINDH

Och vissa slutar aldrig…

Sverker Oredsson 
har fullt upp som 
pensionär. 

– någon gång 
har jag tänkt ”Jag 
hinner inte” när 
döttrarna bett om 
hjälp med barn-
barnen. Men jag 
har besinnat mig. 
Barnbarnen är viktigast.

Annars är Sverker Oredssons vardag 
sig ganska lik. Som professor emeritus 
i historia har han kvar ett arbetsrum på 
institutionen. Hit går han om morgnar-
na för att forska och skriva. Han har 
precis gett ut en biografi om Gustaf 
II Adolf och snart kommer en bok om 
Jönköpings historia, som han varit re-
daktör för.

Det är kul att skriva, men också att 
resa. Han har varit i Sydafrika och An-
derna. De senare åkte han till med de 
rosa bussarna och vandrade sedan In-
kaleden till fots.

– Visst var det tungt i den tun-
na luften. Jag fick stå och hänga på 
staven och pusta ibland. Indianerna 
sprang förbi och ropade ”Vamos tio!”, 
”Kom farbror!”.

Hos sin särbo på Kullaberg joggar 
Sverker Oredsson för att hålla sig i form.

– Just nu går det lite sämre. Jag gick 
en brottningsmatch mot en stubbe 
och stubben vann…

Fadern, den före detta missionä-
ren och läraren, som han haft fin kon-
takt med i alla år, dog nyligen 99 år 
gammal.

– Så nu är jag faderlös och tillhör 
den äldre generationen. Det roliga var 
att han var klar i huvudet in i det sista.

BRIttA CoLLBERG

Forskar och sportar 
– men barnbarnen 
är viktigast

Sverker Oredsson.
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Dagens �0åringar är i huvudsak en 
pigg samling. �0åringarna reser, är 
ute i naturen, går på konserter, spe
lar golf och så vidare, precis som de 
gjort tidigare. tre av fyra har visser
ligen någon kronisk sjukdom, men 
sjukdomen hålls under kontroll och 
påverkar inte deras liv nämnvärt.

Faktum är att dagens och de närmaste 
morgondagarnas 70-åringar kanske är de 
piggaste som någonsin funnits och kom-
mer att finnas i Sverige. De har tillbringat 
merparten av sitt liv i ett välmående sam-
hälle med tillgång till modern sjukvård. 
De generationer som blir äldre i framti-
den har visserligen också gjort detta, men 
har också dragit på sig mer av välmåen-
dets nackdelar i form av fetma, diabetes 
och andra sjukdomar.

– Medellivslängden har länge bara sti-
git, men börjar nu plana ut. Kanske vi 

till och med kom-
mer att få se en 
sänkning så små-
ningom, tror Sölve 
Elmståhl.

Han är profes-
sor i geriatrik och 
ledare för GÅS, 
Gott Åldrande i 
Skåne. Det är en 
jättestor studie som 
pågått i sex år och ska fortsätta i nio år 
till. Inom GÅS följer man bland annat 
omkring 4.000 skåningar mellan 60 och 
99 år, som regelbundet blir läkarunder-
sökta och får frågor om sin livsstil, sin 
funktionsförmåga, sina sociala förhål-
landen med mera. 

Den bild som GÅS och andra studier 
ger av åldrandet i Sverige är inte enty-
dig, i varje fall inte när 70-årsstrecket 
passerats. Det är nämligen då skillna-

Mildred ner-
font, som ti-
digare bland 
annat arbetat 
som admi-
nistratör på 
LTHs kansli, 
är lite osäker 
på tidpunk-
ten för inter-
vjun; är vädret fint vill hon åka till 
sommarstugan i Vejbystrand. Hon 
berättar att hon gärna lunchar med 
gamla arbetskamrater, men också 
att hon inte har satt sin fot på den 
gamla arbetsplatsen sedan hon slu-
tade där för snart ett år sedan. Pen-
sionen var efterlängtad och nu nju-
ter hon i fulla drag.

– Jag har det aldrig långsamt, 
men aktar mig också för att stressa 
runt på alltför många aktiviteter, sä-
ger hon.

nu har det enahanda protokoll-
skrivandet bytts ut mot skönlitterärt 
skrivande i form av korta betraktel-
ser och minnen från barndomen, 
som hon ännu inte riktigt vet vad 
det ska utmynna i. 

Skrivandet upptar en del av hen-
nes dagar, men det finns även tid 
för att läsa, lyssna på musik och 
handarbeta (”som alla gamla tan-
ter gör”).

Hon har också ägnat en del tid åt 
att ordna och klistra in tjugo års tid-
ningsklipp i pärmar åt sina två vuxna 
barn som båda är artister – en ope-
rasångerska och en musikalartist.

Finns det några drömmar som 
ska uppfyllas innan hon blir för 
gammal?

– Jag vill gärna se Egyptens pyra-
mider, säger Mildred nerfont.

ULRIKA oREDSSoN

piggaste 
70åringarna 
någonsin

Har aldrig varit 
tillbaka på arbetet

Midred Nerfont.

Sölve Elmståhl.

Sport, barnbarn, resor och 
böcker – vanliga intressen 

för dagens pigga 70-åringar. 
ill: maria esaiasson
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derna börjar synas – skillnaderna mel-
lan dem som fortsätter att vara pigga och 
dem som blir allt skröpligare.

– Vi har å ena sidan en grupp som är 
väldigt frisk och vital upp i, och ibland 
över, 80-årsåldern. Å andra sidan finns 
det också en grupp som av sin dåliga häl-
sa tvingas till allt fler inskränkningar i li-
vet, säger Sölve Elmståhl.

meLLAN 70 ocH 80 årS åLder utgör 
dessa två ytterlighetsgrupper ungefär 
en fjärdedel vardera. Mellan dem finns 
den återstående hälften, som känner av 
bland annat ryggont, dålig hörsel, ledbe-
svär och trötthet, men ändå lever ett i hu-
vudsak oberoende liv.

Den piggaste gruppen är verkligen 
pigg: här drar man sig inte för ansträng-
ande motion som löpning, simning, 
gymnastik eller tyngre trädgårdsarbete. 
Hela 28 procent av åldersgruppen 70–
79 år ägnar sig åt sådana aktiviteter flera 
timmar i veckan.

Deras motpol är de som fått svårt att 
ta sig ut på egen hand för att de inte läng-
re kan gå i trappor, öppna tunga dörrar 
eller överhuvudtaget gå särskilt långt. De 
tvingas dra ner på sina aktiviteter och 
sina kontakter med barn och vänner, och 
blir mer beroende av andra. 

Över 80 års ålder är det så mycket som 
en fjärdedel av alla gamla som inte ens 
kan ta sig till grundläggande social servi-
ce som affär, apotek och vårdcentral. För 
dem har hemmet blivit ett fängelse, som 
de inte kan lämna utan hjälp.

FrågAN är Hur mycket av dessa äldres 
fångenskap som man skulle kunna göra 
något åt. Det gäller till exempel bensköra 
äldre som råkat ut för någon fraktur, och 
som enligt GÅS-studien har sämre gång-
förmåga och färre sociala och kulturella 
aktiviteter än sina jämnåriga. Nästan 60 
procent av dem har smärtor kvar flera år 
efter sin fraktur – kanske i onödan.

– Smärtproblemet borde ju kunna åt-
gärdas. De här personerna borde ock-
så få förebyggande medicinering mot 
benskörhet för att slippa nya frakturer. 

Bensköra patienter som haft en fraktur 
ska enligt dagens regler få förebyggan-
de medicin, men i vårt material var det 
bara en av fyra som fick det, påpekar Söl-
ve Elmståhl kritiskt.

HAN SkuLLe ockSå viLjA Se fler studier 
som undersöker värdet av till exempel 
olika träningsmetoder. Träning kan ju 
tänkas hjälpa många äldre att hålla sig 
rörliga även när skröpligheten börjat sät-
ta in.

En överraskande ljuspunkt ur GÅS-
studien är dock att sämre rörlighet inte 
nödvändigtvis måste leda till sämre livs-
kvalitet. Människans anpassningsför-
måga är så stor att det går att vänja sig 
vid mycket, även ett mer inskränkt liv. 
Livskvaliteten är visserligen något lägre 
för dem som blivit beroende av hjälp för 
att bada och klä på sig, men inte dras-
tiskt mycket sämre än för dem som klarar 
alla aktiviteter på egen hand. Det är först 
när man inte klarar av de mest grundläg-
gande funktionerna, som att komma ur 
sängen och att gå på toaletten på egen 
hand, som livskvaliteten sjunker kraf-
tigt.

Hur bLir det då för de 40-talister som 
nu har sitt åldrande framför sig? Kan de 
se fram emot en mycket lång period som 
pigga äldre med ett mycket kort avtack-
lande strax före döden – det förlopp som 
alla önskar sig – eller får de en lång ned-
gångstid med allt värre skröplighet i 85-
90-års ålder?

 – Ja, det är 10.000-kronors-frågan. 
Eller snarare 100 miljoners-frågan, för 
de äldres hälsa kommer ju att påverka 
samhällsekonomin väldigt mycket, sä-
ger Sölve Elmståhl. 

Han har ännu inga svar, eftersom 
GÅS-studien inte kommit så långt. De 
slutsatser som kanske kan dras än så 
länge är att det är bra för hälsan att hålla 
sig aktiv så mycket det går – och gardera 
med att flytta till en bostad utan trappor, 
så att hemmet inte i onödan förvandlas 
till ett fängelse...

INGELA BJÖRCK

Efter nära 25 år på 
universitetet varav 
16 på lokalbok-
ningen, gruvade 
sig Siv Håkansson 
för sin pensione-
ring.

– Fy fanken, 
vad ska jag hit-
ta på, tänkte jag. 
Inte kan jag sitta hemma och rull-
la tummarna.

Det var nu nästan tolv år sedan och 
mycket av tumrullning har det inte be-
hövt bli. Som lokalbokare hade Siv 
mycket kontakt med institutionssekre-
terarna som bl.a. ordnar tentamenslo-
kaler  – och den kontakten fortsatte. 
Efter jobbet som lokalbokare blev Siv 
tentamensvakt!

– Förr var det mycket mer – drygt 
ett halvtidsjobb ibland. nu är det lite  
lugnare, men fortfarande intensivt un-
der vissa perioder.

Siv menar att det jobbet varit rädd-
ningen för henne. Hon är en person 
som tycker om att vara ute bland folk, 
och dessutom har det drygat ut hen-
nes rätt knappa pension. Hon gillar att 
resa och det har hon kunnat göra en 
hel del tack vare extrajobbet. Grek-
land, Tunisien, Marocko, Bulgarien och 
Thailand är några länder hon klarat av 
sen hon gick i pension. Hon har ock-
så kvar sina jämngamla kompisar från 
Serviceenheten, Iris Björk och Anna-
Kerstin Andersson, som också är akti-
va och gillar att resa. Så mycket annat 
pensionärsliv har Siv inte hunnit med.

– Det kan vara lite tjafsigt i pensi-
onärsföreningarna – men jag är fak-
tiskt med i Lunds handikappförening 
som ordnar trevliga fester. Man behö-
ver inte vara så handikappad för att 
vara med.

MARIA LINDH

drygar ut pensionen 
som tentavakt

Siv Håkansson.
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sionärstillvaron, medelålders runt femtio 
år som omfattas av det nya pensionssyste-
met och en grupp i åldern 25–35 år.

– Många av dagens ATP-pensionärer 
i 70-årsåldern är nöjda med sina liv pre-
cis som de är. Till och med de som inte 
är helt friska säger att de aldrig haft det så 
bra som nu, berättar Erika Werner. 

Men trots förnöjsamheten spelar häl-
san en stor roll. Här finns klasskillna-
der; arbetare har mer fysiska besvär än 
tjänstemän.

måNgA Ser FrAm emot PeNSioNeN. An-
dra bävar för den. Kanske har de olyckli-
ga äktenskap eller är ensamma. Vissa tror 

AtPpensionärer är nöjda med sin 
ekonomi, medan de medelålders 
upplever sig som offer för det nya 
pensionssystemet. Inte heller de 
unga är helt trygga, men lutar sig 
tillbaka på att de har livet fram
för sig, sammanfattar Erika Werner. 
Hon har intervjuat cirka åttio perso
ner inför sin kommande avhandling 
i socialt arbete.

Erika Werner jämför de nya och gam-
la pensionssystemen, hur människor har 
reagerat och förberett sig. Tre åldersgrup-
per har intervjuats: ATP-pensionärer i 
sjuttioårsåldern som hunnit landa i pen-

– Gå inte på skrämselpropagandan 
om din framtida pension. titta istäl
let in på hemsidan www.minpen
sion.se och gör dig en egen upp
fattning, säger nationalekonomen 
Agneta Kruse.

Hennes personliga bild är att de flesta 
är okunniga om vilken pension de kom-
mer att få och hur det nya pensionssys-
temet slår.

Skillnaden är att det gamla systemet 
garanterade en viss nivå på pensionen, 
medan det nuvarande följer tillväxten 
och löneutvecklingen hos de yrkesverk-
samma, förklarar hon.

att de ska bli någon slags B-medborgare. 
Arbetsgivaren kan underlätta övergång-
en och separationen från jobbet, menar 
Erika Werner.

– Hög tillväxt betyder alltså högre lö-
ner och högre pensioner. I sämre tider 
tvärtom. 

Kommer vi att få mer av ett klassam-
hälle inom pensionärskollektivet? 

Nej, det tror inte Agneta Kruse. Inte 
mer än i samhället i stort vill säga, för de 
löneskillnader som finns under yrkeslivet 
följer med in i pensionärstillvaron. 

– Även i det gamla pensionssystemet 
fanns skillnader. ”Fattigpensionärerna” 
ligger på samma nivå i båda systemen.

Många oroar sig och tror att pensions-
systemet är jättekomplicerat, menar Ag-
neta Kruse. En felaktig bild som späs på 
av banker och försäkringsbolag som vill 

tjäna pengar på människors oro. 
– Jag tycker inte unga ska pensions-

spara – eftersom pengarna är låsta. Det är 
bättre att spara i fonder eller boende. Är 
man 50 plus kan man börja pensionsspa-
ra, men mitt råd är att gå in på hemsidan 
för pensioner, spåna och räkna, och själv 
avgöra om man behöver arbeta mer, spara 
eller kanske inte göra någonting. 

Det orangea kuvertet är ju dessutom 
bara en uppskattning, ett antagande om 
vad man kommer att få i pension, för-
utsatt att man har samma inkomst och 
tillväxten följer en viss kurva, påminner 
Agneta Kruse.

BRIttA CoLLBERG  

pensionen
– lämnar ingen oberörd

De flesta är okunniga om framtida pensionen

Vissa har svårt att ta det oranga kuver-
tets prognos om storleken på den framtida 
pensionen... ill: maria esaiasson
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En av Erika Werners medelålders in-
tervjupersoner som arbetat deltid och va-
rit mycket hemma med barnen, hamna-
de i en livskris när det orangea kuvertet 
kom första gången. Hennes arbete visa-
de sig inte ha varit värt särskilt mycket 
i samhällets ögon. Makens pensionsbe-
sked var ett slag i ansiktet – det låg sky-
högt högre. Hon förbjöd allt prat om 
pensioner i familjekretsen. Och när det 
orangea kuvertet kom nästa gång kör-

de hon det oöppnat i dokumentförstöra-
ren på jobbet.

– Hon är en av många som inte rik-
tigt fattat att samhället inte garanterar en 
bra pension att leva på. Och denna kvin-
na levde ändå i ett lyckligt äktenskap och 
maken hade sparat för henne i en privat 
försäkring, berättar Erika Werner. Ännu 
tuffare blir uppvaknandet för dem som 
inte sparat alls eller som sent i sin yrkes-
verksamma ålder skiljer sig från familjens 
huvudförsörjare. 

meN de FLeStA medeLåLderS förbere-
der sig lite grann, t.ex. genom att betala 
av på sina bostadslån och anpassa bosta-
den och trädgården så att de ska kunna 
bo kvar hemma när krafterna tryter. Vis-
sa pensionssparar, men inte alla.

Vad som är förnuftigt att göra har Er-
ika Werner, själv i 30-årsåldern, fått om-
värdera. Under intervjun med en 55-årig 
parkarbetare kunde hon inte låta bli att 
tänka tanken att han borde spara mer än 
de tvåhundra han satte undan varje må-
nad.

– Jag pressade honom faktiskt lite 
men plötsligt sa han ”Du, jag har haft 
två hjärtinfarkter och genomgått fle-
ra operationer. Jag prioriterar inte pen-
sionssparande”. 

Det går ingen magisk gräns vid 65 
och pensionsplanering handlar egentli-
gen om livsplanering, har Erika Werner 
insett. Själv sparar hon 300 kronor i må-
naden i en pensionsförsäkring.

BRIttA CoLLBERG

– En av mina 
yngre intervjuper-
soner påtalade hur 
viktigt det är att de 
som går i pension får 
lämna över stafett-
pinnen. Den som 
ska ersätta dem ska 
helst gå bredvid och 
lära sig och ta över 
deras kontaktnät. Det gynnar alla parter 
menade han.

det är Svårt att säga något om pen-
sionärer som kollektiv. Skillnaderna är 
stora. 

– Och oavsett hur mycket man pla-
nerar finns inga garantier. Jag intervju-
ade en änka, som fyllt 65. Mannen hade 
nyligen dött knall och fall. Det är inte 
unikt att det händer saker vid 65 – vil-
ket förstås är bittert. Nu satt änkan en-
sam i ett stort hus och med mer peng-
ar än hon kunde göra av med. Hon var 
ändå tacksam för att hon och mannen 
fått tio friska år tillsammans. De hade 
slutat jobba vid 55.

Eva Falk nilsson, 
tidigare chef för 
universitetets pe-
dagogiska in-
ternutbildning, 
stortrivs som pen-
sionär. Hon re-
ser en hel del och 
nyss kom hon och 
maken hem från 
Barcelona. 

– Konst och musik är intressen som 
vi tar igen nu – det hanns liksom inte 
riktigt med innan.

Ändå jobbar Eva Falk nilsson en hel 
del. Hon har uppdrag för Chalmers, 
som har en pedagogisk sakkunnig vid 
alla tjänstetillsättningar över universi-
tetslektor.

– Det är kul och jag lär mig jätte-
mycket!

Hon åtar sig bara uppdrag där hon 
lär sig något nytt. De första åren efter 
pensionen var givande i det avseendet. 
Som ledamot av nätuniversitetets in-
ternationella kommitté reste hon i Eu-
ropa och till Kanada för att kartlägga 
IT-användningen i den akademiska ut-
bildningen.

– Det blev nästan halvtidsjobb av 
det. nu ligger jag på tjugo procent och 
det är lagom när man närmar sig sjuttio.

Maken Per, de två döttrarna och de 
fem barnbarnen är viktiga för henne. 
Även gården utanför Osby och de näs-
tan tjugo biffkorna är en glädjekälla.

– Vi har just fått vår tredje kalv för 
i år!

Hon har krämpor, men är frisk. nju-
ter av att rå sin tid själv. Det hon sak-
nar mest som pensionär är de gamla 
arbetskamraterna.

– Men dem träffar jag ju ändå 
 ibland.

BRIttA CoLLBERG

tar gärna uppdrag 
– men bara de 
intressanta

Eva Falk-Nilsson.

Erika Werner.
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Vill du bli en framgångsrik ledande 
politiker? Då måste du tro på dina 
egna lögner. 

Det säger biologen Robert trivers 
som arbetar med teorier om hur 
självbedrägeriet har utvecklats.  

 
Irakkriget motiverades till stor del av att 
Irak hade massförstörelsevapen. Men det 
var en stor lögn som Bush-administra-
tionen förmedlade, menar Robert Trivers 
när LUM träffar honom i samband med 
Crafoordjubiléet i Lund.

– President Bush, och hökarna kring 
honom var oerhört skickliga lögnare, sä-
ger han. Det är inte svårt att se fördelarna 
med att kunna luras. Vi ser det inte bara 
hos människor, det finns överallt i djur- 
och växtvärlden. 

det FiNNS FLugor som härmar biets ut-
seende för att inte bli uppätna av fien-
der, växter som påminner om ruttet kött 
för att locka till sig pollinerande insekter. 
Och de virus och bakterier som vi dagli-
gen blir utsatta för försöker lura vårt im-
munsystem. 

– Men kanske är det bara människan 
som har förmåga att medvetet luras, fort-

Har självbedrägeri något med vetenskap att göra? Absolut! Det är nämligen årets 
Crafoordpristagares specialitet – biologen Robert trivers från Rutger University 
–  som fick priset på �,� miljoner kronor i samband med Crafoordprisets ��årsju
bileum som firades i Lund i april. LUM fick en intervju med pristagaren som berät
tade hur vi människor lurar oss själva. och här i Lund är det zooekologen Dennis 
Hasselqvist som är specialist på området – men då handlar det om fåglar.

sätter Robert Trivers. Vi har också en fan-
tastisk förmåga att lura oss själva. Dagli-
gen. Oavsett om du ska berätta hur stor 
fisk du fångat, eller berätta för dina vän-
ner hur det går för ditt barn i skolan, så 
snyggar du omedvetet till sanningen.

Men vad finns det egentligen för för-
delar med att lura sig själv?

– Du blir en bättre lögnare, säger Ro-
bert Trivers utan att tveka. 

Och det kan behövas eftersom vi män-
niskor inte bara är skickliga lögnare, vi 

sjäLvBedrägeri
 – vägen till framgång!

Robert Trivers, från Rutgers University i USA, fick Crafoordpriset 2007 ”för sin fundamentala 
analys av social evolution, konflikt och samarbete”. foto: torbjörn andersson
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finns det självbedrägeri hos djur? 
I allra högsta grad, säger bio

logen Dennis Hasselquist, forska
re vid zooekologiska institutionen 
vid Lunds universitet. Han är ex
pert på fåglars beteende och ser 
varje vår hur självbedrägeriet kan 
få dödlig utgång.

– Har du sett koltrasthannarna de se-
naste veckorna? De är ju helt galna, sä-
ger Dennis Hasselquist. Det enda de 
gör är att slåss och sjunga. 

Vid den här tiden på året är det inte 
ovanligt att se koltrasthannar som bli-
vit påkörda av bilar. De verkar inte upp-
täcka faran. Och det handlar om själv-
bedrägeri, menar Dennis Hasselquist. 

– De är antagligen förblindade av 
höga testosteronhalter. De verkar ha 
någon slags föreställning om att de är 
okrossbara. 

mAN HAr viSAt Att när testosteron-
halterna senare på säsongen sjunker 
hos fåglarna, då sjunker också dödlig-
heten drastiskt. Kostnaden att ligga på 
höga testosteronhalter är stor. Fåglarna 
får försämrat immunsystem och de blir 
lättare byte. 

– Det är klart att det är en risk. Men 
samtidigt kan hannen göra stora vin-
ster. Den som sjunger bäst får flest ung-
ar. Men det finns en stor 
fara för en fågel att signale-
ra falskt, att skylta med nå-
got som den inte kan leva upp 
till, säger Dennis Hasselquist.   

 Han berättar om ett klassiskt 
experiment som kallas för ”Har-
ris sparrow”:

Hos en speciell sparv 
varierar färgen hos han-
narna. De hannar som är 
mörkare är mer dominanta, 
de lyckas samla mer mat, över-

lever vintern bätt-
re, och blir inte at-
tackerade lika ofta 
av de andra han-
narna. De bleka-
re hannarna har 
en tillbakadragen 
roll i flocken, men 
blir inte helt och 
hållet utfrysta. 

– I experimen-
tet målades ett par stycken av de bleka-
re hannarna svarta. Till en början gick 
det bra för dem, de blev inte attackera-
de, säger Dennis Hasselquist.

Men efter ett tag testades de målade 
hannarnas kapacitet av de andra hannar-
na flocken. Och följden blev katastrofal 
för de målade fåglarna. De kunde inte leva 
upp till vad de skyltade med. De attacke-
rades aggressivare och jagades bort från 
flocken. Och blev fullständigt utfrysta. 
     – Sparvarna verkade reagera som om 
de varit med om ett stort svek. Den må-
lade hannen signalerade någonting som 
den inte kunde leva upp till.

Men sen gjorde man om experimen-
tet. Man målade några bleka hannar 
med svart färg, men samtidigt ”dopa-
de” man dem med testosteron. 

– Det blev en succé. De målade han-
narna klarade sig mycket bättre, säger 
Dennis Hasselquist. Självbedrägeriet 
draget till sin spets – i sminkad och 

drogad form. 
JoHAN NYMAN 

Testosteronstinn koltrast 
tror sig vara osårbar

är också oerhört skickliga på att avslöja 
den som medvetet försöker lura oss. Vi 
läser blixtsnabbt av personens kropps-
språk, om han eller hon darrar på rös-
ten, om ögonen fladdrar och ögonbry-
nen rycker till.  

– Så om lögnaren tror på sin egen 
lögn, om han gömmer den långt in 
ibland sitt undermedvetnas labyrinter 
– eller ännu bättre, om han helt och 
hållet trycker undan den – och tror 
att den är en sanning, då har han en 
oerhörd fördel. Då darrar han inte på 
rösten. 

det FiNNS ett område i hjärnan – pre-
frontala cortex – som är särskilt aktivt 
när vi förtränger sanningen. Prefron-
tala cortex verkar på hippocampus där 
våra minnen finns lagrade.    

President Bush är – precis som 
många andra ledande politiker  – själv-
bedrägeriets mästare, menar Robert 
Trivers. De fakta och utredningar som 
fanns, men som inte passade in i Bushs 
planer på att gå i krig, förbisågs. 

– Bush tror fortfarande att Irakkri-
get är en framgång. Han har tappat 
distansen, och kan inte se sanningen 
som den är.  

 
Att LurA Sig SjäLv – och den egna 
gruppen – att man tillhör de bästa, är 
en tillgång, inte minst i politiken. Men 
det finns en risk att bli för kaxig. Blir 
du upptäckt och avslöjad riskerar du 
att tappa all trovärdighet, säger  Ro-
bert Trivers. 

Det amerikanska magasinet TIME 
kickade nyligen ut Bush från listan 
”de hundra mest inflytelserika perso-
nerna”. Samma tidning utsåg Robert 
Trivers till en av de 100 mest inflytelse-
rika tänkarna under 1900-talet.

JoHAN NYMAN  
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Dennis Hasselquist.
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utveckLiNgSStrAtegier. Han är lika 
ny som sin befattning – Karl Age
berg, universitetets förste utveck
lingsstrateg. Som sådan har han 
bland annat huvudansvar för Itfrå
gorna. Han är statsvetare och inte 
särskilt tekniskt begåvad, vilket lär 
underlätta hans viktigaste uppgift 
– att anpassa de tekniska systemen 
till vårt sätt att arbeta. 

– Systemen ska vara stödjande – 
inte teknik utan behovsstyrda, sä
ger han.

När Karl Ageberg läser Inger Ekströms 
krönika (se motstående sida) om frus-
trationen över universitetets nuvarande 
administrativa system, ser han bekym-
rad ut.

– Det är så onödigt och beklagligt att 
hon ska uppleva detta – så ska det inte 
behöva se ut år 2007. 

Han ser henne som en klockren med-
lem i det IT-råd som blir en av hans första 
arbetsuppgifter att skapa. Rådet ska be-
stå av representanter från universitetets  
områden och vara ett forum för utveck-
ling av IT-stöd. Viktigt i rådet blir att sät-
ta fokus på själva arbetssätten. 

kArL Ageberg meNAr att man måste 
börja med att fråga sig vad man ska ha 
systemen till. På vilket sätt bidrar syste-
men till att uppnå universitetets strate-
giska mål, är en annan fråga.  

Idag, menar han, står användarna 
vid sidan om beställaren eller beställa-
rens företrädare och leverantören av sys-
temen. I Lunds universitets fall är dessa 
dessutom densamma – dvs. LDC. Upp-
sala universitet har sålt sin datacentral 
och många kommuner, exempelvis Mal-
mö, har gjort likadant.

– Jag säger inte att Lunds universi-
tet ska göra det – bara att det inte är en 
självklarhet att systemleverantören ingår 
i universitetet.  

När man tillsammans med användar-
na kommit överens om vilka system man 
behöver kommer nästa flaskhals. Motta-
gandet och ansvaret. 

– Det viktiga är att de nya arbetssätten 
och nya system införs på rätt sätt och tas 
emot av ansvariga i verksamheten. Och 
att rätt utbildning ges vid behov.

vAd Säger då kArL Ageberg om den 
framtidsdröm som Inger Ekström be-
skriver i sin krönika – om hur hon öns-
kar att de administrativa systemen skulle 
fungera. Kan han uppfylla den?

– Ett enda system som gäller för hela 
universitetet kommer vi aldrig att ha. 
Men i övrigt är det inga konstigheter. 
Det kräver en ökad samsyn och samord-
ning, bättre utbildning, tydligare roller 
om vem som ska göra vad – och det är be-
slut som måste tas på ledningsnivå.  Men 
tekniken finns – det har hon helt rätt i.

tjäNSteN Som utveckLiNgSStrAteg är 
placerad under Planeringsenheten men är 
direkt underställd förvaltningschefen. 

Karl Ageberg kommer närmast från 
Malmö stad där han under fyra år arbetat 
på stadskontoret som strateg i lednings-
staben. Dessförinnan arbetade han som 
konsult och ännu lite tidigare i Helsing-
borgs stad. Dit kom han efter sina studier 
i statsvetenskap vid Lunds universitet.

Hans fru Eva Ageberg arbetar med 
forskning och utbildning vid Medicin-
ska fakulteten och tillsammans har de 
två söner som är tre och sex år. 

tExt & foto: MARIA LINDH

Karl Ageberg, utvecklingsstrateg vid LU, tror 
inte på en centralisering av IT-systemen – 
men på ett centralt ansvar och stöd med lo-
kalt utförande.   

LUs nye utvecklingsstrateg:

”tekniken ska vara anpassad 
efter människan – inte tvärtom”
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ta en titt på de administrativa systemen! Hur 
ser de ut? Är det lätt att känna igen sig? Har 
de ett liknande gränssnitt? Är de lätta att för-
stå och användarvänliga? NEJ!!

I princip alla system ser helt olika ut och använda-
ren får börja om från början med att lära sig ett nytt 
gränssnitt varje gång. Dessutom bygger de flesta (alla?) 
på en massa popup-fönster och musklickande, vilket 
varken är användarvänligt eller ergonomiskt riktigt. 
Användaren blir snabbt irriterad när systemen inte 
fungerar såsom han/hon förutsätter. I t.ex. ORFI dy-
ker det upp en ruta med titeln FEL, en kryptisk text 
och en enda OK-knapp att klicka på. Det här är fullt 
normalt och finns till och med dokumenterat i manu-
alen! Eller att samma snabbkommando används både 
till att spara och att avslå.  

käNSLAN är Att orgANiSAtioNeN måste anpassa sig 
till de administrativa systemen och inte tvärtom. Ska 
systemen inte gå att anpassa så att de passar verksam-
heten? Är de inte till för att underlätta? Skulle vi inte 
spara både tid och pengar? 

Information som behövs för det dagliga arbetet är 
ofta väldigt dålig, svår att hitta och kommer ofta (för) 
sent. Mycket information sker även muntligt, så det 
gäller att man har stora öron och känner rätt personer. 
Lever vi inte i IT-samhället? 

Kommunikationen inom universitetet fungerar inte 
i någon större utsträckning. Naturvetenskapliga fakul-
teten har något de kallar för dekanbloggen. Det lig-
ger helt rätt i tiden. Det är bara det att det finns ingen 
möjlighet att kommentera inläggen eller prenumerera 
på dem genom ett nyhets(rss)flöde. 

miN FrAmtidSdröm: Jag kommer till jobbet på mor-
gonen, slår på datorn och loggar in på det lokala nät-
verket med min ldap-identitet. Där möts jag av min 
personliga startsida (tänk Google homepage), som jag 
har konfigurerat efter mina behov. 

Där finns de nyhets(rss)flöden jag prenumererar på, 
så att jag vet vad som händer på t.ex. Naturvetenskap-
liga fakulteten, Ekonomienheten, LDC o.s.v. Och då 
menar jag inte bara ”nyheter” utan även information 
om en blankett som är uppdaterad, en kurs som har 
blivit inställd o.s.v.

Även de länkar som jag tycker jag behöver ofta 
finns där. Kanske finns där också något meddelande 
från ledningen, min 
e-post, min flexrap-
portering. Jag kan 
även se vilka av mina 
kontakter som är in-
loggade och vid be-
hov kan jag chatta 
med dem. 

Dessutom har jag härifrån tillgång till de adminis-
trativa system vilka jag har behörighet till, utan att 
logga in igen. De har alla liknande gränssnitt och är 
lätta att använda. Jag känner att jag behärskar dem 
och att de underlättar mitt arbete. 

iNtrANätet gör Att jag känner mig som en del av 
Lunds universitet, och inte bara en del av min avdel-
ning/forskargrupp/institution. Jag vet att jag kan göra 
mig hörd, få hjälp om jag behöver, hjälpa andra och 
framförallt så har jag alltid tillgång till den senaste in-
formationen jag behöver för mitt arbete.

Webb 2.0 är stort nu och är dessutom på väg mot 
3.0. Lunds universitet har knappt uppnått webb 1.0! 
Använd de tekniker som finns idag och underlätta för 
alla medarbetare. Det är klart att det är dyrt, otroligt 
dyrt, att lägga om systemen. Men det är även oerhört 
dyrt att ha frustrerade anställda, som lägger ner mer 
och mer tid på system som hör hemma i ett annat mil-
lennium! 

INGER EKStRÖM

KUrSSEKrETErArE, GrUnDUTBILDnInGEn I EKOLOGI

om frustrationen över de administrativa systemen vid Lunds un
viersitet, skriver kurssekreterare Inger Ekström. Hon beskriver sin 
vardag med dålig samordning, information och kommunikation. 
Ska det behöva vara så här år �00�, undrar hon. På motstående sida 
kommenterar LUs nya utvecklingsstrateg hennes krönika.

Varför måste alla system se olika ut?

”känslan är att organisatio-
nen måste anpassa sig till 
de administrativa systemen 
och inte tvärtom.”
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SPort. En historisk innebandymatch 
spelades i tunahallen den � maj. Ka
nadas landslag spelade sin allra för
sta internationella match någonsin. 
Motståndarlaget var Innebandy
klubben finn (IBK finn), som mesta
dels består av tjejer som läser eller 
forskar vid LtH.

Bakom händelsen fanns en förenande 
länk: livsmedelsforskaren Marilyn Ray-
ner med rötter i Kanada spelar i vanliga 
fall i IBK Finn, men gjorde denna afton 
sin landslagsdebut för Kanada. Hennes 
make Fredrik Malmberg ställde till och 
med upp som assisterande coach på den 
kanadensiska bänken.

teAm cANAdA SkuLLe för första gången 
delta i VM i Danmark veckan efter och 
passade på att värma upp laget, ja, man 
fick t.o.m. en lektion i reglerna före vän-
skapsmatchen. I stridens hetta blev den 
sedan inte alltid så vänskaplig och någ-
ra gånger gick associationerna till tuffa 
tag hos Kanadas hockeylag. Men domar-
na Andreas Johansson och Mattias Li-

LtH-tjejer slog kanadas 
landslag i innebandy!

nell stoppade lugnt och vänligt alla så-
dana tendenser. Lagen drabbades av var 
sin utvisning.

Att tjejerna från Kanada var nybör-
jare – om än talangfulla – gick nog att 
se. Lundatjejerna hade ett betydligt mer 
organiserat spel, men kanadensiskorna 
rann igenom och sköt några mål så att 
de ledde under en stor del av de två första 
perioderna. Svenskorna tog över ledning-
en men åter utjämnade Kanada. Slutre-
sultatet blev dock 5–4 till IBK Finn.

ordFörANde jeNS StåLberg i IBK Finn 
kunde berätta att Marilyn är den femte 
klubbmedlemmen som spelat i ett lands-
lag. Andra har spelat för Singapore (två 
stycken), Österrike och Storbritannien. 
Men ingen för Sverige. Sverige som mer 
eller mindre har uppfunnit denna idrott 
som kallas floorball på engelska.

Marilyn och de andra tjejerna i Team 
Canada verkade inte alltför ledsna efter 
matchen. Nu var de på banan…

tExt & foto: 

MAtS NYGREN

Ldc lanserar 
webbsupport 
för självhjälp
dAtorStruL. Har du kört fast i 
Word? Bråkar Excel med dig?

LDC lanserar nu ett webbaserat 
användarstöd för ditt dagliga arbete 
i bland annat Windows och Office-
programmen.

Så i stället för att fråga en kolle-
ga, gissa, eller lägga tid på att prova 
olika varianter själv, har du nu möj-
lighet att på egen hand lösa de pro-
blem som du kan ha stött på i pro-
grammen. I webbsupporten finns de 
vanligaste frågorna listade men du 
kan också ställa helt nya.

– Vi vill att det här användarstö-
det ska vara dynamiskt och utveck-
las hela tiden. Därför vill vi gärna 
att användarna tycker till om tjäns-
ten och ger oss feedback på den, 
säger datautbildare Marina Aspelin 
på LDC.

Om du inte hittar svaren i gui-
den kan du fortfarande ringa till 
LDCs servicedesk på 29 000 för att 
få hjälp.

Nya kurser 
i riskhantering
uPPdrAgSutbiLdNiNg. Svenska 
kommuner och landsting har sedan 
30 juni 2006 skyldighet att genom-
föra risk- och sårbarhetsanalyser för 
extraordinära händelser som kan 
leda till svåra påfrestningar på sam-
hället. Lund University Education till-
sammans med LUCrAM (Lunds uni-
versitetscentrum för riskanalys och 
riskmanagement) har just lanserat 
tio specialutbildningar framtagna 
på uppdrag av ideella organisatio-
nen OffSÄK/PrIMO Sverige. Organi-
sationen samlar offentligt anställda 
kommundirektörer, säkerhetschefer, 
risksamordnare och beredskapssam-
ordnare med flera och har som syfte 
att främja arbetet med risk manage-
ment i offentliga verksamheter.

Det vitklädda lundalaget dominerade spelet men inte målskyttet. Fast LTH-tjejerna vann till slut.
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moberg som 
opinionsbildare
Vilhelm Moberg var en av 1900-
 talets viktigaste opinionsbilda-
re. Han skrev mängder av texter 
om Sveriges hållning under andra 
världskriget, om uppmärksamma-
de rättsaffärer, monarki kontra re-
publikanism med mera. Anna-Karin 
Carlstoft Bramell skriver om Mo-
bergs journalistik och tidsaktuella 
diktning i boken Vilhelm Moberg 
tar ställning (Carlssons), som ock-
så är hennes avhandling.

de lärda 
sällskapens roll
Vem behöver de lärda sällskapen? 
Vad kan dessa göra för att påverka 
forskningspolitiken och för att stöd-
ja forskning och forskare i Sverige? 
Frågorna ställs i boken De lärda 
sällskapen och framtiden, som 
dokumenterar de föreläsningar och 
debatter som hölls vid ett sympo-
sium med samma titel i Lund i hös-
tas. Utgivare är Kungl. fysiografiska 
sällskapet.

vilken väg ska 
europa välja?
Europa, quo vadis? – Europa, 
vart är du på väg? undrar tre – 
statsvetaren Christer Jönsson, his-
torikern Sven Tägil och forskaren i 
ekonomisk geografi Gunnar Törn-
qvist i boken med samma namn 
(SnS förlag). Kommer vår världsdel 
att utvecklas mot ett Europas för-
enade stater, eller ett staternas Eu-
ropa, eller regionernas Europa eller 
nätverkens Europa, och ligger den 
huvudsakliga makten hos demokra-
tiskt styrda enheter, eller hos andra 
aktörer?  

Boken

LiNNéFirANde. Kronprinsessan Vic
toria inviger Skånes Linnévecka 
söndagen den � juni på SLU/Alnarp. 

Invigningsprogrammet ”Andromeda och 
de tre rikena” kl 11.30, utspelar sig på en 
stor scen som byggs upp i parklandskapet 
söder om Alnarps slott. Här bjuds på en 
hyllning till växt-, djur- och mineralriket 
med sång, musik och dans under medver-
kan av dansare, kör och orkester. Claes 
Malmberg medverkar som Linnés glöm-
de lärjunge. Åke Egevad spelar grön mu-
sik med hjälp av växtdelar. Ett stycke ur 
Händels opera Acis och Galatea framförs 
och är sprunget ur ett unikt samarbete 
om scenkonst och landskap, Genius Loci. 
En nyckelroll vid invigningen spelar skot-
tet från den lind i Småland från vilken 
släkten Linnaeus lånade sitt namn.

Alnarpsdagen pågår från kl 10 till 16 
med utställningar, öppet hus och Linné-
föreläsningar. Besökarna inbjuds till 
picknick i parken, men mat och dryck 
finns också på plats.

Skånetrafiken har satt in extra entim-
mestrafik på linje 133 mellan Malmö-Al-
narp-Lomma och omvänt, som möter 
turerna på linje 139. 

 
Linnéveckan i Skåne
Den 2–10 juni firar hela Skåne Linné. 
Linnéleden på Österlen invigs på Tjör-
nedala 2 juni. Man kan Linnévandra till 
fots eller per cykel en sex mil lång sträcka 
utmed Linnés gamla resväg på Österlen. 
En Linnéled finns också på Romeleklint. 
Se www.linneleden.se 

I Lund invigs den restaurerade Petri-
platsen med Linnéstatyn lördag 9 juni kl 
13 med musik och tal.

Linnéfest i Botan
Det blir stor Linnéfest och national-
dagsfirande i Botan den 6 juni. Univer-
sitetet och Lunds kommun inbjuder ge-
mensamt till ett familjeprogram med 

musik, körsång, barnteater och allsång 
från scenen. Konferencier är Marianne 
Söderberg. Det bjuds också på Linnéfö-
reläsningar, utställningar, visningar av 
växthus och trädgård, tipsrundor och fi-
nal i SM i floristik. 

Linnefesten startar kl 10 och pågår 
till kl 20. Nationaldagsfirandet startar 
kl 13.30 med Hemvärnets musikkår och 
Lunds Akademiska Kör. Rektor Göran 
Bexell och kommunens Annika Anner-
by Jansson hälsar välkommen. Professor 
Gunnar Broberg talar om ”Mr Flower 
Power”. Kl 13 avtågar processionen med 
musikkåren från Lundagård.

Linnéföreläsningarna hålls i Öre-
sundshuset. Här visar de botaniska och 
zoologiska museerna en utställning ”Gud 
skapade – jag ordnade”. ”Fniss i salong-
en” kallar Botan sin utställning om Lin-
nés sexualsystem. 

– Den avslutande delen av scenpro-
grammet blir av lättsamt slag, berättar 
Linnésamordnaren Christer Hjort. Vi 
bjuder in till picknick i gräset, men det 
finns också mat och dryck på platsen. 

Program finns på Turistbyrån i Lund. 
Hela Linnéveckans program: 

www.linneskane2007.lu.se

Kronprinsessan Victoria 
inviger Linnéveckan

Rosling Andromeda polifolia. ill: rie hägerdal
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på gång

28 mAj Gästföreläsning. Chan-yi David 
Chang (från national Taiwan University) före-
läser om ”Hazard risk management and 
environmental impact of mountain high
way construction: the case of Central 
Cross Island Highway in taiwan”. Kl 15.15 
Flygeln, Geocentrum 1, Lund.

29 mAj  Pufendorfföreläsning. ”What is 
Neurophilosophy?”, med årets Pufendorf-
föreläsare Patricia S. Chruchland. Kl 15.00 i 
Kungshuset, sal 104, Lundagård. Info:
 www.pufendorf.se eller www.fil.lu.se

29 mAj  Studentafton. Andrew fire 
 gästar studentafton. Andrew Fire är ameri-
kansk mikrobiolog och genetiker vid Stanford 
University som tillsammans med landsman-
nen Craig Mello mottog nobelpriset i medicin 
2006. Han kommer till Lund för att prata om 
sin upptäckt av s.k. rnA-interferens som byg-
ger på att dubbelsträngad rnA kan tysta ner 
geners uttryck. En upptäckt som bl.a. kan bi-
dra till behandling av cancer. Kl 19.00 på Aka-
demiska Föreningen, Lund. Info: www.stu-
dentafton.af.lu.se

30 mAj Pufendorfföreläsning vid 
 Historiska institutionen vid Lunds uni-
versitet. Patrica S. Chuchland, University of 
 California, president‘s professor of philosophy, 
”A perspective on self, agency and free 
will”. Kl 15.00 i Kungshuset, sal 104, Kungs-
huset, Lundagård. Info: www.fil.lu.se eller 
046-2227593.

30 mAj  Studentafton. Hans Kungliga 
Höghet Prins El Hassan bin talal av Jor
danien. Prins Hassan är farbror till den nuva-
rande kungen Abdullah II av Jordanien. Han 
var mellan åren 1965 och 1999 kronprins 

av Jordanien och utbildades bl.a. vid Oxford 
 University. Prins Hassan har gjort sig känd som 
en av Mellanösterns mest respekterade och 
inflytelserika språkrör och opinionsbildare. 
Kl 19.00 Akademiska Föreningen, Lund. 
Info: www.studentafton.af.lu.se

30 mAj  teknik och naturvetarcirkeln vå
ren �00�. ”felslagen flärd – Lidbecks plan
tager i Lund”, Lennart Engstrand, Botaniska 
trädgården, Lund. Kl 19.30, Palaestras hörsal, 
Universitetsplatsen, Lund. Info:www.folkuni-
versitetet.se/teknat

31 mAj  Grand challenges in control 
and software engineering. Prof. richard 
M. Murray, Control and Dynamical Systems, 
 California Institute of Technology: ”Grand 
Challenges in networked Control for Autono-
mous Systems ”. Mats Lindoff, CTO, Sony Er-
icsson: ” Grand Challenges in Wireless Com-
munications ”.  Kl 10.15 LTH, Kårhusets hörsal, 
Lund. Info:  www.lth.se/programvaruporta-
len/kalendarium/challenges

31 mAj  LtH Öppet forum. otillräckliga 
studieresultat? Vad krävs för att få studie
medel till hösten? Elisabeth Hemmingsson, 
kurator, Ingrid Holmberg, studievägledare. Kl 
12.15 LTH, Studiecentrum, sal Brunnen.

31 mAj  Pufendorfföreläsning vid 
 filosofiska Institutionen, Lunds universitet. 
Pataricia S. Chruchland, University of Califor-
nia, president´s professor of philosophy, ”In
ference to the best decision”. Info: www.
fil.lu.se eller 046-2227593. Kl 15.00 i Kungs-
huset, sal 104, Lundagård.

31 mAj  Biology Seminar at CoB. ”Bio
synthesis of manumycintype antibiotics: 
deductions from the molecular analysis of 
the biosynthetic gene clusters”, Miroslav 
Petricek, Institute of Microbiology, Prague, 
Czech republic). Kl 15.15, Biology Lecture Hall, 
Biology Building, Sölvegatan 35, Lund.

1 juNi  Pufendorfföreläsning vid 
 filosofiska institutionen, Lunds universitet. 
Patricia S Churchland, University of California, 
president´s professor of philosophy, ”Brain
based values”. Info: www.fil.lu.se eller 046-
2227593.

7 juNi  Seminarium om lärande och un
dervisning i högre utbildning. ”Critical 
thinking in Scholarship: Meanings condi
tions, and development”, Eva Brodin, Pe-
dagogiska institutionen. Arr: Lärande Lund, 
Lunds universitet. Anmälan till seminariet kan 
göras till Birgitta.norden@iiiee.lu.se eller El-
sie.Anderberg@pedagog.lu.se. Kl 14.00, Por-
tvaktstugan, Lärande Lund i Lund.

11 juNi  Gästföreläsning.  Institutionen 
för kulturgeografi och ekonomisk geogra-
fi anordnar en föreläsning av Chun-Chieh Chi, 
national Dong-Hwa University, Taiwan, ”In
digenous taiwanese and the making of 
multicultural taiwan”. Kl 15.15 Flygeln, Geo-
centrum I, Lund.

12 juNi  Imaginative Scientist Seminari
um. Anne Fausto-Sterling, Biology and Gen-
der Studies at Brown University, håller ett före-
drag som behandlar sexualitet och kön utifrån 
biologiska och genetiska utgångspunkter. Fö-
redraget är ett samarrangemang mellan Lunds 
universitet och Kulturen. Kl 15.15 i Hörsalen, 
Kulturen, Lund. Info: www.brainmindbehavi-
our.lth.se/fileadmin/bmb/pdf/Program_IS.pdf

15 juNi  Studentafton. Den amerikanske 
skådespelaren Will ferrell gästar Studentaf-
ton. Ferrell anses vara en av USAs idag främste 
komiker. Han slog igenom i TV-programmet 
Saturday night Live då han bl.a. gjorde succé 
med imitationer av Georg W. Bush m.fl. Har 
var år 2005 den bäst betalde skådespelaren i 
världen med 400 miljoner i gage per film. Kl 
19.00 Akademiska Föreningen i Lund. 
Info:www.studentafton.af.lu.se.

1 jUni  

doktorspromotion 
Årets doktorspromotion äger rum den 
1 juni i Lunds domkyrka. Kl 12.00 läm-
nar processionen universitetshuset 
och går mot domkyrkan. För mer in-
formation, 046-2220978.

Sommaravslutning
i 

domkyrkan
onsdag 30 maj 17.00

Arrangörer: AF, KK, KRISS, TLTH OCH STUDENTPRÄSTERNA

Körkollegiet medverkar 
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dispUtationer

25 Maj
Sergey Peredkov i fysik: ”Free clusters stu-
died by synchrotron-based x-ray spectroscopy: 
from rare gases to metals”. Kl 13.15, Sal Sibiri-
en, Max-lab, Lund. 

Rikard Alm i kemi, inriktning biokemi: 
”Proteome profiling of strawberry and charac-
terization of a bet v 1-homologous allergen”. 
Kl 13.15 i sal B, Kemicentrum, Lund. 

Catharina Sternudd i arkitektur: ”Bil-
der av småstaden – om estetisk värdering av 
en stadstyp”. Kl 13.15 i sal A:C, A-huset, Sölve-
gatan 24, LTH, Lund. 

Kimberly Dick i fysik: ”Epitaxial growth 
and design of nanowires and complex na-
nostructures”. Kl 10.15 i sal B, Fysiska institu-
tionen, Professorsgatan 1, LTH, Lund. 

Mårten Jacobsson i organisk kemi: 
”naphthoxylosides – investigations into glyco-
saminoglycan biosynthesis”. Kl 9.30 i sal K:C, 
Kemicentrum, Getingevägen 60, LTH, Lund. 

Rickard Ulmestig i socialt arbete: ”På 
gränsen till fattigvård? En studie om arbets-
marknadspolitik och socialbidrag”. Kl 10.15 i 
Edebalksalen, Bredgatan 26, Lund. 

Susanna Scherman i konstvetenskap: 
”Marieberg och 1700-talets kakelungar”. Kl 
10.00 i sal 314 (hus Josephson) Institutionen 
för konst- och musikvetenskap, Biskopsgatan 
5, Lund. 

Martin Nordin i nationalekonomi: 
 ”Studies in human capital, ability and migra-
tion”. Kl 10.15 i EC3:211, Holger Crafoords 
Ekonomicentrum, Lund. 

Mårten Eriksson i geobiosfärsveten
skap, inriktning berggrundsgeologi: 
 ”Silurian carbonate platforms of Gotland, 
Sweden – archives of local, regional and glo-
bal environmental changes”. Kl 13.00, Pangea, 
Geocentrum II, Sölvegatan 12, Lund. 

Henrika Jormfeldt i vårdvetenskap: 
”Dimensions of health among patients in 
 mental health services”. Kl 13.00 i hörsal 01, 
Vårdvetenskapens hus, Baravägen 3, Lund.

26 Maj 
AnnaKarin Carlstoft Bramell i litteratur
vetenskap: ”Vilhelm Moberg tar ställning. 
En studie av hans journalistik och tidsaktuella 
diktning”. Kl 10.15 i hörsalen, Språk- och Litte-
raturcentrum, Helgonabacken 12, Lund.

29 Maj 
Peter Almers i radiosystem: ”MIMO chan-
nels – measurements and analysis”. Kl 10.15 i 
sal E:1406, E-huset, Ole römers väg 3, Lund. 

Martin Blom i företagsekonomi: ”Aktie-
marknadsorienteringens ideologi – En studie 
av en organisations försök att skapa aktie-
ägarvärde, dess styrning och kontroll samt 
uppgörelse”. Kl 13.15 i Crafoordsalen, Holger 
 Crafoords Ekonomicentrum, Lund.

31 Maj 
Houman Ghasriani i fysikalisk kemi: ”nMr 
studies on structure and dynamics of two-do-
main proteins”. Kl 10.30 i sal C, Kemicentrum, 
Getingevägen 60, LTH, Lund.

1 jUni
filip Lindau i fysik: ”Laser-driven particle ac-
celeration – experimental investigations”. Kl 
10.15 i sal B, Fysiska institutionen, Professors-
gatan 1, Lund. 

olof Barr i matematik: ”Discrete met-
hods used in graph theory and linear program-
ming”. Kl 13.15 i sal MH:B, Matematikcen-
trum, Sölvegatan 18, Lund. 

Eva frühwald i konstruktionsteknik: 
”Effect of high-temperature drying on spruce 
and larch – shape stability, mechanical proper-
ties and mould growth”. Kl 13.15 i sal V:A, V-
huset, John Ericssons väg 1, Lund. 

fredrik olsson i produktionsekonomi: 
”Modeling lateral transshipments and perish-
able items in inventory systems”. Kl 10.15 i sal 
M:E, M-huset, Ole römers väg 1, Lund. 

Rixt de Jong i geobiosfärsvetenskap, 
inriktning kvartärgeologi: ”Stormy records 
from peat bogs in south-west Sweden – Impli-
cations for regional climatic variability and ve-
getation changes during the past 6500 years”. 
Kl 14.15 i Pangea, Geocentrum II, Sölvegatan 
12, Lund. 

2 jUni
Mathias Cederholm i historia: ”De värjde 
sin rätt. Senmedeltida bondemotstånd i Skåne 
och Småland”. Kl 10.15 i sal 3, Historiska insti-
tutionen, Magle Stora Kyrkogata 12 A, Lund. 

Ingrid Esping i litteraturvetenskap med 
inriktning mot film och medier: ”Doku-
mentärfilmen som tidsresa – Modstrilogin”. Kl 
10.15 i hörsalen, Språk- och litteraturcentrum 
Helgonabacken 12, Lund.

5 jUni
Jan Andera i ekonomisk historia: ”Driving 
under the influence: strategic trade and mar-
ket integration in the european car industry”. 
Kl 10.15 i Crafoordsalen, Holger Crafoords 
Ekonomicentrum, Lund. 

8 jUni 
Gunnel Ingesson i psykologi: ”Growing 
up with dyslexia: Gognitive and psychosoci-
al impact, and salutogenic factors”. Kl 13.15 i 

Handelsbanken

Private Banking

- en högst 

personlig

affär

Vi tar oss tid 

att hitta den bästa 

lösningen för dig.

Välkommen att kontakta 

oss för ett 

personligt möte:

Margareta Haglund  

046-15 99 39

Björn Setthammar     

046-15 99 57

Monica Rosenqvist

046-15 99 51

Lund City
www.handelsbanken.se/lund_city
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tjänster

talet”. 
filip Petersson i elektrisk mätteknik: 

”On acoustic particle and cell manipulation in 
microfluidic systems”. 

Anna Szilágyi i biokemi: ”Xanthophyll 
cycle in the light of thylakoid membrane lipids 
– membrane packing, curvature elastic stress 
and exzyme binding”. 

Jens K Andersson i teletrafiksystem: 
”On overload control and performance agree-
ments in a parlay/OSA environment”. 

Göran olivecrona i kardiologi: ”Corona-
ry reactive hyperemia”. 

Anna Hafström i öron näs och hals
sjukdomar: ”Visual influences on vestibular 
compensation and postural control”. 

teresia Hallström i medicinsk mikrobi
ologi: ”Survival strategies of the human respi-
ratory pathogen haemophilus influenzae”. 

Björn Hallström i neurologi: ”Stroke epi-
demiology in southern Sweden. Trends in in-
cidence and survival across two decades with 
projections into the future”. 

Marcus Persson i sociologi: ”Mellan 
människor och ting – En interaktionistisk ana-
lys av samlandet”. 

Marie Löwendahl i litteraturveten
skap: ”Min allrabästa och ömmaste vän! Kvin-
nors brevskrivning under svenskt 1700-tal”. 

Markus franzén i zoologisk ekologi: 
”Insect diversity in changing landscapes”. 

Per Lilja Andersson i pedagogik: ”Vägar 
genom sjuksköterskeutbildningen – Studenters 
berättelser”.  

David Reidhav i allmän rättslära: 
 ”reasoning by analogy – A study on analogy-
based arguments in law”. 

Åsa Andersson i praktisk filosofi: ”Po-
wer and social ontology”. 

Louise Myhre i zoofysiologi: ”The poly-
amine dependence of cell cycle progression – 
application in breast cancer treatment”. 

Lena S. Jönsson i yrkes och miljö
medicin: ”Exposure, health effects, immuno-
logical markers and biomarkers of susceptibili-
ty among Swedish rubber workers”. 

tarmo tiido i urologi: ”Environmental 
contaminants and sperm y:x chromosome ra-
tio. Impacts of androgen- and dioxin-related 
effects in vivo and in vitro”. 

Magnus Hillman i medicin: ”Immunore-
gulatory differences between adult onser type 
1 diabetes and latent autoimmune diabetes in 
adults (LADA). 

Annette Persson i patologi: ”Glioblasto-
ma multiforme in the microscope: diagnostic 
features of importance for prognosis and tre-
atment”. 

Johan flygare i molekylär medicin och 
genterapi: ”Diamond-blackfan Anemia: 
 Erythropoiesis lost in translation”.

Daina Selga i medicinska njursjuk

domar: ”Diagnostic and prognostic aspec-
ts on anti-neutrophil cytoplasmic antiodies in 
systemic vasculitis”. 

Helene Holmer i medicin: ”Bone health 
and cardiovascular risk in hypopituitary pa-
tients on complete hormon replacement, in-
cluding gh”. 

Eva Månsby i systematisk botanik: 
”Geopraphic variation, hybridization and evo-
lution in the bladder campions, silene vulgaris 
and S. uniflora (Caryophyllaceae). 

Petter Alexandersson i informatik: 
”Adding audibility reifying the soundscape of 
process operators”.

Doktorand i fasta tillståndets fysik. ref nr 
PA 2007/1444, ans 25 maj. Info 046-2227759.

Utbildningsbidrag i geobiosfärsveten
skap, inriktning berggrundsgeologi. ref nr 
247, ans 25 maj. Info 046-2221716.

Utbildningsbidrag i geobiosfärsveten
skap, inriktning berggrundsgeologi.ref nr 
248, ans 25 maj. Info 046-2229602.

forskare med placering på Institutio
nen för elektro och informationsteknik, 
enheten för elektrovetenskap. ref nr PA 
2007/1604, ans 25 maj. Info 046-2224629.

Doktorand i värme och kraftteknik 
med inriktning mot energihushållning. 
ref nr PA 2007/1607, ans 25 maj. Info 046-
2229275.

Doktorand i kemi, inriktning mot fysi
kalisk kemi. ref nr PA 2007/1611, ans 25 maj. 
Info 046-2228151.

Professor i experimentell optisk kvant
elektronik. ref nr PA 2007/827, ans 28 maj. 
Info 046-2227650.

Systemutvecklare vid Ekonomihög
skolan. ref nr 1646, ans 30 maj. Info 046-
2228666.

Doktorand i industriell elektroteknik. 
ref nr PA 2007/1567, ans 30 maj, Info 046-
2229287.

forskarassistent i immunteknolo
gi med inriktning mot allergi. ref nr PA 
2007/1481, ans 30 maj. Info 046-2229613.

Personalsamordnare, � st, LtHs kans
li. ref nr PA 2007/1689, ans 30 maj. Info 046-
2227117.

telekommunikation, placering vid In
stitutionen för elektro och Informations
teknik, EIt. ref nr PA 2007/1696, ans 30 maj. 
Info 046-2223449.

Doktorandtjänst i fysik. ref nr PA 
2007/1695, ans 30 maj. Info 046-2223109.

Utbildningsbidrag i ekologi, inriktning 
zoologisk ekologi. ref nr 237-0, ans 31 maj. 
Info 046-2224292.

 Pangea, GeoCentrum, Helgonavägen/Sölve-
gatan, Lund.

16 jUni
Maria Alm i tysk språkvetenskap: ”Also 
darüber lässt sich ja streiten! Die Analyse von 
also in der Diskussion zu Diskurs- und Modal-
partikeln”. Kl 10.15 i sal L403 i Lingvistikhuset, 
Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken 
12, Lund.

följande disputationer har ägt rum:
Margareta Hägerlöf i oorganisk kemi: 
”nucleic acids as drug targets – interactions of 
platinum complexes, polyamines, and sirnA 
with DnA and rnA models”. 

Yunlong xia kardiologi: ”Global sequen-
ce and dispersion of ventricular repolarization. 
In vivo validation of non-invasive parameters 
using monophasic action potential mapping 
technique”. 

Anders Möller i ortopedi: ”Long-term 
outcome of fractures of the thoracic and lum-
bar spine”. 

Kristina Hazard i medicinsk mikrobio
logi: ”Cutaneous human papillomaviruses”.

Martin Bengtsson i molekylär och 
 cellulär fysiologi: ”Quantification of gene 
expression in single cells”. 

Camilla ValtonenAndré i klinisk kemi: 
”Structure, evolution, and expression of pro-
teins in the male reproductive tract. Studies on 
semenogelins, beta-microseminoprotein, and 
PC3-secreted microprotein”. 

Viktoria Rydengård i dermatologi: 
”Antimicrobial activites of histidine-rich glyco-
protein and cationic peptides”.  

Martin Magnusson i klinisk medicin 
med inriktning kardiovaskulär forskning: 
”Heart disease in early type 2 diabetes”. 

Magnus Dencker i klinisk fysiologi: 
”Daily physical activity, body fat and aerobic 
fitness in children”. 

Jörgen Wenner i kirurgi: ”Wireless esop-
hageal ph monitoring clinical evaluation of a 
new technique”. 

Petra Svedberg i vårdvetenskap: 
”Health promotion intervention in mental 
health services”.  

Mikael Andersson i teletrafiksystem: 
”Overload control and performance”. 

Cecilia Ritz i teoretisk fysik: ”Classifica-
tion and computational methods in gene ex-
pression data analysis”. 

Aman Mohammad Kalteh i teknisk vat
tenresurslära: ”rainfall-runoff modelling – 
using artificial neural networks (Anns). 

Jenny Svensson i fysik: ”Optical spec-
troscopy in biomedicine – detection of embed-
ded inclusions and in vivo pharmacokinetics”. 

Anja Petersen i etnologi: ”På visit i verk-
ligheten. Fotografi och kön i slutet av 1800-
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Nya rutiner 
för P-dekaler
I dagsläget sköts beställningen av P-
dekaler helt manuellt, med utskick 
av P-folder via internposten. Detta 
upphör nu. Istället går nu mail ut till 
alla anställda med ett formulär som 
ska fyllas i med namn, personnum-
mer, institution eller motsvarande 
och vilken p-zon man önskar parke-
ra inom. Beställda P-dekaler skick-
as sedan ut till kontaktpersonen 
på respektive institution eller mot-
svarande inför höstterminens start, 
dvs. 1 september.

Intensivkurs i danska
Efter midsommar startar Centrum för Dan-
marksstudiers populära språkkurs i danska. 
Kursen, som är kostnadsfri, hålls på Handels-
högskolan i Köpenhamn/Frederiksberg 25–29 
juni. Den är i första hand avsedd för studenter 
och anställda vid Lunds universitet. Det finns 
dock ett mindre antal platser för dem som inte 
faller in under någon av dessa kategorier.

Kursen ger baskunskaper i danska och är 
helt anpassad till svenskspråkiga deltagare. Må-
let är att förbättra förmågan att både förstå, 
tala och skriva språket, men också ge kunskap 
om centrala teman i danskt kultur- och sam-
hällsliv och stimulera till debatt. Språkunder-
visningen pågår varje dag mellan 9.15–12.45. 
Eftermiddagarna kl 14.15–16 ägnas åt föreläs-
ningar i olika ämnen och en stadsvandring.

Anmäl dig senast 7 juni via e-post till bar-
bro.bergner@hist.lu.se eller per brev till Cen-
trum för Danmarkstudier, Barbro Bergner, Box 
2074, 220 02  Lund. Info: 046-2227958 eller 
barbro.bergner@hist.lu.se

Upphandlare vid Ekonomienheten. 
ref nr PA 2007/1556, ans 31 maj. Info 046-
2223260.

Utbildningsbidrag i medicinsk strål
ningsfysik. ref nr 260, ans 31 maj. Info 046-
178510.

Utbildningsbidrag i medicinsk strål
ningsfysik. re nr 259, ans 31 maj. Info 046-
173116.

Utbildningsbidrag i medicinsk strål
ningsfysik. ref nr 260, ans 1 juli. Info 046-
173116.

kUrser

en Westlind 
till Westling
Universitetets förrförre rektor, Håkan 
Westling, har fått ett vårdträd planterat till 
ära för sitt arbete som ordförande och ini-
tiativtagare till Lunds universitetshistoriska 
sällskap.

Linden, som planterats i Lundagård, strax 
söder om universitetshuset, är för närvaran-
de ett substitut för en annan lind som står 
på tillväxt i universitetets botaniska träd-
gård.

Den lind som i framtiden ska pryda plat-
sen har en mycket fin stamtavla. Den här-
stammar i själva verket från den lind som 
gav Carl von Linné sitt efternamn. namnet 
Linné har nämligen sitt ursprung i trädet lind 
som på äldre svenska hette linn. 

Håkan Wesling med Linnélinden, 
som ännu står på tillväxt. 
foto : gunnar menander

SANDBERGPRIS. Två docenter, gynekolo-
gen Stefan Hansson och hudläkaren Artur 
Schmidtchen, har fått Evy och Gunnar Sand-
bergs pris till yngre kliniska forskare. Priset de-
lades ut vid en temadag anordnad av Institu-
tionen för kliniska vetenskaper i Lund.

Stefan Hansson har fått priset för sin forsk-
ning om graviditetsförgiftning (preeklamp-
si). Artur Schmidtchen prisas för sin forskning 
om antimikrobiella peptider, en sorts ämnen 
som ingår i kroppens medfödda immunsys-
tem. De kan bli ett framtida alternativ till anti-
biotika för behandling av hudsjukdomar. Priset 
på 100.000 kronor, som delades ut för första 
gången, överlämnades av den under våren av-
lidne donatorn Gunnar Sandbergs son Per.

NYA StUDENtLEDARE. Till ny ordförande för 
Lunds Universitets Studentkårer 2007/2008 
har Hanna Ericsson utsetts och till ny vice 
ordförande Ida Andersson. Hanna Ericsson 
har bl.a. studerat statsvetenskap och sociolo-
gi. För närvarande är hon vice ordförande för 
Lunds Samhällsvetarkår. Ida  Andersson har 
bl.a. läst pressvetenskap och tyska och är idag 
vice ordförande för Lunds Humanistkår. De till-
träder sina nya uppdrag den 1 juli. 

BÄStA LAtINStUDENt. Bästa student i latin 
2007 är Urban Swahn, som skrivit en uppsats 
om bibliotek, skolväsen och lärare i det antika 
rom. Företaget res Politica AB inrättade det-
ta pris 2003 för att stödja latinets situation i 
Lund. Det är i år fjärde gången det utdelas.

ENtRÉVINNARE. Tre arkitektstudenter vid 
LTH vann första pris i företaget Besams täv-
ling om den framtida entrén. De  presentera-
de en ny entré till Juridicum i Lund och heter 
Mats Nilsson, Mikael Stenström och Han
nes Karlsson.
 
SPARBANKSStIPENDIER. när Sparbankstif-
telsen Färs & Frosta delade ut stipendier i maj 
regnade det guld över Lundastudenter och 
doktorander: Nadja Sörgärde, företagseko-
nomi, och Lars Nilsson, livsmedelsteknik, fick 
100.000 kronor var för sina avhandlingar. Per
nilla Broberg, företagsekonomi, fick 250.000 
under två år med chans till förlängning för sin 
avhandling.

Stipendier för utlandsstudier, 100.000 kro-
nor vardera, gick till oscar Beijbom, teknisk 
fysik, Anna Blinkowski, biologi, Susanne 
forsberg, affärsjuridik, Jakob Nordin, tek-
nisk fysik, Emil Sundler, biomedicin, Sara Ek, 
teknisk fysik, Pär fredborn Larsson, persiska 
språk, Gabrielle Jönsson, statsvetenskap, Jo
nas Claesson, företagsekonomi och Andreas 
Ulfsax, miljövetenskap.

Slutligen delade Gastronomiska akademien 
ut ett forskarpris till potatisforskaren Marga
reta Leeman, industriell näringslära, och to
bias olofsson, industriell mikrobiologi. 
 
StUDIEVÄGLEDARPRIS. På årets humanist-
dagar fick fanni faegersten, studievägleda-
re vid Institutionen för arkeologi och antikens 
samhälle, studenternas pris för årets studieväg-
ledare. Det delades ut av ordföranden i Lunds 
humanistkår, Martin Gustavsson. Priset be-
stod – förutom av diplom och blommor – av ett 
resestipendium på 10.000 kronor. 
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haLLå MArCUS PErSSOn...

Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

…som i dagarna lagt fram en avhandling om 
”samlandets sociologi”.

varför är det 
spännande 
med samlare?
– Därför att samlande är något vi människor gör i var-
dagen. Det är ett ganska dolt men allmänmänskligt feno-
men, mycket vanligare och mindre anspråksfullt än vad 
den gängse bilden av samlaren anger. Samlare framställs ju 
gärna som lite galna och fanatiska, beredda att ge vad som 
helst för att komplettera sina samlingar. Jag lyfter fram an-
dra, mindre spektakulära former av samlande.

Varför samlar man?
– Därför att samlandet hjälper en att förstå sig själv, att 

utvecklas som person, samtidigt som det hjälper en att lära 
känna och förstå sin omvärld.

– Jag utgår från en teori som säger att människan blir 
någon i relationer till andra För samlaren är relationen till 
ting viktig. 

Ett frimärke kan spela en personlig roll för mig?
– Ja, absolut. Det finns samlare som betalar mycket mer 

än marknadsvärdet för ett frimärke som berör dem, kan-
ske för att det är från deras födelseår eller har ett motiv från 
deras hemtrakt.

Kan man samla på allting? till exempel upplevelser?
– Ja, det finns ju människor som samlar på semester-

mål. Det är när det börjar komma in en systematik och 
man börjar jämföra upplevelserna som man kan tala om 
ett samlande.

Du pekar på skillnader i mäns och kvinnors samlande…
– Män representerar ju normen i samhället. De har ge-

nom tiderna haft mest tid, pengar och inflytande och där-
med möjlighet att samla. Mäns samlande har högre status. 
Det uppfattas som ”riktigt” samlande och ofta handlar det 
om ting som har ett ekonomiskt värde men också är kopp-
lat till makt, t.ex. mynt eller vapen. Stora kvinnliga samlare 
i historien har ofta haft en särställning och mer pengar och 
inflytande än kvinnor i allmänhet, det gäller t.ex. drottning 
Kristina som samlade på konst.

Vad utmärker kvinnors samlande?
– Det är ofta mera lekfullt och anspråkslöst. Samhällets 

sätt att värdera och strukturera efter kön slår igenom i sy-
nen på kvinnors samlande. Det uppfattas ofta som mindre 
seriöst – inte sällan ser man det som ren konsumtion. Kvin-
nor samlar gärna på bruksföremål, t.ex. porslin, och använ-
der och njuter av dem i sin vardag.

Kvinnliga samlare ser sig inte alltid som samlare?
– Nej, det stämmer. En kvinna berättade hur hon förhöll 

sig till sina hundratals pelargoner. På morgonen tog hon en 
runda till alla plantorna, vattnade dem och bad om ursäkt 
om hon hade beskurit dem – för det hade hon lärt sig av sin 
mormor. På frågan om hon var en pelargonsamlare svarade 
hon: ”Jag samlar nog på dom men jag har lite svårt för att 
kalla mig själv det. Jag mer… har dom.”

Samlar du själv på något?
– Det skulle vara på samlare i så fall, haha.

BRIttA CoLLBERG
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