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Under tre intensiva majdagar svepte 
Futuralkarnevalen in över Lund med 
5.500 kreativa karnevalister som satte 
framtiden i fokus. LUM:s utsända 
summerar några av årets karnevals-
trender. 

regnbågstema: Det var en händelse som såg 
ut som en tanke att universitetshuset för för-
sta gången hissade regnbågsflagg på karne-
valsfredagen och bidrog till feststämningen. 
Hbtq-temat gick också igen på många ställen 
i karnevalen. I väntrummet i barnevalen fanns 
t.ex prinsessan Estelle med fru på bröllopsfoto. 
Cirkusen hälsade publiken välkommen med ett 
politiskt korrekt ”Mina damer och herrar och ni 
som inte vill definiera er”. I tåget visade vagnen 
Moscow Pride på en framtidsvision, som tyvärr 
känns långt borta.

ryssLandsdystopi: Den oroväckande ut-
vecklingen i ryssland hänvisades till på många 
ställen i karnevalen. Mest uppfinningsrik var 
tombolan Put in Putin, som gick ut på att kasta 
prinskorv i munnen på densamme.

tidsresor: Det tidsrestes på kors och tvärs 
genom hela karnevalen, vilket inte var så under-
ligt med tanke på karnevalens tema. 

sjunde insegLet-associationer: Poäng-
en med nedanstående dialog mellan orolig 
mjölktand och kaxig tandfé i barnevalen gick 

Framtiden 
svepte in

 

t
Övre raden: 1. Moscow Pride-vagnen kombinerade 
hbtq- och Rysslandstrenden. 2. Ingen orkesterkamp 
utan charmiga Bonnkapälle från Linköping, som sat-
sar mer på attityd än skönspel. 3. Och över allt fladd-
rade regnsbågsflaggorna och gav plötsligt sfinxerna 
lite queera associationer. stora biLden: Framtiden 
i form av en spermie interagerar med åskådarna på 
Sandgatan. småbiLder tiLL hÖger: 1. Gulligaste 
karnevalsprofilprodukten. 2. Nörden i revyn, som irri-
terade sig på alla oseriösa hipsters. 3. Akrobatisk dans 
i showen.  4. Spårvagnsprotestant.
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Översta raden: 1. Cabaréns snitsiga köttfärsbalett som dansade till en sång med den tankeväckande textraden ”Jag vill käka köttfärssås 
från hårigt bröst”. 2. Framtidsvision för katolska kyrkan i tåget. nedersta raden: 1 & 2.  Det var inne med fyr armat i både cirkusen och spex-
et. 3. Konstifiket visade konst med inspirerade titlar, bl.a. bildens ”Efter flytten” som tillägnades Filosofiska institutionen. 3. Tandfén gjorde 
storslagen entré med tiokrona i nypan i barnevalen.

t nog barnen förbi, men uppskattades desto 
mer av de vuxna:

– Vem är du?
– Jag är tandfén.
– Har du kommit för att hämta mig?
Även den s.k. groggrollen (med ovän-

tade gäster) i spexet anspelade på samma 
klassiska filmdialog.

miLjÖ: Miljöreferenserna var många. 
Bland annat blev universums sista tiger in-
buren på bår i cirkusen. Spexet Atlantis ut-

spelade sig på den sjunkande ön som har 
alla årstider året runt. I kabarén talades om 
framtidens solsemester: tre veckor vid Tre-
riksröset bland renrakade renar.

digitaLt: På flera ställen skymtade också 
framtidens motsvarighet till Apple med en 
logotyp med ett avbitet päron, i barnevalen 
benämnd Macapär.

jämstäLLdhet: Detta var inte bara för-
sta karnevalen med kvinnlig karnevalsge-
neral, Fanny ramel, även spexet och sho-

wen tillät både män och kvinnor på scen. 
Även om  den sistnämnda var en välsjungen 
och -dansad historia så saknade underteck-
nad ändå lite av den girlpowersmäll, som 
showen utgjort många gånger tidigare. 
Och nog kunde spexet ha utnyttjat lite av 
sina crossdresstraditioner åt båda håll un-
der denna regnbågskarneval.

 
text & foto: petra francke

foto: gunnar menander
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Medfinansieringskrav – ett växande problem
Frågan om medfinansiering – centralt från rektor eller från fakulteterna och 

institutionerna, har diskuterats flitigt under våren och riktlinjer efterlyses. 
”Gilla läget och ta itu med vardagen”
Att vara föreståndare för Internationella miljöinstitutet handlar om att välja. 

Och att välja bort. Lena neij är huvudperson i del två av LUM:s serie om det akade-
miska ledarskapets vardag.

Hudnära forskning: Malingt melanom ökar 
Den dåliga nyheten är att malingt melanom ökar – och den goda är att den 

är lätt att bota om den bara upptäcks i tid. Lundaforskare har därför startat ett 
projekt som ska göra det lättare att ställa rätt diagnos på en misstänkt hudprick.

Bereden väg för de bäst lämpade studenterna
Andra delen i serien om högre utbildningens ”blandekonomi” handlar om 

ingångarna och rekryteringen till den avgiftsfria utbildningen. Möt bland andra 
Samuel Chauca Palma som kom in på juristprogrammet tack vare en öppen nätkurs. 

Med folkmördare i Kongo
Socialantropolog Anna Hedlund har levt med hutumilisen FDLr som låg 

bakom folkmordet i rwanda och som numera håller till i östra Kongo. Syftet med 
hennes fältstudier var att försöka förstå våldet från förövarnas perspektiv. 

Berlin gav nya perspektiv på Lund
Marie Cronqvist och hennes man Johan Östling, båda historiker, flyttade 

med sina två barn till Berlin förra sommaren. LUM träffade dem på plats innan det 
var dags att återvända till Lund. Båda upplever att humaniora har en högre status i 
Tyskland, och i Berlin är historien påtagligt närvarande. 

adress: LUM, Lunds universitet, Box 117, 
22100 Lund internpost: Hs 31 

e-post: lum@lu.se 

Lum på nätet: www.lum.lu.se

annonser: tomat annonsbyrå, www.tomat.
se tel 046-13 74 00/02, e-post PC: info@
tomat.se e-post Mac: material@tomat.se

prenumerationer: Anställda vid LU får LUM 
gratis. Enskilda abonnenter – 190 kr/9 nr. För 
prenumeration kontakta Eva Andersson: 046-
222 70 10, Eva.Andersson@rektor.lu.se

adressändring: Anställda anmäler ändringar 
till katalogansvariga vid institutionen (motsv). 
Övriga skickar ändringsuppgifter till LUM, 
gamla adressrutan bifogas.
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forskningsstrategi. de framstå-
ende Londonuniversiteten ucL 
och imperial college har gjort det, 
liksom pierre och marie curie-
universitetet i paris och chalmers 
i sverige – kraftsamlat rejält kring 
vetenskapliga styrkeområden och 
globala utmaningar. 

– det är något för Lunds uni-
versitet att inspireras av, menar 
vice rektorn för forskning sven 
strömqvist.

På hans initiativ arrangerade universitetet en 
konferens om framtiden för de strategiska 
forskningsområdena. LU är huvudman för 
nio sådana, inriktade på bl.a. cancer, klimat-
forskning, nano och diabetes, och dessut-
om delaktig i tre till. En nationell utvärdering 
av samtliga strategiska områden ska bli klar 
nästa vår, och de som klarar utvärderingen 
får fortsatt statlig finansiering.

– Men de strategiska forskningsmiljöer-
na måste ju inte nödvändigtvis se exakt lika-
dana ut i framtiden. Man kan tänka sig att 
de breddas och samverkar med andra om-
råden, menar Sven Strömqvist.

medan de strategiska områdena allt-
så förhoppningsvis får fortsatta anslag, så 
gäller detta inte de s.k. Linnémiljöerna. För 
de åtta av LU:s Linnémiljöer som startade 
2006 löper det statliga anslaget ut under 
2015. någon fortsatt nationell finansiering 
har inte utlovats, utan här är det meningen 
att varje universitet ska överta ansvaret för 
sina Linnémiljöer – eller besluta sig för att 
lägga ner eller förändra dem.

Konferensen var tänkt att ge underlag 
för diskussionen om LUs starka forsknings-
miljöer i framtiden. Åhörarna fick bl.a. höra 

hur Imperial College i London skapat nya 
”institut” som ska ta sig an världens stora 
utmaningar med hjälp av tvärvetenskaplig 
forskning. Ett exempel är Lifelong Health 
Projekt, som är inriktat på åldrande och häl-
sa och samlar över 100 forskare. 

både på imperiaL coLLege och UCL, Uni-
versity College London, understryker man 
dock att den tvärvetenskapliga forskning-
en måste grundas på framstående ämnes-

forskning med en kritisk massa inom varje 
ämne. De nya satsningar som görs ska inte 
ersätta ämnesforskningen utan komplet-
tera den. 

Likadant tänker man på Chalmers. Där 
har de traditionella ämnena kompletterats 
med åtta ”styrkeområden” som t.ex. en-
ergi, materialvetenskap och samhällsbygg-
nad. Styrkeområdena omfattar hela verk-
samheten – både forskning, utbildning och 
innovation. All forskning vid Chalmers ska 

Sven Strömqvist (till höger) var värd för konferensen och pausade på universitetsplatsen till-
sammans med  Camilla Modéer från IVA och Lars Börjesson från Chalmers.  

Vicerektor Sven Strömqvist:

Universitetet måste kraftsamla 
kring starka forskningsområden
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därför i fortsättningen ha en bas både 
i ett traditionellt ämne och inom ett av 
de nya styrkeområdena.

att fÖra in aLL forskning i ett be-
gränsat antal områden är dock lättare 
vid ett specialiserat lärosäte som Chal-
mers än vid ett brett universitet som LU.

– Ett universitet av LU:s slag vare sig 
ska eller kan göra detta på ett uttöm-
mande sätt. UCL till exempel, som ock-
så är ett brett universitet, har inte heller 
gjort det. De har behållit sin traditionella 
struktur men kompletterat den med ett 
antal styrkeområden. Det har gett stor 
utdelning både i forskningsanslag och 
i andra avseenden, säger Sven Ström-
qvist.

– Vad vi kan göra i Lund är att på 
samma sätt försöka hitta en handfull 
breda, starka och gärna utmaningsdriv-
na forskningsområden och ladda dem 
med de bästa relevanta forskningsmil-
jöer vi har. Det skulle kunna bidra till att 
både hålla ihop och att profilera Lunds 
universitet.  

sven strÖmqvist har själv erfarenhet 
av att föra samman forskare från olika 
ämnen i samband med uppbyggnaden 
av Humanistlaboratoriet. Dess tvärve-
tenskapliga kompetens och nya infra-
struktur har gett god utdelning forsk-
ningsmässigt, och han tror att LU har 
liknande möjligheter på flera andra om-
råden. 

Efter forskningsnämndens konfe-
rens ordnades en intern workshop för 
representanter för de starka forsknings-
områdena. Diskussionen kommer att 
fortsätta, med målet att nå fram till ett 
”överlämningspaket” från den avgåen-
de ledningen till den tillträdande.

– Vi i dagens universitetsledning hin-
ner ju inte själva genomföra en kraft-
samling av det slag som gjorts vid t.ex. 
UCL och Imperial College. Men vi kan 
visa vad vi tror skulle vara en god strate-
gi för framtiden, säger Sven Strömqvist. 

text: ingeLa bjÖrck

foto: maria Lindh

internationaLisering. en student 
vid medicinska fakulteten behö-
ver inte vara utbytesstudent för 
att få internationella erfarenhe-
ter – det finns många andra möj-
liga aktiviteter. för att synliggöra 
dem lanserar fakulteten från och 
med nästa termin ett ”certifikat 
för internationella meriter”.

För att få ett sådant certifikat ska en stu-
dent vid en av Medfaks utbildningar delta 
i minst tre olika aktiviteter med internatio-
nellt fokus under en period på minst tre 
terminer. Det kan handla om att t.ex. vara 
mentor för en internationell student eller 
att delta i nätbaserade kurser med stu-
denter från flera länder, sommarkurser ut-
omlands och internationella konferenser.

de aktiviteter studenten deltagit i ska 
dokumenteras och läggas i en ”digital 
meritportfölj”. Sista steget är sedan att 
skriva en slutrapport och ge en muntlig 
presentation inför studiekamraterna vid 
en speciell slutceremoni.

– Ett av syftena med certifikaten är att 
ge studenterna en chans att reflektera 
över det globala perspektivet på sin kom-
mande yrkesroll. De kommer ju att arbeta 

i en mångkulturell vårdmiljö även om de 
är kvar här i Sverige, säger fakultetens in-
ternationella chef Karin Frydenlund.

– Ett annat syfte är att synliggöra de-
ras internationella aktiviteter. Idag är det 
bara utbytesstudier som kommer med i 
studenternas meritförteckning, men det 
finns ju också många andra former av in-
ternationalisering.

”Certificate of International Merits” 
finns redan vid flera av LU:s partners inom 
U21-nätverket, bland annat vid de flesta 
framstående universiteten i England. Det 
finns dock ingen annanstans i Sverige, så 
LU blir först inom landet på området.

att det internationeLLa meritcertifi-
katet ska göra det lättare för Medfaks 
studenter att få jobb är inget primärt syf-
te. Men i vissa fall kan ändå internationel-
la meriter ha betydelse.

– För speciellt konkurrensutsatta 
tjänster och arbeten utomlands är jag 
övertygad om att internationella erfa-
renheter kan vara avgörande. De visar ju 
också att studenten inte bara är duktig på 
att tillägna sig boklig kunskap utan också 
är aktiv i andra sammanhang, säger Ka-
rin Frydenlund.

ingeLa bjÖrck

Medfak-studenter får erkännande 
för internationella meriter

Studenter vid Medicinska fakulteten ska få erkännande för aktiviteter med internatio-
nellt fokus, t.ex. om de har varit mentor för en utländsk student. foto: mikael risedal 
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kritiska vänner. university ad-
visory board, tre internationella 
rådgivare till universitetet, har nu 
träffat universitetsledningen för 
sista gången. experternas intryck är 
att mycket bra saker har hänt under 
de fem år som har gått. samtidigt 
är det nu dags att ta nästa steg 
för att nå målsättningen att bli ett 
världsledande universitet som kan 
ta upp kampen med de stora.

Det är fjärde gången på fem år som UAB är 
på plats i Lund. En hel del kom att handla 
om att sammanfatta de år som har gått se-
dan arbete inleddes. 

– Under de fyra år som vi varit här har 
det skett tydliga förändringar både när det 
gäller forskning, utbildning, fundraising och 
innovation, men fortfarande finns det mer 
att göra, säger Judyth Sachs, provost vid 
Macquarie University i Sydney, som tillsam-
mans med Dr. John Hood, före detta rek-

tor vid University of Oxford, nu robertson 
Foundation i USA, samt Jan-Anders Mån-
son, professor vid École Polytechnique Fé-
dérale de Lausanne utgör UAB.

några av de frågor som diskuterades 
under två dagar var hur man kan utveckla 
framtidens universitet med både spets och 
bredd, öka den internationella rekrytering-
en, lyfta fram ”The Lund Experience”, bygga 
ut alumniverksamheten och ta vara på för-
delarna med MAX IV och ESS. 

UAB menar att universitetens utmaning-
ar är sig rätt lika runt om i världen. Alla uni-
versitet som vill vara i toppen står inför snab-
ba förändringar och utmaningar när det 
gäller storlek, antal studenter, hur man ska 
kunna rekrytera nationellt och internatio-
nellt och lyckas locka till sig den bästa per-
sonalen och de bästa lärarna och forskarna.

UAB tror att LU har alla möjligheter att 
lyckas, trots att det är ett brett universitet 
som ligger i ett litet land.

– Har Sverige något val? De flesta jag 

känner ser Karolinska Institutet som ett 
topplärosäte. Det är annorlunda för ett brett 
universitet som Lunds universitet, men det 
går, säger John Hood.

UAB är eniga om att LU står inför en 
spännande framtid, med en ny rektor nästa 
år och eventuellt också en ny ledning för lan-
det, vilket beroende på valutgång kan på-
verka utbildnings- och forskningssektorn i 
olika riktningar.

– Vi har haft en mycket bra diskussion 
med rektor och den övriga ledningen, och 
vi förstår också de hinder som finns i syste-
met att göra allt de vill göra, strukturerna är 
som de är och styrs från Stockholm, säger 
Jan-Anders Månson.

– Även om LU:s ledning inte håller med 
om alla våra förslag måste de diskutera frå-
gorna och kunna motivera varför de gör sina 
val, de måste tänka efter, vilket är bra, sä-
ger John Hood.

Vid tidigare besök har UAB uttryckt oro 
över att det internationella inslaget minskar 
efter att antalet internationella studenter 
gick ner kraftigt i och med att studie avgifter 
infördes. Samtidigt är de alla positiva till att 
avgifter införts.

– Jag är glad över att fundraisingarbetet 
har utvecklats så bra. Det är en internationell 
marknad för studenter i dag och därför är 
det också glädjande att se att stipendiepro-
grammen börjat ta form, säger Judyth Sachs.

UAB vill inte ge sig in i diskussionen om 
vad för slags person de vill se som ny rektor, 
det är något för styrelsen och regering. Men 
de konstaterar att det inte är lätt att leda 
ett universitet, det finns så många starka 
män niskor och det gäller att lyssna på dem 
väldigt noga. Samtidigt måste man vara be-
redd att ta diskussionen också när det be-
hövs. Och fatta tuffa beslut när det krävs. 
Att värdera akademin och ha en klar vision 
för vad man vill göra är också viktigt.

Alla tre säger att de är priviligierade att 
ha fått bidra till utvecklingen av Lunds uni-
versitet och de vill ge rektor Per Eriksson och 
den övriga ledningen en eloge för att de gör 
detta och lyssnar och lär.

– Det är inte alla som gör det, konstaterar 
säger Jan-Anders Månson.

jonas andersson

Sista besöket för University Advisory Board:

”Kritiska vännen” Judyth Sachs är glad över att fundraisingarbetet har utvecklats, inte minst 
när det gäller stipendier till utomeuropeiska studenter. foto: gunnar menander

”Dags att ta nästa steg 
mot världstoppen” 
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jämstäLLdhet. andelen kvinnliga 
professorer och lektorer har ökat 
påtagligt de senaste tio åren vid 
naturvetenskapliga fakulteten. 
satsningarna på särskilda lektorat 
för högt meriterade kvinnor har fått 
effekt.

År 2004 var andelen kvinnliga professorer 
vid naturvetenskapliga fakulteten enbart sju 
procent. Tio år senare har siffran ökat till 18 
procent. Även statistiken för kvinnliga lek-
torer har förändrats; 22 procent för tio år 
sedan jämfört med 30 procent i år.

– Lika glädjande är att andelen kvinnliga 
biträdande universitetslektorer idag växt till 
drygt 30 procent. I dagens system blir dessa 
normalt sett lektorer efter fyra år och befor-
dras så småningom till professorer. Vi be-
vakar utvecklingen noga, och jag är över-
tygad om att vi ska komma ända fram, säger 
Olov Sterner, dekan vid naturvetenskapliga 
fakulteten.

går förändringsarbetet tillräckligt fort?
– Progressionen är god även om vi ännu 
inte nått målet, men att uppnå jämställd-
het i lärar kåren vid fakulteten måste få ta 
sin tid eftersom det har varit färre kvinnor i 
systemet, säger Olov Sterner.

För tio år sedan påbörjade fakultetsled-
ningen en särskild satsning på lektorat för 
att öka andelen kvinnliga lärare och profes-
sorer. Man utlyste då fem lektorat riktade 
mot högt meriterade kvinnor. År 2008 gjor-
des ännu en satsning på ytterligare fem så-
dana lektorat. Och tre år senare, 2011, ut-
lystes den tredje omgången med fem nya 
lektorat. Sex års finansiering ingick i villko-
ren. Lektoraten utlystes i öppen konkurrens, 
men inom områden där man visste att det 
fanns starka kvinnliga kandidater.

– Sammantaget har detta varit en mycket 

lyckad satsning, som har finansierats av vårt 
myndighetskapital. Tyvärr är detta kapital 
nu förbrukat, på order uppifrån, så det går 
inte i dagsläget att fortsätta med fler utlys-
ningar, säger Olov Sterner.

sterner menar att den grundläggande 
könsobalans som finns i det akademiska sys-
temet inte går att åtgärda snabbt med ex-
empelvis kvotering. Kraven på att man alltid 
ska ha lika många kvinnor som män i nämn-
der, styrelser och kompetensbedömningar 
sliter på kvinnorna som får ta fler uppdrag 
än männen, påpekar han.

– Vi försöker lösa detta genom att för-
dela mer fakultetsmedel till institutioner 
som har fler kvinnliga lärare, så att dessa 
kan få ett särskilt stöd, säger han.

Men ännu viktigare är enligt Olov Sterner 
att unga personer, både kvinnor och män, 
ser att det finns tydliga akademiska karriär-
vägar och att man inte tvingas hoppa mellan 
tidsbegränsade tjänster med den otrygghet 
det innebär. Den ordning som nyligen kom-
mit på plats vid Lunds universitet med biträ-
dande universitetslektorer som meriterings-
tjänst är bra, menar Olov Sterner.

Lena bjÖrk bLixt

Ökad andel kvinnliga 
naturvetarprofessorer
Från 7 till 18 procent på tio år

forskarskola ska 
främja tvärvetenskap 
vid max iv och ess
tvärvetenskap. i höst startar den 
tvärvetenskapliga forskarskolan 
”imaging”. syftet är att förbereda 
en ny generation forskare på att 
tillämpa de experimentella meto-
der som blir tillgängliga vid max 
iv-laboratoriet och ess. forskar-
skolan är ett samarbete mellan 
naturvetenskapliga fakulteten, 
Lth och medicinska fakulteten, 
och får även stöd från universi-
tetsledningen.

De experimentella metoder som blir 
tillgängliga för forskarna vid de stora an-
läggningarna, MAX IV-laboratoriet och 
ESS, är användbara inom en mängd olika 
ämnesområden, allt från arkeologi och 
proteinforskning till materialvetenskap.

De doktorander som deltar i den 
nya forskarskolan ska lära sig mer om 
metoderna, bland annat genom kurser 
och seminarier med inbjudna förelä-
sare. Samtidigt blir forskarskolan en 
plats där de kan mötas och få djupare 
insikt i varandras olika forskningsområ-
den. Doktoranderna kommer också att 
kunna ha flera handledare från olika 
ämnen för att få en tvärvetenskaplig 
handledning. Arbetet inom forskarsko-
lan ska inspirera till samarbeten över 
fakultetsgränserna och ge upphov till 
flera forskningsprojekt.

– Tvärvetenskapliga samarbeten 
 leder till nya infallsvinklar och hjälper 
oss att anta utmaningar som till exem-
pel att hitta nya läkemedel eller att 
utvinna energi på ett miljövänligt sätt, 
säger Naturvetenskapliga fakultetens 
dekanus Olov Sterner.

Huvudkoordinator för forskarskolan 
är Martin Bech vid Avdelningen för 
medicinsk strålningsfysik vid Natur-
vetenskapliga fakulteten. Biträdande 
koordinatorer är Stephen Hall vid Insti-
tutionen för byggvetenskaper på LTH 
och Jens Lagerstedt vid Institutionen 
för experimentell medicinsk vetenskap 
på Medicinska fakulteten. 

emeLie hiLner

Det går framåt. Vid professorsinstallationen 
i mars 2013 var hela  25 procent av de fyra ny-
installerade naturvetenskapliga professorer-
na kvinnor. Sofi Elmroth heter hon. 
foto: johan persson  
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aktuellt.

forskningsfinansiering. kollegial 
bedömning i stället för citeringar. 
det ska bli grunden för fördel-
ningen av en del av regeringens 
fakultetsanslag i framtiden, enligt 
ett förslag från vetenskapsrådet. 
förslaget är ännu inte spikat i 
detalj, och representanter för vr 
har nyligen hållit möten för att ta in 
åsikter från högskolevärlden.

regeringens fakultetsanslag står för unge-
fär 40 procent av de svenska lärosätenas 
forskningsintäkter. Av fakultetsanslagen är 
det i sin tur 20 procent som fördelas utifrån 
kvalitet, vilket idag beräknas utifrån mäng-
den externa medel och publiceringar. Att 
räkna publiceringar är dock en metod som 
har sina nackdelar: dels slår den olika för oli-
ka ämnen, dels belönar den forskning som 
producerar många artiklar, oavsett dess 
grad av nytänkande och samhällsrelevans.

Det var på grund av dessa nackdelar som 
regeringen förra året uppdrog åt Vr att fö-
reslå en ny modell grundad på kollegial be-
dömning. Förutom att stärka kvaliteten ska 

modellen ta in inte bara ett forskningsom-
rådes nuläge utan också dess framtida po-
tential, och även bedöma forskningens ge-
nomslag utanför akademin.

utÖver dessa principer, som ingår i upp-
draget, har Vr också utarbetat egna rikt-
linjer. 

– Vi har kommit fram till att all bedöm-
ning bör göras av paneler, att metoden ska 
vara transparent och så begriplig som möj-
ligt, och att relevans och samhällsnytta ska 
tolkas på ett brett sätt. Vi vill också att mo-
dellen ska vara resurseffektiv, dvs ge så bra 
information som möjligt utan att ta för myck-
et av forskarnas tid, sa Kerstin Sahlin från Vr. 

hon och två andra medlemmar i pro-
jektgruppen, Maud Quist och Elisabeth Sjö-
stedt, besökte Skåne i maj för att berätta om 
arbetet. Liknande möten har också hållits i 
Umeå, Göteborg och Stockholm. På varje 
plats har man inbjudit till dels slutna mö-
ten för rektorer och universitetsledningar, 
dels öppna möten för forskare och andra 
intresserade.

Kollegial bedömning blir viktigare 
vid fördelning av fakultetsanslag

”genomtänkt 
men resurskrävande”
– Jag tycker förslaget till ny fördel-
ningsmodell verkar genomtänkt, och i 
en mer genomarbetad form borde det 
ha goda förutsättningar att få accep-
tans inom forskarvärlden. Det som är 
nackdelen är att det – trots VRs föresat-
ser i det avseendet – verkar bli väldigt 
resurskrävande för universiteten.

sven strömqvist, 
vicerektor

kommentarer tiLL fÖrsLaget:

Enligt förslagets nuvarande utformning 
ska 70 procent av det kvalitetsbaserade fa-
kultetsanslaget baseras på vetenskaplig 
kvalitet. Kriterierna ska vara nytänkande 
och originalitet, betydelse för forsknings-
området samt vetenskaplig tillförlitlighet.

de återstående 30 procenten ska i lika 
delar baseras på ”kvalitetsutvecklande fak-
torer” och ”genomslag utanför akademin”. 
Till de första hör bl.a. återväxt av nya fors-
kare, jämställdhet, mobilitet och integrering 
av forskning och undervisning.

– Dessa frågor ingår troligen redan i lä-
rosätenas strategiska planer. Genom att ta 
med dem här vill vi ge en extra skjuts åt ar-
betet, sa Maud Quist. 

Genomslaget utanför akademin defi-
nieras som en framgångsrik tillämpning av 
forskningsresultat i sociala, ekonomiska, 
miljömässiga eller kulturella sammanhang. 
Bedömningarna kommer att grundas på 
högskolornas egna beskrivningar av hur 
man arbetar med samverkan och resultat-
spridning, samt ett antal fallstudier. 

vr-gruppen betonade vid mötet att det 
inte är enskilda forskare, institutioner eller 
fakulteter som ska kvalitetsgranskas.

– Panelerna kommer att tillsättas utifrån 
vetenskaps- och forskningsområden, men 
utvärderingen gäller lärosätena som helhet. 
Målet är att belöna de lärosäten som har en 
bra strategi för att producera forskning med 
hög kvalitet, sa Elisabeth Sjöstedt.

Vr:s förslag ska lämnas till regeringen 
den sista december i år. Det kan ligga till 
grund för fördelningen av fakultetsanslag 
tidigast år 2018.

ingeLa bjÖrck

fotnot: En sammanfattning av förslaget, 
som kallas Fokus, kan laddas ner från VR. Se 
www.vr.se och sök på ”Fokus (pdf)”.

”trovärdigt men dyrt”
– Den föreslagna modellen bygger i 
stort på att man gör en bedömning 
via kolleger. Detta arbetssätt har stor 
trovärdighet bland akademiker men 
medför också stora kostnader – dels 
för utvärderingskommittéer men 
också för allt arbete som krävs internt 
på varje universitet.

klas malmqvist, 
chef för sektionen forskning, 

samverkan och innovation
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tvärvetenskap. fem år har gått 
sedan det tvärvetenskapliga 
pufendorfinstitutet startade sin 
verksamhet och flyttade in i det 
nyrenoverade före detta antikmu-
seet. grundandet av institutet fick 
mestadels positiva reaktioner, men 
det var lite av en chansning. 

– Vi visste inte om det fanns några som ville 
jobba på det här sättet och vi hade inte re-
surser att ta emot mer än ett tema i taget  
inledningsvis, säger Sune Sunesson, institu-
tets första styrelseordförande och numera 
föreståndare. 

På Pufendorfinstitutet samarbetar fors-
kare från olika discipliner kring teman i en 
miljö som ska vara öppen och kreativ. Först 
ut var Epigenetik –medicinska, näringsmäs-
siga, sociala, juridiska och etiska konsekven-
ser. Fram till idag har 280 av universitetets 
forskare varit aktiva inom ett tema eller en 
advanced study group. Bland dessa forskare 
finns alla fakulteter och flertalet institutio-
ner representerade.

För bara tio år sedan fanns det en all-
män misstänksamhet mot tvärvetenskap. 

Många forskare ansåg att man blev sämre 
i sitt ämne om man ”flirtade” med andra 
områden. 

– Denna föreställning finns i viss mån 
kvar idag, men håller på att försvinna efter-
som allt fler forskare vill öppna gränserna 
mellan forskningsområdena, berättar Sune 
Sunesson. 

Detta märks inte minst på att antalet an-
sökningar har växt stadigt från fyra–fem per 
år till tretton nu i år. För att bli antaget mås-
te temat omfatta forskare från minst tre fa-
kulteter. 

Våren har varit hektisk för Sune Sunes-
son och kollegorna på institutet. Varje före-
slaget tema bedöms av två sakkunniga. Att 
hitta tjugosex experter, med den bredd och 
det djup som krävs för att kunna bedöma 
ansökningarna, kräver mycket detektivarbe-
te. nu har tre nya teman valts ut att starta 
upp i höst: Heat, Healthy Indoor Environme-
nts och Sustainable Welfare.

 
vad hoppas du har hänt när ni firar 
10-årsjubileum? 
– Att vi ytterligare har försänkt oss i univer-
sitetet och att det är än mer naturligt att 

Femårsjubilar allt mer populär
se oss som partner, mötesplats och med-
agerande i olika sammanhang. Det roligaste 
med Pufendorfinstitutet är samarbetet, att 
vi kan bjuda in forskare från olika håll och att 
de förstår vad vi menar med vår verksamhet. 

har du något drömtema? 
– Ja, att fortsätta samarbetet om vatten! Jag 
skulle gärna se ett tvärvetenskapligt projekt 
kring brunnen – du skulle kunna få in väldigt 
många olika perspektiv på det temat. Vi har 
inte fått in någon sådan ansökan, men jag 
kan ju gå och tänka på det ibland. 

Jubileet firades den 5–6 maj med semi-
narier, operaimprovisation och födelsedags-
tårta. Seminarierna handlade bland annat 
om internationella perspektiv på Pufendor-
finstitutet och om Björklidengruppen, de 
unga forskare som samlas årligen för att 
utbyta tankar och idéer. Matilda Dahl, fors-
kare från Uppsala universitet, pratade om 
granskningssamhällets följder för universi-
teten och den tvärvetenskapliga forskning-
en, ett ämne som stimulerade till diskussion 
i publiken. 

text: sofia hanson
foto: gunnar menander

Förre och nuva-
rande förestån-
daren Sture For-
sén och Sune 
Sunesson  firar 
femåriga Pufen-
dorfinstitutet 
med tårta. I 
 firandet  ingick 
även opera-
improvisation.
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Vem ska medfinansiera stora och prestigefulla 
externa forskningsanslag – Lunds universitets rektor 
eller fakulteterna och institutionerna? Frågan har 
under våren diskuterats inom universitetet. 

– Toppforskare avskräcks från att söka stora an-
slag, för att institutionen inte har råd att medfinan-
siera. Det blir en konstig signal till forskarna. Man 
ska ju inte straffa folk för att de är framgångsrika, 
säger kemisten Peter Schurtenberger. 

Han har erövrat en ERC advanced grant. Någon 
medfinansiering från rektor är dock inte att vänta. 

Framgång 
– en dyr historia
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indirekta kostnader 
”overhead”

Indirekta kostnader är kostnader för 
sådant som inte direkt kan hänföras 
till en verksamhet inom forskning och 
utbildning, utan omfattar gemen-
sam stödverksamhet som exempelvis 
bibliotek och infrastruktur, datasystem, 
administration och förvaltning etc.
Indirekta kostnader sorteras på institu-
tionsgemensam, fakultetsgemensam och 
universitetsgemensam nivå. De är också 
uppdelade på utbildning och forskning. 

På Lunds universitet läggs indirekta 
kostnader ovanpå kostnader för lön och 
drift. Pålägget räknas i procent och är 
olika beroende på hur stora indirekta 
kostnader respektive institution och 
fakultet har. Påläggen varierar mellan 
cirka 20–40 procent men kan vara både 
högre och lägre. 

Svenska universitet följer högskoleför-
bundet SUHFs modell för full kostnads-
täckning. Andelen indirekta kostnader 
av totala kostnader vid Lunds universitet 
ligger för utbildning på drygt 30 procent 
och för forskning under 20 procent. Vid 
en nationell jämförelse är Lunds universi-
tet bland dem som har lägst procentuellt 
påslag till såväl forskning som utbildning. 
De indirekta kostnadernas andel har 
sjunkit de senaste tre åren.* 

* Källa: Lärosätenas indirekta kostnader. 
SUHF-statistiken 2013. 

medfinansieringen är ett växande 
problem inte bara vid Lunds univer-
sitet. både svenska och utländska 
universitet laborerar med flera olika 
medfinansieringsmodeller.

Stockholms universitet är återhållsamt med 
central medfinansiering. Här vill man att 
så mycket som möjligt av statsanslagen 
ska hanteras långt ut i verksamheten. Vid 
Umeå och Linköpings universitet finns där-
emot centrala åtaganden att medfinansie-
ra ErC-projekt. Umeå har regler och rutiner 
som fastställer bl.a. strategiskt prioriterade 

Lunds universitets forskare drar in 
stora externa anslag som ger uni-
versitetet inkomster och prestige. 
men kraven på medfinansiering är 
ett växande problem. institutioner 
och fakulteter har svårt att matcha 
de externa finansiärerna, som 
villkorar sina bidrag. resultatet blir 
att man på flera håll avråder sina 
forskare från att söka vissa anslag 
för att institutionen inte har råd att 
ta emot dem.

Totalt har Lunds universitet en budget på 
cirka sju miljarder kronor. Av den handlar 
närmare fem miljarder om forskning, va-
rav ungefär hälften är externa bidrag som 
Lunds universitets forskare har erövrat i 
både nationell och internationell konkur-
rens. De största externa bidragen hamnar 
inom Medicinska fakulteten och LTH.

Anslagen är åtråvärda men medför också 
vissa problem. Allt fler finansiärer är inte be-
redda att fullt täcka universitetets kostnader 
för lokaler, administration, service etc – så 
kallade indirekta kostnader. De kräver istäl-
let att universitetet, i varierande grad, ska 

medfinansiera. För att ta emot de externa 
anslagen måste universitetet alltså motpres-
tera. Detta gör att en växande del av fakul-
tetsanslagen går till medfinansiering av ex-
terna anslag. 

Konsekvenser av den ökande externfi-
nansieringen:

• Enskilda forskare och externa finansiä-
rer styr i allt högre grad verksamheten. Det 
blir mindre pengar över för fakulteter och 
institutioner att investera i egna satsningar, 
t.ex. på unga forskare.

• Institutioner avråder sina forskare från 
att söka vissa anslag eftersom man inte an-
ser sig ha möjlighet att medfinansiera dem. 
Det kan få konsekvenser för möjligheten att 
rekrytera toppforskare, och behålla dem (se 
separat artikel).

• De som redan har får mer. Stora och 
starka forskningsområden, som ofta leds av 
seniora forskare, tar större del av kakan; ju 
mer framgångsrika när det gäller externa bi-
drag, desto mer av fakultetsmedlen tar de 
i anspråk.

• Svårare för unga forskare med egna 
idéer att få anslag och stöd från universitet.

britta coLLberg

projekt där universitetet går in centralt och 
medfinansierar helt eller delvis.

– Ibland har rektor eller universitetssty-
relsen beviljat ekonomisk medfinansiering 
till större forskningsprojekt. Där finns inget 
särskilt dokument, utan dessa övervägan-
den görs utifrån en strategisk analys från 
universitetsledningen, säger Per ragnars-
son, t.f. universitetsdirektör i Umeå.

Den här typen av överväganden görs 
också vid Lunds universitet. när det gäller 
anslag från amerikanska national Institutes 
of Health, nIH, finns en särskild överens-
kommelse mellan Medicinska fakulteten och 

rektor Per Eriksson. rektor och fakulteten 
delar på medfinansieringen vilket motsva-
rar 1,2 miljoner kronor per år i rektorsmedel.

Internationellt är bilden splittrad. Inom 
universitetsnätverket LErU finns hela spek-
trumet – de som aktivt uppmuntrar sina fors-
kare att söka EU-pengar och garanterar cen-
tral medfinansiering, och andra som låter det 
vara en sak för forskarna själva att söka an-
slag och för institutionerna att hantera dem.

Länder som är mycket framgångsrika 
med att dra till sig ErC-pengar är Israel och 
Schweiz, där universiteten är aktiva och på-
drivande och underlättar för forskarna att 
söka och också ta emot anslag.

britta coLLberg

splittrad bild när lärosäten medfinansierar

Medfinansieringskrav
– ett växande problem
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– jag tycker det vore bra med rikt-
linjer för central medfinansiering. 
dels kan det vara svårt att priori-
tera hårt nära verksamheten.  dels 
förtjänar toppforskare som stärker 
universitetets varumärke också en 
klapp på axeln av rektor, tycker 
olle söderman, prefekt för kemiska 
institutionen och tidigare prodekan 
på naturvetenskapliga fakulteten.

Frågan om en universitetsgemensam med-
finansieringspolicy har diskuterats en tid i 
både Forskningsnämnden och rektors led-
ningsråd (rL). Meningarna om en central 
pott och principer för universitetsgemensam 
medfinansiering går isär i de rådgivande or-
ganen. De flesta fakulteter har i Forsknings-
nämnden argumenterat emot en policy som 
medför en större central pott som dispone-
ras av rektor. De vill ha så mycket statsanslag 
som möjligt direkt till fakulteter och institu-
tioner och bestämma om pengarna själva. 

Olle Söderman har, som gammal prode-
kan för n-fak, förståelse för resonemanget 
i forskningsnämnden, men menar att det 
ändå finns en psykologisk dimension som 
motiverar en central policy. 

Två toppforskare på hans egen institu-
tion – Sara Snogerup Linse och Peter Schur-

tenberger- erövrade nyligen prestigefyllda 
anslag från Europeiska forskningsrådet, så 
kallade ErC advanced grants.

– ErC-grants är ett kvalitetsmått, som 
universitetet använder i sin marknadsföring. 
Det påverkar både möjligheten att rekrytera 
och placeringen på rankinglistor. Jag tycker 
det är rimligt att universitetet centralt med-
finansierar åtminstone en del av de indirekta 
kostnader som inte täcks av ErC-anslaget. 
Det är en viktig signal till forskarna, säger 
Olle Söderman. 

men det finns aLLtså också andra argu-
ment för en central policy, fortsätter han. 
Det är lättare att fatta principbeslut om stra-
tegiska prioriteringar högre upp i hierarkin, 
än det är nära verksamheten.

– Konsekvensen kan ju bli att man måste 
skära i befintlig verksamhet för att ha råd att 
medfinansiera nya stora externa anslag. Vi 
är 500 anställda på Kemiska institutionen, 
som delas av LTH och n-fak. Vi har ett an-
svar för bredden i kemiämnet och för per-
soner som finns i systemet. Och vi har ett 
grundutbildningsuppdrag. Vi kan inte bara 
lägga ner verksamhet och bli ett smalt forsk-
ningsinstitut…

Samtidigt är spetsforskningen oerhört 
viktig: 

– Jag kan inte säga till mina forskare att 
de inte får söka de här anslagen, för att vi 
inte har råd att medfinansiera dem. Hur ska 
vi för det första kunna behålla de toppfors-
kare vi har, för det andra rekrytera nya – om 
deras framgångar är ett problem för oss? 

peter schurtenberger är en framstå-
ende schweizisk yt- och kolloidkemist som 
Kemiska institutionen rekryterade för någ-
ra år sedan. Han är engagerad i MAX IV, 
men framför allt aktiv i ESS-projektet. Pe-
ter Schurtenberger hade samarbete med 
flera LU-forskare och sökte sig till Lund för 
den intellektuella miljöns skull. Medfinan-
sieringsproblematiken har tagit honom lite 
på sängen.

– Systemet med avdrag för indirekta kost-
nader är ett allvarligt problem eftersom det 
sätter forskarna i en knepig sits. I Tyskland 

Vissa stora bidrag anses särskilt prestigefulla, t.ex. ERC-grants och NIH-grants.  Tabellen är ett axplock som visar hur mycket LUs forskare drog in 
från vissa utvalda finansiärer 2013. Finansiärerna medger olika mycket påslag för indirekta kostnader, ERC exempelvis bara drygt 20 procent.

              

finansiär/fakultet Lth nat fak jur fak sam fak ehL med fak konstn fak ht max iv Lukom usv gem förv gem tekn kst totalt

eu-medel fr europeiska forskningsrådet (erc) 10.787 154 2.111   21.419      –546 –1.133 32.792

knut & alice Wallenbergs stiftelse 11.609 14.692   1.358 5.486  698 32.522    –4.081 62.284

Wallenbergstiftelser, övriga 110 1.211 753 568 457 3.945 21 2.698     –3.144 6.619

riksbankens jubileumsfond 1.406  50 8.283  1.487  17.615  200 1.315   30.356

national institute of health (nih)      6.234        6.234

totalt 23.912 16.057 2.914 8.851 1.815 38.571 21 21.011 32.522 200 1.315 –546 –8.358 138.285

inkomst av bidrag 2013  
     

– LU tappar konkurrenskraft 
utan central medfinansiering

Peter Schurtenberger och Olle Söderman.
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klas malmqvist, chef, sektionen forsk-
ning, samverkan och innovation:
– Vår sektion ska stimulera forskare att söka 
anslag från ErC och garanterad central 
medfinansiering skulle uppmuntra fler att 
söka. Det behövs, för mellan skål och vägg 
säger flera fakulteter till sina forskare att de 
inte får söka mer anslag, för att fakulteten 
inte har råd att medfinansiera dem. Detta 
är förstås extremt olyckligt. Prestigefyllda 
anslag som dem från ErC har ju betydelse 
både för ranking och kanske för framtida 
fördelning av nationella forskningsmedel. 

– Diskussionerna om vem som ska betala 
medfinansieringen – institutioner/ fakulte-
ter eller rektor – speglar en klassisk konflikt 
mellan den kollegialt distribuerade makten 
och den centrala. Samtidigt har fakultets-
medlen urholkats av medfinansieringen. 
Inom LU finns dessutom en obalans mellan 
våta och torra fakulteter vilket också påver-
kar diskussionen. 

ann-katrin bäcklund, dekan, samhälls-
vetenskapliga fakulteten:
– Jag är emot centrala riktlinjer för medfinan-
siering primärt för att pengarna inte finns, 
men också för att medfinansiering inte bör 
vara ett belöningssystem för ”fina” forsk-
ningspengar utan ett sätt att bistå grupper 
och institutioner när de verkligen behöver. 
Centralt är det omöjligt att genomskåda vil-
ka grupper det är som verkligen måste få 
hjälp med finansieringen. 

anders axelsson, rektor, Lth:
– Medfinansieringen är en för viktig frå-
ga för att bara reduceras till en maktkamp 
mellan olika nivåer inom universitetet. Jag 
tycker det är oacceptabelt att alla statliga 
finansiärer inte betalar full overhead. Veten-
skapsrådet gör det, flera andra gör det inte. 
Myndigheter får på det viset möjlighet att 
spela ut mot varandra. Det är inte rätt. Själv-
klart ska man betala fullt ut för indirekta 
kostnader – allt annat är absurt. 

– För LTHs del gäller att vi är extremt be-
roende och styrda av externa medel. Av fa-
kultetsmedlen på 360 miljoner betalar vi 93 

begär de flesta universitet inte något alls och 
vissa skjuter till extra medel eftersom ErC-
grants betraktas som något att visa upp. 

Om LU begränsar sina forskares möjlig-
heter att tävla om stora anslag så kommer 
det att drabba universitetets konkurrens-
kraft, menar Schurtenberger. Universitetet 
riskerar att inte attrahera nya toppkrafter 
och att förlora dem man har. 

– Det som lockar de bästa forskarna är var-
ken lön eller infrastruktur utan möjligheten 
att bygga upp en forskningsmiljö med intres-
santa kolleger att prata och samarbeta med. 
Detta dilemma med indirekta kostnader är 
potentiellt väldigt farligt; man kan inte straffa 
människor för att de är framgångsrika! 

Olle Söderman har begärt medfinansie-
ring av universitetet centralt för sina ErC-
forskare, men någon sådan lär det dock inte 
bli (se sid16).

– Jag hade ärligt talat hoppats provoce-
ra fram en central policy, med tydliga prin-
ciper som sätter stopp för särlösningar och 
ad hoc-beslut, säger han.  nu är jag mest 
intresserad av ett beslut så vi har något att 
förhålla oss till. 

– Om medfinansieringen hamnar hos fa-
kulteterna helt och hållet, får vi följa fakulte-
tens strategiska fördelningsmodell som jag 
själv varit med om att ta fram. Det kan kom-
ma att innebära att beslut om medfinansie-
ring och omprioriteringar fattas långt ner i 
verksamheten – ute på avdelningarna. En 
komplikation är att tvärvetenskapliga och 
tvärfakultära verksamheter, som min egen, 
får förhålla sig till olika fördelningsmodeller. 

britta coLLberg

              

finansiär/fakultet Lth nat fak jur fak sam fak ehL med fak konstn fak ht max iv Lukom usv gem förv gem tekn kst totalt

eu-medel fr europeiska forskningsrådet (erc) 10.787 154 2.111   21.419      –546 –1.133 32.792

knut & alice Wallenbergs stiftelse 11.609 14.692   1.358 5.486  698 32.522    –4.081 62.284

Wallenbergstiftelser, övriga 110 1.211 753 568 457 3.945 21 2.698     –3.144 6.619

riksbankens jubileumsfond 1.406  50 8.283  1.487  17.615  200 1.315   30.356

national institute of health (nih)      6.234        6.234

totalt 23.912 16.057 2.914 8.851 1.815 38.571 21 21.011 32.522 200 1.315 –546 –8.358 138.285

miljoner i strategisk med- och samfinansie-
ring. resten går till löner, doktorandutbild-
ning etc. Det blir inte mycket kvar för egna 
forskningssatsningar. Därför anser jag ge-
nerellt att det är bra om fakulteterna får så 
mycket som möjligt av statsanslagen. 

– Samtidigt krävs strategiska universi-
tetsgemensamma överväganden. Om LU 
centralt finner att anslag från till exempel 
ErC och nIH är viktiga för varumärket och 
hur vi rankas och väljer att medfinansiera 
dem centralt, så ställer jag lojalt upp på led-
ningens beslut. 

olov sterner, dekan, naturvetenskap-
liga fakulteten:
– Jag är emot riktlinjer för central medfinan-
siering av flera skäl. Dels är det svårt att fast-
ställa vilka bidrag som ska komma i fråga, 
för att man blandar äpplen och päron och 
här sker ständigt förändringar och rätt som 
det är har äpplen blivit päron… Dels är ris-
ken att finansiärerna ser chansen att slippa 
betala för indirekta kostnader om man ga-
ranterar en central medfinansiering. 

– Besluten fattas bäst av fakulteter och 
institutioner. Det blir en rättvisare bedöm-
ning, men kanske också svårare. Då är det 
viktigt med en fördelningsmodell som belö-
nar stora anslag som exempelvis från ErC. 

– Visst kan det vara bekvämt att överlåta 
beslut om medfinansiering till central nivå, 
men det innebär mindre pengar till fakulte-
terna. Sedan har ju institutionerna möjlig-
het att inte ta ut full täckning för indirekta 
kostnader på den typ av anslag som ErC är. 

marianne thormählen, prodekan, fa-
kulteterna för humaniora och teologi.
– Det är en sympatisk tanke att institutioner 
och fakulteter ska stå för medfinansiering-
en, eftersom det är där den bästa kunska-
pen finns för att bedöma olika projekt. Men 
det förutsätter att en större del av de medel 
som rektor i dag disponerar läggs ut på öv-
riga verksamheten. Hittills har nämligen rek-
tor i ganska många fall medfinansierat upp 
till femtio procent av särskilt stora och presti-
gefyllda bidrag som våra forskare fått, som 

kommentarer om medfinansiering

t

framgång – en dyr historia



16                          LUM nr 5 | 2014

det blir inget centralt stöd för t.ex. 
erc-grants. däremot vill rektor bi-
dra till medfinansiering av Wallen-
berg academy fellows som särskilt 
riktar sig till unga forskare. 

det säger rektor per eriksson. 
med hänvisning till fakulteternas 
inställning kommer han att fram-
över med finansiera i ganska liten 
utsträckning.

Tunga externa forskningsfinansiärers krav 
på medfinansiering har ökat dramatiskt. Si-
tuationen riskerar att bli ohållbar, konstate-
rar också rektor Per Eriksson. 

– Framgången blir paradoxal och vi går 
mot en veritabel Pyrrhusseger: ”ett stort ex-
ternt anslag till och vi är förlorade”.

Allt mer medel måste läggas på medfi-
nansiering, vilket dränerar universitetet på 
fria resurser. Följden kan bli att en institution 
eller fakultet frestas att avstå från att föra 
fram nya ansökningar eftersom det skulle 
kunna spräcka deras budget, konstaterar 
Per Eriksson.

 För att klara medfinansieringskravet 
krävs dels fria medel på alla nivåer, dels en väl 
samordnad ledningsstrategi, fortsätter han. 

–  Institutions-, fakultets-och universi-
tetsledning behöver samverka och konver-
gera i sina ansträngningar att prioritera och 
stödja viktiga ansökningar och mottagare 
av externa bidrag.

 Frågan om vilka typer av anslag som ska 
medfinansieras och på vilken eller vilka ni-
våer har också under en längre tid disku-
terats i Universitetsledningen, i Forsknings-
nämnden, och med dekanerna i rektors 
Ledningsråd.

– En dominerande åsikt i rektors Led-
ningsråd är att medfinansieringsansvaret 
och medfinansieringskraften bör ligga på 
institutions- och fakultetsnivå, sammanfat-
tar Per Eriksson.

något formellt beslut är i skrivande stund 
inte fattat, men som en konsekvens av de 
här diskussionerna kommer rektor att fram-
över hålla en minimalistisk linje i sin med-
finansiering, säger han till LUM.

Medfinansieringsåtaganden som rektor 
redan gjort kommer att genomföras, ex-
empelvis för Wallenberg Scholars och niH-
grants, medan ErC grants, KAW-projekt 
med mera inte kommer att medfinansieras 
från rektors sida. 

– Däremot kommer jag att bidra till med-
finansieringen av Wallenberg Academy Fel-
lows, ett initiativ som särskilt riktar sig till 
unga forskare, säger Per Eriksson.

britta coLLberg

Wallenberg Scholar och KAW. Det stora 
problemet är dock inte vem inom univer-
sitetet som ska medfinansiera, utan att 
så många viktiga finansiärer inte är be-
redda att betala full overhead.  

mattias alveteg, prefekt vid institu-
tionen för kemiteknik.
– Vi diskuterar ofta om vi har råd att 
söka större anslag från vissa finansiärer. 
Problematiska finansiärer är exempel-
vis stiftelserna som enbart ger 140.000 
kronor per heltidsanställd för att ersätta 
indirekta kostnader.

– Man måste nästan vara korkad för 
att ta med lön till professor eller drifts-
kostnader när man söker MISTrA-pro-
jekt, istället får man trolla med knäna 
och försöka se till att driftskostnader 
och dyrare personal kan bekostas av an-
dra finansiärer. För vid Lunds universitet 
betalar institutioner inte bara indirekta 
kostnader på löner utan också på drift, 
såsom flygbiljetter, kemikalier och lokal-
hyra. För en driftstung institution som 
kemiteknik blir detta extra kännbart.

tore hägglund, prefekt, institutio-
nen för reglerteknik
– Vi avstår inte från att söka medel för 
att anslagsgivaren ställer krav på samfi-
nansiering. Hittills har vi alltid klarat av 
sådana fall genom att täcka upp från 
våra tilldelade institutionsmedel. För att 
klara plötsliga ”storvinster” kan man 
inte ha en fragmenterad verksamhet 
där enskilda personer eller forskargrup-
per har en egen ekonomi. Man måste 
hjälpas åt.

– På en del institutioner fördelar man 
fakultetsmedlen till flera mindre avdel-
ningar där de ofta är öronmärkta till att 
finansiera speciella tjänster, medan vi på 
reglerteknik ser till att behålla medlen 
på institutionsnivå, som en reserv för att 
kunna vara flexibel.

– Här har man ju som prefekt en viss 
valfrihet som man kan hantera på oli-
ka sätt.

britta coLLberg
och kristina Lindgärde

rektor Per Eriksson:

Endast minimalt
centralt stöd aktuellt

Rektor Per Eriksson. foto: mikael risedal

t
framgång – en dyr historia
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listan.

Anna von Barth, internationell koordinator vid 
Natur vetenskapliga fakulteten, har jobbat med 
internationella frågor vid LU sedan början av 
1990- talet. Inför sin förestående pensionering listar 
hon fem centrala aspekter som LU bör bära med sig 
i det fortsatta arbetet med internationalisering.

Fem reflektioner 
kring internationalisering

invoLvera fLer anstäLLda. Studenterna har länge 
varit rörliga, men det går förvånansvärt långsamt med 
internationaliseringen vad gäller lärare och övrig perso-

nal. Antalet utländska masterstudenter ökar, och internationali-
seringen berör numera alla områden inom universitetet. Behovet 
ökar vad gäller lärare med erfarenhet av att undervisa på engel-
ska och med kompetens i interkulturell kommunikation.

utbyte som tyngre merit. Det måste bli meriteran-
de att som lärare ha åkt på utbyte till ett utländskt uni-
versitet. Vid tillsättning av tjänster ska undervisning vid 

ett utländskt universitet vara en merit som beaktas i högre grad 
än hittills, utöver ens forskningsinsatser och andra meriter.

grundutbiLdning på engeLska. Idag ges nästan 
alla av Lunds universitets kandidatprogram på svenska, 
men i framtiden kommer sannolikt många av dem att 

ges även på engelska. Hela världen är under förändring. Vi  lever 
i en alltmer globaliserad värld där 25 procent av världens befolk-
ning år 2025 kommer att vara under 25 år – mobiliteten bland 
unga kommer att öka när de ska välja utbildning.

nischade masterkurser. Konkurrensen om mas-
terstudenter kommer att öka. Det är viktigt att vi får hit 
de bästa studenterna och satsar på kvalitet istället för 

kvantitet om vi vill ligga högt på rankinglistorna. Konkurrensen 
 mellan svenska lärosäten kommer att öka inom detta område och 
då måste vi hitta sätt att nischa oss vad gäller masterkurserna.

fred och fostran. Det finns i grunden en fredstanke 
med internationaliseringsarbetet; att skapa möten över 
nationsgränser. Det har också ett fostrande syfte för de 

unga. De studenter som kommer hem efter sin internationella 
vistelse har ofta fått nya perspektiv inte bara vad gäller studierna 
utan även beträffande livet i stort. Detta är värdefullt att komma 
ihåg i arbetet med internationaliseringsfrågor vid universitetet.

Lena bjÖrk bLixt

1

2

3

4

5

Anna von Barth, interna-
tionell koordinator vid Na-
turvetenskapliga fakulte-
ten. foto: ragnhild möller
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Att vara föreståndare för Internationella miljöinstitutet handlar om att 
välja. Och att välja bort. Inledningsvis reste Lena Neij mycket, men nu ser 
hon representationen ute i världen som ett delat ansvar inom institutet. 
Hon fortsätter att handleda doktorander – men har inte den tid hon skulle 
vilja för egen forskning och inte heller för studenter och utbildning.

– Det är många uppgifter i den rollen som jag har, säger hon. 

–Jag har lärt 
    mig delegera
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Världens alla flaggor kantar 
trappan på Internationella 
miljöinstitutet. Alla studen-
ter ska kunna hitta sin flagga, 
menar Lena Neij.
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T rots alla sina uppgifter beklagar 
sig  Lena neij inte. Uppgifter-
na hör till jobbet och är alla 
nödvändiga och meningsfulla, 

tycker hon. Det kan förvisso kännas myck-
et, men inte jobbigt. Hon såg dock till att få 
en biträdande prefekt i samband med att 
hon förra året påbörjade sin andra period 
som föreståndare. 

– Det är fantastiskt skönt, säger hon med 
eftertryck. Jag har lärt mig att delegera och 
vi jobbar bra tillsammans. 

Trots detta går mycket av Lena neijs tid 
till administration, särskilt kring personalfrå-
gor. Hon har ett drygt 40-tal anställda från 
17 olika länder, vilket kräver mycket pap-
persarbete. Hon hade önskat mer tid för 
det strategiska ledarskapet som relaterar 
till forskning, utbildning och tvärvetenskap. 
Och hon saknar tid för forskning.

– Jag har försökt hitta olika modeller för 
att hinna med det, men får alltför ofta bara 
gilla läget och ta itu med de uppgifter som 
ramlar över mig i vardagen 

Lena neij tycker att hon har gott stöd från 
institutets ordförande, Gunilla Jönson (tidi-
gare LTH-rektor), som hon beskriver som till-
gänglig och aktiv. Vicerektor Sven Ström-
qvist ansvarar för universitetets särskilda 
verksamheter, USV, som institutet sorterar 
under, och han finns där när han behövs, 
menar Lena neij. Hon är en varm föresprå-
kare för konstellationen USV med flera tvär-
vetenskapliga enheter. 

– Det är roligt att Lunds universitet håller 
sig med detta och spännande att få vara med 
att utveckla tvärvetenskapen, säger hon.

Men det finns nackdelar också med att 
vara fakultetslös. Det administrativa stödet 
utgörs av ett ganska litet gemensamt kansli 
för hela USV, och kopplingen till fakulteterna 
är inte alltid helt klockren vilket leder till oklar-
heter och ibland merarbete, berättar hon.

– Jag har tidigare fått kriga för att få in-
formation eftersom de vanliga vägarna för 
informationsspridning är via fakulteterna. 

Sen beklagar Lena neij att de inte får den 
representation i nämnder och råd som fa-
kulteterna får.

– Vi är varken representerade i rektors 
ledningsråd eller i universitetets gemensam-

Lena neij

karriär: Kom till Internationella 
Miljöinstitutet som lektor från LTHs 
Miljö- och energisystem 2003. Sökte 
och fick en donationsprofessur som 
lystes ut här 2006. Föreståndare 
sedan 2010.
bor: I Lund med man och två barn 13 
och 16 år. 
inspireras av: En skrift som tagits 
fram vid Chalmers som beskriver 
ledarskapet inom akademin i termer 
av fyra akademiska ledningsrum; den 
formella linjeorganisationen, det 
egna vetenskapliga fältet, utbildning-
en och lärandet, samt tvärvetenskap-
liga och gränsöverskridande miljöer. 
”Det är viktigt att särskilja dessa olika 
typer av ledarskap och veta i vilket 
ledarrum man befinner sig”.
koppLar av med: Trädgårdsarbete 
och träning ibland.
Önskar av ny universitetsLed-

ning: Visioner för universitetets roll 
i samhället. 

ma utbildningsnämnd och det är lite synd, 
tycker hon. 

när det gäller resor är det främst utlands-
resor som Lena neij dragit ner på. Hon tyck-
er att det är viktigt att vara i Stockholm och 
hon har också mycket kontakter i regionen, 
inte minst för forskningens skull. På Inter-
nationella miljöinstitutet forskas det mycket 
om frågor som berör städer, som exempel-
vis konsumtion, avfall och energi. 

– Vi bygger upp kunskap kring imple-
mentering av hållbara lösningar och vi ana-
lyserar effekterna av olika styrmedel för en 
hållbar utveckling. 

Lena neij säger att hon brinner för forsk-
ningen och i det engagemanget ingår att se 
till att den kommer samhället till godo varför 
samhällskontakterna är viktiga. 

att hitta former för samarbeten kring 
forskningen är också ett viktigt och roligt 
jobb. Därför tycker Lena neij inte att det 
är särskilt betungande med ansökningspro-
cesserna. Varken med egna ansökningar el-
ler med utvärdering av andras ansökningar. 

– Jag trivs med detta system och tycker 
om att få vara med och forma forskningen i 
Sverige och internationellt. Som forskare är 
jag en del av ett större system som går ut på 
att utveckla forskningen, säger hon, 

Den internationella känslan är påtaglig i 
de pampiga lokalerna som institutet huserar 
i bakom Historiska museet vid Domkyrko-
kapitlet. Den vackra stentrappan kantas av 

världens alla flaggor. Studenterna, som har 
gått något av det två internationella mas-
tersprogrammen som institutet ger, repre-
senterar 85 olika länder och ska alla kunna 
hitta sin flagga.

text: maria Lindh
foto: gunnar menander

Mycket av Lena Neijs tid går till administration, särskilt kring personalfrågor. 

det akademiska Ledarskapets vardag
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Hudnära
Huden är ett av kroppens största organ: hos en vuxen 
person är huden omkring två kvadratmeter stor. För-
utom att den är ett känselorgan, så hjälper huden till att 
reglera vår kroppstemperatur och skydda kroppen mot 
yttre angrepp. LUM har träffat några LU-forskare som 
studerar frisk och sjuk hud.

den dåliga nyheten om malignt 
melanom är att sjukdomen ökar 
snabbare än de flesta andra can-
cersjukdomar. den goda nyheten 
är att den är lätt att bota, om den 
bara upptäcks i tid. en forskargrupp 
i Lund har därför startat ett projekt 
som förhoppningsvis ska göra det 
enklare att ställa rätt diagnos på en 
misstänkt hudprick.

Projektet går ut på att klassificera prickarna 
utifrån en molekylärbiologisk analys som vi-
sar vilka gener som är aktiva i vävnaden. 

– Vi får färgbilder med olika mönster, där 
det är lätt att se en skillnad mellan godarta-

Tejp kan förenkla hudcancerdiagnos
de tumörer och tumörer där risken för åter-
fall och spridning är stor. Det vi får fram av 
bilderna stämmer oftast bra med det som 
hudläkarna funnit i sina undersökningar. 
Men vi får också ut extra information som 
kan bidra till en säkrare diagnos, säger can-
cerforskaren Göran Jönsson.

Studierna ska utgå från prover tagna 
från hudförändringar som opererats bort 
vid sjukhusen i Helsingborg, Lund och Mal-
mö. Det är inte bara alldeles tydliga mela-
nom, utan även en hel del prickar som bara 
ser misstänkta ut, och som tagits bort för 
säkerhets skull. Den senare typen av ope-
rationer kanske man i bästa fall kan slippa 
i framtiden.

– Vi ska undersöka om det går att fånga 
upp tillräckligt många celler och rnA med 
en enkel tejp som sätts på och sedan dras av 
från pricken, säger Kari nielsen. Hon är hud-
läkare vid Helsingborgs lasarett och ingår i 
Lund Melanoma Study Group (se faktaruta).

om det går att få tillräckligt mycket gene-
tiskt material för en analys bara med hjälp 
av en tejp, så skulle många operationer 
kunna sparas in. Då skulle man inte läng-
re behöva ta bort alla misstänkta prickar 
för säkerhets skull, utan först analysera 
tejpprovet och sedan bara ta bort hudför-
ändringar som verkligen är farliga. Efter-
som operationerna inte kan undgå att läm-
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forskningsansLag

Lund Melanoma Study Group är ett 
nätverk av kirurger, hudläkare, forsk-
ningssjuksköterskor och grundforskare 
inriktade på malignt melanom. Gruppen 
leds av kirurgen Christian Ingvar och can-
cerforskarna Håkan Olsson och Åke Borg. 
Nätverket fick tidigare i år fyra miljoner 
kronor från Mats Paulssons stiftelse och 
Stefan Paulssons cancerfond för forskning 
som ska öka kunskapen om sjukdomen.

na ärr, som ibland kan vara missklädsamma 
eller göra ont, skulle detta vara en stor vinst 
för patienterna.

Det har i många år propagerats för säkra-
re solande. Ändå finns det fortfarande bris-
ter i allmänhetens kunskaper, menar Kari 
nielsen. Många tror t.ex. att en rodnad hud 
är ett förstadium till den eftertraktade bru-
na färgen, men det är den inte alls – den 
rosa färgen är i stället ett tecken på att man 
bränt sig. Och när det gäller solskydd, så 
borde hatt och lätta kläder vara det första 
valet, hellre än solkrämer.

soLkrämernas mÖjLighet att förebygga 
malignt melanom har överhuvudtaget va-
rit ifrågasatt ända tills nyligen, då en stu-
die från Australien antytt en skillnad mellan 
personer som använt respektive inte använt 
solkräm. Att detta inte kunnat visas tidiga-
re kan bero på dels att äldre krämer inte 
skyddat mot all sorts UV-strålning, dels att 
många inte använt krämerna på rätt sätt. 
Det behövs t.ex. mycket kräm, inte bara ett 
tunt lager, för att få den önskade solskydds-
effekten.

– Om man vill komplettera kläder, skug-
ga och solhatt med solkräm så bör man ock-
så smörja in sig flera gånger om dagen, sär-
skilt om man badat eller torkat av huden. 
Men solkräm kan ge en falsk trygghet. Ef-
tersom den gör att man inte blir röd eller 
bränner sig är det lätt att tro att det går bra 
att ligga i solen hur länge som helst. Och det 
stämmer ju inte, varnar Kari nielsen.

Hon har forskat bland annat om nio 
svenska familjer med en ärftlig benägenhet 

fakta om meLanom

•  Hudcancer ökar snabbast av alla 
cancersjukdomar. Malignt melanom 
kommer idag på femte plats bland 
cancersjukdomarna hos kvinnor, och på 
sjätte plats bland cancersjukdomarna 
hos män.

•  Omkring 3.300 nya fall av malignt mela-
nom inträffar varje år, och över 500 pa-
tienter dör av att cancern spridit sig till 
andra organ. Om sjukdomen upptäcks 

för melanom. De personer i dessa familjer 
som burit på en riskgen har ofta insjuknat 
tidigt, redan i 25-30-årsåldern. 

– Vet man med sig att det finns många 
melanom i släkten bör man diskutera detta 
med en hudläkare. Då kan det vara lämp-
ligt att gå på regelbundna kontroller, säger 
Kari nielsen.

”Vi ska undersöka om det går att fånga upp 
tillräckligt många celler och RNA med en enkel 
tejp som sätts på och sedan dras av från pricken.”

tidigt är den dock mycket lätt att bota.
•  De flesta melanomfall anses bero på 

brännskador från solning och solarier. 
Andra riskfaktorer är att vara ljus och 
rödlätt samt att ha många födelsemär-
ken.

•  Ärftlighet spelar in i vissa fall: mel-
lan fem och tio procent av alla fall av 
malignt melanom anses ha en ärftlig 
bakgrund.

Hon tycker också att alla som oroar sig 
för någon prick som ser annorlunda ut, väx-
er eller blöder, bör söka läkare. Det är bättre 
att göra ett besök för mycket än ett för lite, 
så att eventuella melanom upptäcks så ti-
digt som möjligt.

ingeLa bjÖrck

Kari Nielsen, till vänster, vill förenkla sättet att ställa hudcancerdiagnos på. 
foto: roger lundholm

hudnära
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med våra vätskerika, varma krop-
par i en torr omgivning skulle vi alla 
ha avdunstat och skrumpnat ihop 
till små mumier, om det inte varit 
för huden. huden är det membran 
som ser till att vi inte förlorar all 
vår vätska, och som också hindrar 
farliga ämnen utifrån att tränga in i 
kroppen.

– Fast membranet kan inte vara alldeles tätt, 
för då skulle det bli som en rustning. Vår hud 
måste ju också vara elastisk och smidig. Att 
förena dessa egenskaper kräver en avance-
rad design, säger Emma Sparr.

Hon är professor i fysikalisk kemi och 
forskar om huden, framför allt om dess yt-
tersta hornlager. Detta fungerar som ett 
membran, samtidigt som det har förmåga 
att påverkas av förändringar i omgivningen. 
Huden blir t.ex. tätare i torr luft, så att vatt-
net inifrån inte kommer igenom, medan den 
blir mer öppen och genomtränglig i fuktig 
miljö, som under ett plåster.

hornLagret är tunnare än ett vanligt 
skrivpapper och består av döda celler inbäd-
dade i fettämnen. De ligger varvade i fas-
ta och mer flytande lager, som kan liknas 
vid skikt på skikt av växelvis fett och vat-
ten. Denna uppbyggnad gör det svårt för 
molekyler i omgivningen, som kemiskt sett 
är antingen ”fettälskande” eller ”vattenäls-
kande”, att ta sig igenom hornlagret.

– Hornlagret är en mycket effektiv skydds-
mekanism. Därför är det också svårt att utfor-
ma läkemedel som kan ta sig igenom huden. 
Det hade ju annars varit ett bra sätt att tillföra 
medicin – diabetikerna skulle t.ex. ha slup-
pit sina sprutor om det gick att tillföra insulin 
via ett plåster på huden, säger Emma Sparr.

Hon har samarbetat både med olika lä-
kemedelsföretag och med kosmetikaföre-
taget L’Oréal. Samarbetet har inte handlat 
om att ta fram enskilda produkter, utan om 

grundforskning om hudens uppbyggnad 
och funktion. Där återstår nämligen en hel 
del att göra, menar hon.

– Mycket av det vi vet bygger på forsk-
ning om tillämpningar som just kosmetika 
och läkemedel. Men det saknas en hel del 
grundläggande kunskaper om hudens pro-
teiner, lipider och annat på molekylär nivå.

emma sparr och hennes medarbetare or-
sakade en hel del rubriker i fackpressen när 
de tagit fram sådan grundläggande kun-
skap om så kallade moisturisers, fuktgiva-
re. Det är komponenter i hudkrämer som 
marknadsförs med argumentet att de ska 
öka hudens fukthalt. Men så är det inte, vi-
sade forskningen: krämerna gör visserligen 
torr hud mjukare och mer elastisk, men inte 
främst för att den tagit upp mer vatten utan 
för att krämerna ökar rörligheten hos horn-
lagrets proteiner och fettämnen.

– ”Fuktgivare” är därför ett missledande 
namn på dessa krämer. Det innebär inte att 
de inte gör nytta, bara att de inte fungerar 
så som man trott att de gör. Den kunska-

pen kan kanske vara ett steg på vägen mot 
ännu  bättre behandling av torr hud, menar 
Emma Sparr.

Själv använder hon i princip inga hudkrä-
mer och skulle inte – om hon nu ändå skulle 
köpa en kräm – lägga pengar på någon av 
de dyraste. Karbamid och glycerol, de ämnen 
som brukar ingå i de så kallade fuktgivarna, är 
nämligen inga exklusiva molekyler, och finns 
dessutom naturligt i frisk hud. Skillnaden mel-
lan billiga och dyra krämer kan därför ofta 
handla mer om förpackning och marknads-
föring än om innehåll och effekt, tror hon.

Emma Sparr är ändå mycket nöjd med 
sitt samarbete med kosmetikaindustrin.

– De har väldigt kompetenta kemister på 
L’Oréal, och jag har lärt mig en hel del av 
dem. Det är också roligt att se att det jag gör 
har praktiska tillämpningar. Och så har kos-
metikakopplingen en populärvetenskaplig 
poäng – den gör det lättare att intressera 
både studenter och allmänhet för vad jag 
sysslar med i min forskning!

text: ingeLa bjÖrck
foto: gunnar menander

Grundforskare samarbetar 
med kosmetikaindustrin

Emma Sparr samarbetar med kosmetikaföretaget L’Oréal när det gäller grundforskning om 
hudens uppbyggnad och funktion.

hudnära
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tystnad och lugn och den högre pulsen här 
i Lund, säger hon.

Fast helt tyst är det inte på Ullstorp, med 
tre barn och en familj där alla spelar fiol 
utom maken (som sjunger). Ullrika Sahlins 
egna föräldrar är stora musikentusiaster, 
och hon har velat låta detta intresse gå vi-
dare till barnen.

– En treåring är inte alls för liten för att 
spela fiol. Det kanske inte låter så bra, men 
man ska ta vara på spelglädjen. Jag har ald-
rig tvingat barnen att spela, men de tycker 
det är roligt att vara med på spelmansstäm-
mor! säger hon.

text: ingeLa bjÖrck
foto: gunnar menander

uLLrika sahLin

famiLj: Make och tre barn
bor: Byn Ullstorp mellan Vinslöv och 
Önnestad
giLLar: Entusiastiska människor
ogiLLar: Tåg som inte går i tid

Pollinering, riskanalyser, bayesiansk 
statistik, barn, musik och tågresor... 
det är några av de viktiga inslagen i 
Ullrika Sahlins tillvaro. De två po-
lerna i hennes liv är hemmet på landet 
med biodlande make, tre barn och 
fyra fioler, och arbetet i Ekologihuset 
där hon försöker modellera olika alter-
nativa framtider i en klimatförändrad 
värld. ”Vetenskapsfilosofi i kombina-
tion med modellering av ekosystem i 
samarbete med beslutsfattare” kallar 
hon det hon sysslar med.

Ullrika på Ullstorp
förenar lantliv med riskanalyser
Ullrika Sahlin tycker om människor som är 
entusiastiska – och det kan man förstå, för 
hon är själv en sådan. Det lär t.ex. vara få för-
unnat att kunna brinna för bayesiansk sta-
tistik (en allt mer använd analysmetod grun-
dad på sannolikhetsmodeller), men det gör 
hon. En skillnad mellan bayesiansk och klas-
sisk statistik är hur osäkerhet hanteras.

– Klassisk statistik utgår från att det värde 
man fått fram speglar vad man skulle få om 
ett visst försök upprepades oändligt många 
gånger. Men på miljöns område har vi mer 
komplexa problem, där vi måste väga ihop 
kunskap från olika områden med olika gra-
der av kvalitet. Där passar de bayesianska 
metoderna bättre, menar Ullrika Sahlin.

just nu arbetar hon med två EU-projekt 
om åtgärder inom jordbruket. Utgångspunk-
ten är att EU vill minska mängden besprut-
ningsmedel och lita mer till skadeinsekternas 
naturliga fiender. Man vill också stödja de 
nyttiga pollinerande insekterna. Går detta 
att göra med samma metod, t.ex. att ålägga 
lantbrukarna att låta en viss del av sin areal 

ligga i träda som tillflyktsort för nyckelpigor, 
humlor och bin? Kommer en sådan åtgärd 
att fungera bra i hela EU, eller bara i vissa 
delar? Hur mycket ökar lantbrukarnas risker 
om besprutningen minskar, och hur mycket 
ökar samhällets vinster när miljön förbättras?

fÖr att svara på sådana frågor behövs 
riskspecialister som Ullrika Sahlin, insekts-
forskare som Ekologihuset har gott om – 
och kanske filosofer.

– Häromveckan anställde jag en filosof! 
Han ska arbeta med området beslutsteori 
och kunskapsbrist, som är viktigt för oss, 
säger Ullrika Sahlin belåtet. 

Pollinering och bin tillhör inte bara hen-
nes yrkesliv utan också hemmatillvaron. 
Hennes make är Krav-biodlare med en stor 
produktion av ekologisk honung. Familjen 
bor, passande nog, i Ullstorp. Gården ligger 
i skogstrakten utanför Önnestad, dit Ullrika 
Sahlin cyklar för att ta tåget till Lund. Hon ar-
betar på tåget och ser inte pendlingen som 
förspilld tid. 

– Jag tycker om växlingen mellan landets 

När Ullrika Sahlin inte forskar i Lund hittas hon hemma i Ullstorp, inte sällan med en fiol på axeln.

 folk.
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Närmare 45 procent av varje ungdomskull i Sverige går 
vidare till högre studier. Vägen in är bred – akademisk 
utbildning är gratis, öppen för alla behöriga.

På de attraktiva yrkesutbildningarna krävs dock toppbe-
tyg eller bra resultat på högskoleprovet. Andra vägar in finns i 
stort sett inte. Lärosätena kan anta på fri kvot, men få gör det. Inte 
heller görs mycket för att minska den sociala snedrekryteringen – den är påtaglig inte 
minst vid forskningsuniversitet som Lunds. 

Andra delen i LUMs tema om den högre utbildningens ”blandekonomi” handlar 
om ingångarna och rekryteringen till den avgiftsfria utbildningen. Ska universitetet 
satsa mer på alternativ antagning, t.ex. ”köksingångar” till populära program? Eller ska 
tonvikten läggas på andra insatser för breddad rekrytering – en fråga som väckts till liv 
efter att ha varit död i tio år.

Bereden väg 
för de bäst lämpade
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– gör som danska universitet och 
låt inte bara betyg styra vid antag-
ning till universitetet. erfarenhet 
och motivation kan ha väl så stor 
betydelse för om man blir en bra 
läkare eller psykolog, anser filosofi-
studenten isabella josefson.

”Antagningssystemet sviker individer och 
struntar i motivation och erfarenhet”. Det 
var rubriken på Isabella Josefsons inlägg nyli-
gen på Sydsvenskans debattsida.  Efter några 
år utomlands, där hon bl.a. studerat konst, är 
hon tillbaka i hemstaden Lund. nu läser hon 
praktisk filosofi, jobbar extra på en förskola 
och hoppas att i höst till slut komma in på psy-
kologprogrammet. Oddsen är dock inte så 

hur svårt är det att anta studenter 
på annat än betyg och resultat från 
högskoleprov? 

svaret är att formellt finns inga 
hinder. alla lärosäten har rätt att 
anta upp till max en tredjedel av 
sina studenter utifrån alternativa 
kriterier. men denna fria kvot an-
vänds nästan inte alls… 

Vid Lunds universitet är det nästan bara den 
öppna juridiska introduktionskursen UJIKen 
som använder den fria kvoten (se sid 26). 

Varför? Det handlar om vad man vill upp-
nå med det alternativa urvalet och priset för 
det, menar Mårten Sommelius och Micha-
el Olofsson på universitetets antagningsav-
delning. 

– Utbildningarna får betalt efter i vilken 
grad studenterna genomför utbildningen. 
Därför vill man ha antagningsregler med 
”gott prognosvärde”. Och historiskt finns 
ett samband mellan höga gymnasiebetyg 
och slutförda studier. 

många första terminen, men lägger samti-
digt ribban så högt att utslagningen blir stor 
och bara de duktigaste går vidare.  

– Hur antagning och rekrytering ska gå 
till är i grunden en utbildningsstrategisk 
fråga, inget för ”byråkrater” som de själva, 
fortsätter de.

– Vi ska bevaka att Lunds universitet har 
ett regelverk som fungerar och att proces-
serna är på plats. Det ska vara rättssäkert, 
genomskinligt och effektivt. 

Alla antagnings- och urvalssystem har 
brister, tillägger Mårten Sommelius.

– Absolut rättvisa finns inte i systemet – 
den finns bara på individnivå. Jag kan person-
ligen verkligen tycka att en individs argument 
väger tungt, men respekt för regelverket och 
rättssäkerheten är det som gäller, min privata 
åsikt får inte spela någon roll.

rådet till Isabella Josefson blir: Fortsätt 
skapa opinion och bearbeta dina student-
fackliga företrädare att driva frågan om al-
ternativ antagning.

britta coLLberg

Samtidigt är dels den sociala snedrekry-
teringen stor, dels hoppar hela 30 procent 
av programutbildningar som de antagits till 
– de flesta är studenter som kommer direkt 
från gymnasiet. Detta visar en ny studie från 
SCB. Är inte det ett skäl att försöka rekryte-
ra studenter med större öppenhet och pre-
cision? 

– Det måste vara upp till varje fakultet el-
ler institution att bestämma – de har bäst 
koll. Men alternativ antagning är inte opro-
blematisk: Hur väljer man ut ”rätt” studen-
ter? Hur mäter man motivation? Och vem ska 
ta kostnaderna? Bara att intervjua alla för-
stahandssökande till psykologprogrammet 
skulle ta lång tid och bli väldigt dyrt, menar 
Michael Olofsson och Mårten Sommelius. 

men ett aLternativ är alltså den juridiska 
introduktionskursen på nätet, UJIKen, som 
är öppen för alla behöriga.

– Modellen påminner lite om rekryte-
ringstraditionen på vissa håll i Europa, me-
nar Michael Olofsson. Där tar man in väldigt 

goda. Över fyratusen söker till psykologpro-
grammet, därav närmare tusen i första hand. 
Och det finns bara ett fyrtiotal platser… 

Men konkurrensen är en sak – det är ur-
valskriterierna hon ifrågasätter. Själv har 
hon högsta gymnasiebetyget i de flesta äm-
nen, utom i datorkunskap och idrott.

– Vad säger att jag blir en bättre psyko-
log om jag kompletterar och får upp mina 

betyg? Jag tycker det är synd att man inte 
kan väga in andra meriter, som t.ex. mina 
övriga studier, mitt arbete med barn och att 
jag bott utomlands – saker som gett mig 
erfarenhet och perspektiv värdefulla för en 
psykolog, säger hon till LUM. 

Hon efterlyser en mer individuell bedöm-
ning där man också ser till den sökandes 
motivation – något man faktiskt lyckats med 
i Danmark. 

– I Sverige blir gymnasiebetygen sjukt 
viktiga. Det leder till stress och märklighe-
ter som att föräldrar uppvaktar lärare för att 
deras barn ska få betyg så de kommer in på 
de utbildningar de vill. Men platserna räcker 
ändå inte. Så måste man lotta...

britta coLLberg

– Väg in erfarenhet och motivation!
Isabella Jo-
sefson vill 
komma in 
på psyko-
logpro-
grammet.

Knepigt, tidskrävande och dyrt

bereden väg fÖr de mest Lämpade
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samuels betyg räckte inte för att 
komma in på det populära jurist-
programmet. den öppna nätkursen 
blev räddningen. tack vare denna 
”köksingång” har han kvalat in på 
sin drömutbildning.  vid sidan om 
arbetar han nu själv som coach på 
den populära nätkursen. 

– den hjälpte mig. nu vill jag ge 
tillbaka och hjälpa andra, säger han.

24-årige Samuel Chauca Palma gick andra 
året på gymnasiet i Oskarshamn när han för-
stod att det var jurist och inget annat som 
han ville bli. Men trots bra betyg räckte de 
alltså inte för att komma in på juristutbild-
ningen. Och eftersom Samuel inte är en he-
jare på matte, så hjälpte det inte mycket att 
försöka få upp poängen genom att göra 
högskoleprovet som på senare år fått större 
tonvikt på matte och logik. Yrkesdrömmen 
verkade körd. Men så fick han höra talas om 
UJIKen, Utvidgad juridisk introduktionskurs, 
vid Lunds universitet. Öppen för alla behö-
riga, nätbaserad och – bäst av allt – de tjugo 
som fick högsta betyg på slutprovet var ga-
ranterade plats på juristprogrammet.

– Jag trodde först inte det var sant. Men 
så kollade jag upp kursen på nätet. Allt jag 
hört stämde. Jag anmälde mig direkt och 
sedan var det bara att köra på.

samueL chauca paLma läste den öppna 
nätkursen på distans och på heltid höstter-
minen 2012. 

– Det var mycket att göra, men fungera-
de väldigt bra. Vi hade videoföreläsningar 
där allt gicks igenom. Vi fick alltid motive-
ringar till hur man skulle tänka och hjälp att 
finna metoder hur man löser problem och 
kommer in i det rättsliga tänkandet. 

Samuel hade tät kontakt med sin nät-

coach – en äldre student - via e-post och tele-
fon. På UJIKens nätbaserade kursforum kun-
de han diskutera med de andra coacherna. 
Tillsammans med tre-fyra kursare som han 
träffat på nätet skapade han en Skype-grupp 
där man diskuterade olika rättsliga problem. 

Slutprovet som allting hängde på var före 
jul. Samuel tog sig igenom nålsögat. Och 
bara någon månad senare, våren 2013, kom 
han till Lund för första gången. Han hade 
inte åkt ner till de två studiedagar som er-
bjuds på plats varje termin.

nu går han här, redan inne på andra året. 
– Jag är så lycklig för detta – att det fak-

tiskt hände, att det var möjligt, sammanfat-
tar han med ett stort leende.

Det är också skälet till att han tidigare i år 
anmälde sig att själv vara nätcoach på UJI-
Ken. Tre timmar om dagen jobbar han som 
coach. Och jo, han hinner med, men det gäl-
ler att vara strukturerad.  Dessutom lär han 
sig under tiden – att vägleda nya studen-
ter blir också en repetition för honom själv.

Är då UJIKen verkligen ett exempel på 
breddad rekrytering? Frågar man kursens 
eldsjäl, avdelningschefen för distansutbild-
ningen, Magnus Svensson, blir svaret ja. 

– Det finns en större andel studenter med 
utländsk bakgrund som kommer in via UJI-
Ken än via den vanliga antagningen. Vi ser 
också att det finns en stor andel som har så 
låga betyg att de aldrig skulle haft en chans 
att komma in på annat sätt. Samtidigt klarar 
de juridikstudierna väl så bra och vi har färre 
studieavbrott jämfört med de som kommit 
in på vanligt sätt.

Juridiska fakulteten gjorde ett medvetet 
val när man satsade på UJIKen, fortsätter 
Magnus Svensson:

– Det som drev på var ett rättvisepatos 
, men vi ville också ha in de här lite spralli-

ga och företagsamma människorna. De har 
blivit en vitamininjektion för hela fakulteten 
med ett engagemang som sträcker sig långt 
utanför studierna – de är själva nätcoacher, 
de jobbar i receptionen och de sitter i jurist-
jouren och hjälper hemlösa. 

Även Samuel Chauca Palma tror att UJI-
Ken har betydelse för breddad rekrytering, 
även om också akademikerbarn tar chansen 
att kämpa sig till en plats på programmet 
den här vägen: ”Det finns ju många skäl till 
att det kan strula till sig i gymnasiet.” 

Själv har han inte akademisk bakgrund. 
Föräldrarna kom till Sverige från Peru 1986 
och här har de flesta av de nio barnen fötts. 
Fyra av dem, äldre än Samuel, går också 
akademiska utbildningar.

– Våra föräldrar har inte kunnat hjälpa 
oss så mycket med skolarbetet, svenska är 
ju inte deras modersmål. när det gäller att 
ta reda på saker och ting har vi syskon haft 
klart för oss att mycket hänger på oss själva. 
Däremot har våra föräldrar alltid uppmunt-
rat oss, pushat oss att läsa vidare.

fast utan ujiken hade det alltså inte blivit 
juristprogrammet för Samuel – och för de 
många som sedan nätkursens start kommit 
in den här vägen. Själv tycker han att UJIKen 
borde stå modell för liknande kurser inom i 
stort sett alla universitetsämnen. 

– Det är löjligt om man, bara för att man 
exempelvis inte är bra på matte, inte ska få 
chansen att lyckas i ett annat ämne. Det är 
jätteviktigt att det finns alternativa ingångar, 
av många skäl.  Juridicum är fortfarande väl-
digt homogent. Bara tio procent av studen-
terna har utländsk bakgrund. Det funkar ju 
inte med en sådan obalans bland jurister i ett 
samhälle med människor från många länder 
och kulturer, säger Samuel Chauca Palma.

britta coLLberg

Samuel tog köksvägen 
in på juristprogrammet

bereden väg fÖr de mest Lämpade
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• Startade hösten 2010. Professor Kata-
rina Olsson fick idén som förverkliga-
des med hjälp av avdelningschefen för 
distansutbildningen Magnus Svensson 

• 15 högskolepoäng som ges på distans 
via nätet

• Marknadsförs i sociala medier (face-
book.com/UJIKen)

• Öppen för alla behöriga
• 350 registrerade studenter hösten 

2013
• De cirka tjugo bästa garanteras plats 

på Juristprogrammet – första kullen 
går ut hösten 2014

• Studenterna coachas och får tät 
individuell feedback av fem äldre 
studenter, nätcoacher

• Dubbelt syfte: Bredda rekryteringen 
till juristprogrammet samt stärka 
LUs varumärke i nya studentgrupper.  
”Vi vill visa att detta gammaldags 
universitet bryr sig”

• 100 hås (helårsstudieplatser) avsätts 
varje år till UJIKen

utvidgad juridisk introduktionskurs – ujiken

Sned social 
rekrytering 
ska utredas
Länge var breddad rekrytering 
en het utbildningspolitisk fråga. 
men för cirka tio år sedan kän-
des plötsligt Örkelljunga längre 
bort än shanghai – allt handlade 
nu om internationalisering, av-
gifter, marknadsföring. på detta 
ska dock bli ändring – det vill i 
alla fall utbildningsnämnden 
som tillsatt en utredning för att 
minska den sociala snedrekryte-
ringen till Lunds universitet.

I förra LUM berättade vi om nyheter 
inom universitetets ”marknadsekono-
mi”, bland annat separat antagning och 
egen kvot för avgiftsstudenter samt 
planer på ett masterförberedande stu-
dieprogram för samma grupp. Allt för 
att locka och stötta betalande studen-
ter och säkra den internationella mixen 
i universitetets utbildningar.

Men hur ser det ut med den natio-
nella mixen? Ganska illa att döma av 
statistiken. Lund har en påtaglig social 
snedrekrytering liksom de flesta sto-
ra forskningsuniversitet. Till Lund sö-
ker akademikerbarnen. Cirka hälften 
av studenterna har föräldrar som läst 
på högskola minst tre år. På attraktiva 
utbildningar som exempelvis läkarpro-
grammet ligger andelen studenter med 
akademisk bakgrund på cirka 80 pro-
cent. Och snedrekryteringen har ökat 
de senaste tio åren. 

I den stora ”utbildningsfabriken” går 
det mesta alltså i gamla hjulspår när det 
gäller rekrytering och antagning. Varför?

Utbildningsnämndens ordförande 
prorektor Eva Wiberg menar att det 
hänger mycket på finansieringssystemet: 

– Utbildningen är underfinansierad 
och vi får inte använda forskningsmedel t

Samuel Chauca 
Palma. foto: 
gunnar menander
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alla universitetsutbildningar krä-
ver inte toppbetyg, men oavsett 
betygskraven lockar Lunds uni-
versitet relativt få ungdomar utan 
akademisk bakgrund. 

– breddad rekrytering handlar 
mer om att visa på möjligheter 
och väcka lusten, än att i första 
hand ändra antagningsreglerna, 
menar Leif bryngfors. han ska 
leda den nya utredningen om 
breddad rekrytering och tar hjälp 
av erfarenheter från Lths mentor-
verksamhet.

En dag i maj fylls hörsalen Eden av unga 
mentorer, ”kamratlärare” från Lunds uni-
versitet, men också från andra högskolor 
och gymnasier. Det är dags för den årliga 
SI-ceremonin och därtill jubileum.

SI står för Supplemental Instruction. I år 
är det tjugo år sedan en grupp universitets-
anställda, bland andra Leif Bryngfors, kom 
hem från USA med denna mentorsmetod. 
Den går ut på att äldre studenter i grupp-
samtal ger de yngre verktyg att lösa pro-
blem och klara sina studier. 

– Vi började på LTH – idag utbildas 
studenter till SI-ledare på flera fakulteter 
och på många andra lärosäten. Det är inte 
längre bara ett sätt att lära sig bättre när 
man väl börjat plugga. Det kan också bi-
dra till att tröskeln till universitetet sänks 
och motivera till fortsatta studier ända ner 
på grundskolenivå, berättar Leif Bryngfors 
när LUM träffar honom före ceremonin 
på Eden.

han är kvaLitetsansvarig för utbild-
ning av SI-ledare i hela landet och på LTH är 
han del av ett team som lär upp studenter. 

– Själva arbetssättet utmanar den aka-
demiska brightness-kulturen. Det är so-
cialt, anspråkslöst. Man löser problem 
tillsammans – ingen fråga är för dum, be-
rättar han. 

Flera SI-ledare på LTH har på senare år 

till utbildning. Institutionerna kämpar för att 
få ekonomin att gå ihop. resursfördelningen 
har blivit en tvångströja som hindrar nytän-
kande. regeringen säger att vi är autonoma, 
men vi är i själva verket hårt kontrollerade.

eftersom ersättningen från staten styrs 
av genomströmningen, det antal studenter 
som slutför sina studier i tid, är många in-
stitutioner inte beredda att lägga tid och 
pengar på alternativ antagning. Detta trots 
att de kanske inte alltid får de bästa eller 
mest motiverade studenterna ”betygs-

vägen”. Det är i alla fall Bo-Anders Jöns-
sons intryck – han är vice ordförande i ut-
bildningsnämnden. 

– Många begåvade tappas bort under 
skoltiden.  Vi behöver i högre grad göra det 
möjligt för dem att ändå börja läsa vid uni-
versitetet. Det är ett skäl till att vi satsar på 
exempelvis ett nytt samarbete mellan lä-
rarutbildningen och ett par folkhögskolor. 
Folkhögskoleeleverna är inte garanterade 
plats på lärarutbildningen, men de som sö-
ker och kommer in, blir väl förberedda och 
kommer att ha goda möjligheter att lyckas 
med studierna.

Den nya LU-utredningen om breddad 
rekrytering ska kartlägga hur universitetet 
i dag arbetar med frågan, hur andra job-
bar internationellt och också föreslå ett ar-
betssätt som kan användas inom hela uni-
versitetet.

utbiLdningsnämndens presidium ser 
gärna mer av alternativ antagning och insat-
ser för att tidigt intressera ungdomar utan 
akademisk bakgrund för högre studier. Det 
är lika viktigt att universitetet speglar den 
nationella mångfalden, som den interna-
tionella – de olika perspektiven och erfa-
renheterna behövs.  Och precis som man 
utreder ett masterförberedande studiepro-
gram för att hjälpa avgiftsstudenter att bli 
bättre i engelska, så är det angeläget att er-
bjuda extra språkstöd till svenska studenter 
som behöver det. Både Bo-Anders Jönsson 
och Eva Wiberg hoppas mycket på e-läran-
de och Eva Wiberg vill avsätta en rejäl pott 
till strategisk utbildningsutveckling tillsam-
mans med fakulteterna – med e-lärande i 
fokus.

– Kanske vi kan skapa en öppen nätkurs 
som UJIKen för varje fakultet. Men det för-
utsätter att fakulteterna är med på det – det 
är de som bestämmer.

Däremot tycker varken Eva Wiberg eller 
Bo-Anders Jönsson att det är realistiskt att 
helt överge det vanliga antagningssystemet 
och enbart handplocka studenter likt ame-
rikanska elituniversitet som Stanford och 
Berkeley.

– Lunds universitet ska ha spetsen men 
också bredden.

britta coLLberg

sociaL snedrekrytering 
vid Lunds universitet

• Nybörjare vars föräldrar har någon 
eftergymnasial utbildning: nästan 
70 procent.*

• Nybörjare med minst en förälder 
med minst tre års eftergymnasial 
utbildning: 53 procent (övriga lan-
det 37 procent)**

• Snedrekryteringen till LU har ökat 
med mer än tio procent de senaste 
tio åren 

• Andelen studenter på populära 
program som har föräldrar med 
akademisk utbildning: 

• Läkarprogrammet: 80 procent.
• Psykologprogrammet: 78 procent. 
• Arkitektprogrammet: 82 procent.
• Juristprogrammet: 80 procent.
• Socionomprogrammet: 52 procent.
• Ekonomie kandidatprogram/civil-

ekonomprogram: 75 procent.
• Andelen studenter med invandrar-

bakgrund: 16 procent***
• Störst snedrekrytering: LU ligger 

fyra efter Handels, Chalmers och 
KTH.

• Senaste större rapporten om bred-
dad rekrytering vid LU: 2004.

• Ny större utredning om breddad 
rekrytering: start hösten 2014.  

käLLor: UKÄ, SCB samt för de enskilda ut-
bildningsprogrammen LUs utvärderingsen-
hets Student-, lärar- och alumnbarometrar 
2009–2011 .*Nybörjare 2011/12 enligt HSV/
SCBs rapport UF20SM 1204. ** UKÄs NU-da-
tabas, avser läsåret 2012/2013. *** Nybörjare 
2010/11 enligt SCBs rapport UF19SM 1201

SI-metoden  kan locka nya studentgruppert
bereden väg fÖr de mest Lämpade
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jobbat med gymnasieklasser på samma sätt. 
Man utbildar också gymnasisterna själva till 
SI-ledare så att de i sin tur kan leda samtal 
med elever i lägre klasser, ibland alltså redan 
på grundskolan.

– Alla har inte ett abstrakt tänkande med 
sig, men i samtalen får de gradvis erövra 
det. Istället för att en auktoritet talar om 
hur man löser ett problem får eleverna själva 
uppleva hur man gör. Det stärker självförtro-
endet, de ser nya möjligheter och universi-
tetsstudier hamnar inom räckhåll, berättar 
Leif Bryngfors.

vanLigtvis är Ledare och eLever nästan 
jämnåriga. Men i år har två SI-ledare från 
Lunds universitet jobbat med matte med 
sjunde- och niondeklassare på Apelgårds-
skolan i rosengård. Det är Johan Fredriks-
son och Erik Lindberg på masterprogram-
met Technology Management som gjort det 
som sitt examensarbete. 

På SI-ceremonin i Eden berättar Johan 
Fredriksson om erfarenheterna.

– Flera elever var ifrågasättande och pro-
vokativa till en början. Men vi tog hjälp av 
dem i klassen som var bäst på matte och 
haft en ganska undanskymd roll innan. när 
de började visa hur man löser mattepro-
blem, hängde de andra i grupperna på.

I slutet av nioveckorsperioden hade at-
tityderna förändrats, självförtroendet ökat 
och framtidsdrömmar börjat spira. Fem av 
cirka 25 elever i projektet förklarade att de 
själva ville bli SI-ledare.

Leif bryngfors är Övertygad om att SI-
metoden kan bidra ännu mer till att locka 
nya studentgrupper till universitetet. Det 
kommer han att ha med sig när han i höst 
drar igång den nya utredningen. Uppdraget 
från Utbildningsnämnden är att inventera 
hur man arbetar med breddad rekrytering 
både inom Lunds universitet och internatio-
nellt och komma med förslag till hur man 
kan jobba systematiskt med frågan i hela 
universitetet. 

– Det ska inte bara handla om att locka 
hit nya grupper studenter utan det gäller 
också att medverka till att de får det som 
de behöver för att klara studierna.

Breddad rekrytering är en demokrati- och 
rättvisefråga, fortsätter han. när den ”dog” 
för tio år sedan försvann också resurserna 
för att arbeta med den.  Och plötsligt blev 
det så långt till Örkelljunga, som han säger. 

si – suppLementaL instruction 

vad: Studentmentorer hjälper yngre kamrater genom gruppsamtal.
hur många: Totalt finns cirka 200 SI-ledare vid LU och cirka 25 på olika gym-
nasieskolor. 
när: Startade vid Lunds universitet 1994.
var: Väl utbyggd på LTH och HT, under uppbyggnad på N-fak och S-fak.
framtiden: Utbildningsnämnden satsar. Övriga fakulteter erbjuds dra igång 
pilotprojekt i höst. Region Skåne vill använda SI-modellen i samarbete med LTH 
för att öka intresset för naturvetenskap och teknik i alla kommuner, bl.a. för 
att på sikt täcka lärarbristen inom ämnena. 

SI-metoden  kan locka nya studentgrupper

– Alla ska inte bli akademiker, men om 
de som vill ska få möjlighet måste vi hjäl-
pa till rätt mycket. De mentala och geo-
grafiska hindren är stora. Jag ser det här 
utredningsuppdraget som ett viljeuttryck 
och förväntar mig att Utbildningsnämn-
den också kommer att avsätta medel för 
nya insatser. 

britta coLLberg

Johan Fredriksson är en av  två SI-ledare från Lunds universitet jobbat med matte med sjunde- 
och niondeklassare på Apelgårdsskolan i Rosengård, med gott reultat. foto:
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Socialantropolog 
levde med ansvariga 
för folkmord
sociaLantropoLogi. hutumilisen 
fdLr som låg bakom folkmordet 
i rwanda lever numera i östra 
kongo, som en av flera rebellgrup-
per i det krigshärjade landet. 

socialantropologen anna hed-
lund har levt med gruppen och be-
skriver de systematiska attackerna 
på den kongolesiska befolkningen, 
men också en hopplös situation där 
folkgruppen lever i exil utan att 
vara välkommen någonstans.

Anna Hedlunds mål med forskningen har 
varit att försöka förstå våldet från förövar-
nas perspektiv. Avhandlingen handlar dock 
inte om våldet i sig, utan vad som ligger 
bakom det, om politik, religion och histo-
rieskrivning. Anna Hedlund vill titta på rö-
relsen ur en samhällelig vinkel och vad som 
skapar strukturer. Bilden ger en förståelse 
inifrån för hur rörelsen fungerar och varför 
den fortfarande existerar.

Anna Hedlund jobbade efter studierna i 
Lund med ett projekt på Papa nya Guinea 
om sexuellt våld, och där förekom ofta jäm-
förelser med situationen i Kongo. De flesta 
studier är av naturliga skäl inriktade på off-
ren medan förövarnas perspektiv är tämli-
gen outforskat. Det finns ingen liknande ve-
tenskaplig forskning och Anna Hedlund blev 
intresserad av att försöka förstå förövarnas 
agerande. 

anna hedLund lyckades via olika kontak-
ter i Kongo få möjlighet att åka till ett av 
hutumilisens läger i östra Kongo. Totalt vis-
tades hon 15 månader i landet, varav unge-
fär tre månader i rebellägret. För en utom-
stående låter det som extremt farligt att åka 
till en plats där det lever mördare och våld-
täktsmän, och Anna Hedlund håller med om 
beskrivningen. Samtidigt hade hon sällskap 
av en medarbetare som hon hade stort för-
troende för och hon kände sig aldrig hotad 
under tiden i lägret. 

– rebellerna behandlade mig bra hela ti-
den, de var artiga och trevliga. Samtidigt 
var det tydligt att de ville förmedla sin pro-
paganda och ideologin var ständigt närva-
rande, och det kunde ibland vara svårt att 
förhålla sig till detta. 

Hutuerna har skrivit om historien om vad 
som hände i rwanda, kanske för att hantera 
vad de har gjort och förklara för sig själva 
varför de lever i läger under svåra villkor. re-
ligion är ett sätt för dem att hantera en osta-
dig värld, där de lever omringade av fiende-
grupper och där kvinnor våldtas och barnen 
tvingas bli soldater.

– Hutuerna har verkligen begått många 
oerhört hemska handlingar. Samtidigt är bil-
den mer komplex än så. De har hamnat i en 
komplicerad politisk situation, där de inte 
kan få flyktingstatus och där de inte är väl-
komna i vare sig rwanda eller Kongo. De 
lever i ett gränsland utan rättigheter. De är 
fast, och barnen växer upp i detta, säger 
Anna Hedlund.

hutumiLisen är väLdigt toppstyrd och 
det går inte bara att lämna hur som helst, 
även om Fn försöker sig på kampanjer för 
att övertala fler att lämna den. 

– Men även om de vill lämna har de ing-
enstans att ta vägen. Det här är människor 
som faller utanför alla regler och normer.

Milisen förnekar inte våldet, men legiti-
merar det med att de bara försvarar sig el-
ler försöker skaffa mat och medicin till den 
egna befolkningen.

– Situationen i Kongo är väldigt svår, och 
våldet har normaliserats, säger Anna Hed-
lund.

I den enhet som Anna Hedlund följde 
med var det aldrig några soldater som an-
vände droger eller alkohol. Däremot var 
hela samhället präglat av militär disciplin 
och kontroll. Samtidigt som männen i peri-
oder är ute och krigar och begår övergrepp 
mot lokalbefolkningen lever barn och kvin-
nor kvar i lägret, isolerade och med ytterst 
små möjligheter att förändra sin livssitua-
tion. Barnen som växer upp i byn fostras in i 
en extrem politisk ideologi och får en svart-
vit bild av världen, där de som styr rwanda 
utmålas som de onda.

Socialantropologen Anna Hedlund tillsammans med medlemmar ur Hutumilisen FDLR (ansik-
tena är pixlade för att förhindra igenkänning). foto: privat

forskning.
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trafikforskning. man skulle 
kunna tro att den ökande e-han-
deln leder till minskat resande 
och lägre koldioxidutsläpp. men 
riktigt så enkelt är det inte. åt-
minstone inte enligt en ny studie 
som trafikforskare vid Lth och 
trivector nyligen gjort. i den fick 
4000 svenskar svara på frågor för 
att utröna eventuellt samband 
mellan e-handel och resebete-
ende.

– det finns inget som tyder på 
att de som e-handlar ofta åker 
mer sällan till butiken än andra. 
totalsumman av olika typer av 
resande är densamma hos den 
grupp i vår undersökning som 
e-handlar ofta och de som inte 
e-handlar alls, berättar Lena hise-
lius, trafikforskare vid Lth.

En förklaring är att e-handlarna ändå tar 
sig till butiken, men av fler skäl än att 
handla. Det kan handla om att ”klämma 
och känna”, alltså skaffa sig information, 
eller att man vill strosa runt i butikerna 
för nöjes skull. 

Trots detta, har e-handeln potential 
att minska resandet och koldioxidutsläp-
pen, understryker Lena Hiselius. Men då 
måste fenomenet synkas med folks fak-
tiska beteenden i högre grad än i dag. 

Den viktigaste åtgärden är att se till 
att det finns bra gång- och cykelstråk till 
exempelvis köpcentrumen som ofta lig-
ger ofta i städernas utkanter. Där brukar 
bilparkeringarna vara rymliga och pre-
cis utanför ingången, medan busskuren 
och cykelparkeringen kan vara svårare 
att hitta.

Helt fel tänkt, anser Lena Hiselius.
– Tidigare undersökningar visar att 

endast sju procent av besökarna gör så 
stora inköp att man behöver lasta bilen. 

Dessutom, idag tenderar allt fler välja 
bort bilen och istället förlita sig till cykel, 
kollektivtrafik eller bilpooler – ett beteen-
de som alltså den ökade e-handeln kan 
bidra till. Och det tycks vara just den här 
kategorin, alltså stadsbor och som gär-
na tar sig fram på annat sätt än bil, som 
allra helst e-handlar. Inte barnfamiljer på 
landet som man spontant kan tycka skul-
le ha mycket att vinna på bekväm hem-
mashopping.

– Att e-handla tycks lika mycket vara 
ett resultat av livsstil som rationella över-
väganden. 

nu vill forskarna titta vidare på olika 
utlämningsställen för e-handlade varor. 

– Kanske kan gamla tiders stadsdels-
centrum få en renässans, där vi genom 
snabb e-handel kan få tillgång till ett obe-
gränsat sortiment och samtidigt få vår so-
ciala dos.

text: kristina Lindgärde

foto: gunnar menander

E-handlare åker lika ofta 
till affären som andra

hutumiLisen fdLr 
Nu är det precis tjugo år sedan 
folkmordet ägde rum, och fortfa-
rande har hutumilisen FDLR kvar sin 
extremistiska politiska ideologi som 
går ut på att de är de som rättmätigt 
ska styra Rwanda.

Efter folkmordet i Rwanda 1993–
1994 flydde hutumilisen till östra 
Kongo där de har sin bas. Målet är 
fortfarande att återta makten, men 
de är också en av flera rebellgrupper 
som slåss i Kongo. Från början var 
det runt 20.000 som flydde Rwanda, 
men i dag räknar man med att grup-
pen består av 6.000–7.000 soldater 
plus lika många eller fler kvinnor och 
barn. De är en av cirka tjugo grupper 
i Kongo som är inblandade i olika 
konflikter. Konflikten i Kongo är ett 
av de ”värsta” krigen, med mer eller 
mindre systematiska övergrepp som 
våldtäkter och mord och också med 
barnsoldater som flitigt förekom-
mande i striderna.

I sin avhandling ”Exile Warriors: 
Violence and Community among 
Hutu Rebels in the eastern Congo” 
har Anna Hedlund levt med rebeller-
na och deras familjer för att försöka 
se bakom den stereotypa bilden av 
onda massmördare.

– Barn runt fem år har en mycket tydlig 
fiendebild och vet varför de är där de är. när 
jag pratade med kvinnor och barn märkte 
jag snart att de började upprepa samma sa-
ker om och om igen.  Det var lätt att se hie-
rarkin i gruppen och det var ofta uppenbart 
att kvinnorna sa sådant som gynnar ledar-
nas intressen, kanske vad de blivit tillsagda 
att säga, berättar Anna Hedlund.

Men frågan är förstås om det inte känns 
konstigt att prata med människor som man 
vet är mördare, en del av dem har begått 
fruktansvärda handlingar?

– Det var svårt att hantera dualiteten, de 
var väldigt trevliga och snälla så det var lätt 
att bli färgad av det och att försöka sätta sig 
in i deras situation, samtidigt som de har ett 
ansvar för vad de har gjort.

jonas andersson

Trafikforskaren Lena Hiselius tar helst 
cykeln.
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forskning.

riskhantering. samhällets stöd vid 
olyckor och kriser bildar ett spindel-
nät av insatser, från blåljussektorn 
polis, sjukvård och räddningstjänst 
till privata företag och frivilligorgani-
sationer. dessa arbetar oftast snabbt 
och nära, vilket är en förutsätt-
ning om krisen ska ros i land. ännu 
bättre skulle dock arbetet fungera 
om man visste mer om vad som ut-
märker bra ledning och samverkan. 

Ett antal riskhanteringsforskare vid LTH ska 
nu ta sig an den frågan i ett nytt projekt fi-
nansierat av Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB.

– Detta har efterfrågats i många år. I 
grunden handlar det om att vi inte riktigt 
vet hur man bäst utvärderar en insats ef-
teråt, säger Christian Uhr, lektor i riskhante-
ring vid LTH, sakkunnig vid MSB och utbil-
dad räddningsledare. 

Och det är just ordet ”efteråt” som kan 
ställa till det, menar han. Det är för lätt att 
ta på sig de efterkloka glasögonen och dra 
självsäkra slutsatser om vad som var rätt och 

fel i den aktuella situationen. Man har ju 
facit. Men risken att man lurar sig själv är 
överhängande.

– Man kan göra allt rätt, men så blir det 
fel i slutändan i alla fall. Och tvärtom – vi 
kan göra fel, och så blir det rätt ändå. Det 
går inte helt att kontrollera vår komplexa 
omvärld. Vi måste, trots att vi ofta inte vill, 
acceptera osäkerheten och fatta beslut på 
antaganden, säger Christian Uhr. 

osäkerheten tiLL trots, är forskarna för-
vissade om att det finns en rad grundläg-
gande sätt att arbeta på som är bättre än 
andra. Dessa skulle i så fall också bli rele-
vanta att utvärdera lite extra. De kan handla 
om huruvida man bör fatta beslut i grupp 
eller individuellt, om man behöver en ”djä-
vulens advokat” (polisen tar till det ibland), 
vad som utgör stommen i en bra lägesför-
ståelse eller hur man påverkar tillgängliga 
resurser på bästa sätt. 

För att bringa ordning i beslutsdjungeln 
och designa utvärderingsverktyg för led-
ning och samverkan kommer forskarna att 
jobba nära praktiker vid bland andra rädd-

ningstjänst Syd. Forskarna ska genomföra 
fältstudier, djupintervjuer, småskaliga och 
storskaliga experiment för att bättre för-
stå och kunna utvärdera den trestegsraket 
som är grunden för ledning och samverkan, 
nämligen: vad händer? –  vad behöver gö-
ras? – påverkan av resurserna. 

ämnet de arbetar med har förgrening-
ar inom flera kunskapstraditioner; psykolo-
gi, kognitionsforskning, beteendeekonomi 
(nobelpristagarens Daniel Kahnemans ”tän-
ka snabbt, tänka långsamt” är ett exempel), 
kommunikationsvetenskaper, organisations-
forskning och designvetenskaper. relevanta 
rön från dessa discipliner finns med i tan-
kegodset som forskargruppen utgår från, 
därtill ett förhållningssätt som präglar deras 
hemmaarena, LTH. 

– Samtidigt som vi jobbar med teoriut-
veckling ska vi konstruera ett praktiskt utvär-
deringsverktyg, bland annat genom att pro-
va oss fram. Det här designperspektivet utgår 
från ingenjörskonst, säger Christian Uhr 

text: kristina Lindgärde
foto: gunnar menander

mer om projektet

Riskhanteringsforskarna Christian 
Uhr, Henrik Tehler och Tove Frykmer 
har tillsammans med personal vid 
Försvarshögskolan och Totalför-
svarets forskningsinstitut fått 18 
miljoner från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. För 
pengarna ska de utveckla metoder 
som verksamheter kan använda för 
att underlätta beslutsfattande. De 
ska också utveckla nya verktyg som 
kan användas för att utvärdera led-
ning och samverkan. Forskningen 
ska också fördjupa vår förståelse av 
beslutsfattande under osäkerhet. 
Projektet är en del i den satsning 
som avdelningen för riskhantering 
och samhällssäkerhet gör inom 
området ledning och samverkan. År 
2017 ska projektet slutredovisas. 

Bättre beslut vid kriser
målet för nytt projekt

Christian Uhr är lektor i riskhantering vid LTH.
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konstvetenskap. hur kan bilder visa 
att den värld vi lever i är utsatt för 
en pågående klimatförändring? 

det är forskningsfrågan för adam 
brenthel, doktorand i konstveten-
skap. han har studerat forskarnas 
försök att omvandla sina resultat 
till bilder för att lättare nå ut till 
allmänheten. isbjörnen, klimat-
forskningens ”symboldjur” framför 
andra, tycker han inte är tillräcklig.

– nej, isbjörnsbilderna är vid det här laget 
alldeles för utslitna! Jag tycker också att det 
är ett problem att både isbjörnarna och bil-
der av översvämningar, kalvande glaciärer 
och förtorkad skog illustrerar effekterna 
men inte dess orsaker. Jag studerar i stället 
möjligheten att genom bilder få betraktaren 
att förstå hur klimatförändringarna faktiskt 
pågår här och nu.

är det alls möjligt att visa detta i 
bilder?
– Kanske inte – i varje fall är det inte lätt. Det 
finns en hel del ambitiösa försök att förmed-
la kunskap genom Virtual reality i plane-
tarier och liknande miljöer. Men problemet 
med Vr-framställningar är att de fungerar 
väldigt bra för rumsliga återgivningar. Man 
kan gå runt i Pompeji, dyka ner i havet el-
ler bege sig ut i rymden... men klimatför-

ändringarna har ju en tidsmässig snarare än 
en rumslig utsträckning. De handlar också 
mycket om risker och osäkerheter, och om 
samband mellan olika variabler som inte lå-
ter sig avbildas rumsligt. 

du har nyligen besökt thomas stocker 
i bern, som lett arbetet med en av rap-
porterna från fns klimatpanel ipcc. 
hur tänker han när det gäller bilder?
– Till omslaget på gruppens rapport valde 
han ett flygfoto från en norsk glaciär. Fotot är 
tänkt att illustrera de fyra delarna av klimat-
systemet – kryosfären (det frusna vattnet), 
atmosfären, landmassan och oceanerna. Bil-
den är tagen av konstnären Yann Arthus-
Bertrand och säger något som de vetenskap-
liga bilderna inne i rapporten inte kan göra. 

– Thomas Stockers favoritbild är dock 
inte ett foto utan en målning. Den visar en 
strand med frodig djungelgrönska intill en 
sjö där det pågår en regatta, och är tänkt att 

Isbjörnen utsliten som bild 
för klimatförändringar

visa kopplingen mellan det varmare klimatet 
och glaciärernas avsmältning. Sjön på bilden 
kallas ”Aletsch-sjön” och finns inte idag – 
men det finns en stor glaciär i Schweiz som 
heter Aletsch, och som kommer att bli en sjö 
om koldioxidutsläppen fortsätter som idag.

finns det något som återkommer i de 
bilder som vetenskapssamhället väljer 
när man riktar sig till allmänheten?
– Grafer, diagram och kartor av olika slag 
återkommer förstås. I övrigt har jag noterat 
att havet – ett anonymt, odefinierat hav – 
ofta dyker upp, kanske för att ge en käns-
la av att världen är i rörelse och förändras. 
Jag har också sett att många bilder har en 
mörk bakgrund. Medvetet eller omedvetet 
presenterar man ”sanningen” mot en så-
dan fond, kanske som ett sätt att förmedla 
allvaret i frågan.

kan din kommande avhandling hjälpa 
forskarna att utforma bilder som 
kan få människor mer engagerade i 
klimatproblemet?
– Jag kommer inte med några praktiska råd 
i min avhandling. Men att beskriva och ana-
lysera ett problem på ett riktigt sätt kan vara 
ett bra bidrag till nya lösningar på gamla 
problem. Det är min övertygelse att huma-
niora kan bidra med det.

ingeLa bjÖrck

Adam 
Brenthel är 
doktorand i 
konstveten-
skap. foto: 
ingela björck

Isbjörnsbilderna är vid 
det här laget alldeles för 
utslitna för att illustre-
ra klimatförändringar, 
tycker Adam Brenthel, 
som menar att det är ett 
problem att isbjörnar-
na  illustrerar effekterna 
men inte dess orsaker. 
foto: fotokon/shutterstock
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Drygt tio år efter att Goran Basic kommit till Sverige som flykting från 
det forna Jugoslavien åkte han tillbaka till sin etniskt rensade hemby. Som 
forskare i sociologi ville han försöka göra en värderingsfri studie och inter-
vjua överlevande om förlåtelse, försoning och offerskap. En avhandling och 
tio år senare publicerar han nu de vetenskapliga artiklarna.

– Tidigare var det svårt för mig att sätta ord på det som hänt, men tack 
vare forskningen hittade jag den analytiska begreppsapparat som jag 
behövde för att kunna berätta om det som hänt under kriget och efteråt. 

Livet går vidare
– men ärren sitter kvar
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G oran Basic återvände till trakter-
na kring sin hemstad Ljubija år 
2004 för att göra en studie av 
ett efterkrigssamhälle. Ljubija 

ligger i nordvästra Bosnien, det som idag 
tillhör republika Serbska. I närheten låg det 
ökända koncentrationslägret Omarska där 
mellan 3000 och 6000 civila bosniaker och 
kroater satt fängslade under balkankriget. 
Hundratals dog av svält och misshandel. Än 
idag gräver man ut massgravar i närheten av 
lägret, som till exempel i Tomašica där man 
misstänker att uppemot 1000 försvunna 
personer kommer hittas nedgrävda.

– De flesta av de jag intervjuade i Ljubija 
kände både mig och min familj från före kri-
get, säger Goran Basic, och berättar att han 
under sin vistelse i den forna hemstaden fick 
ta emot dödshot av personer som inte köpte 
att han var där i egenskap av forskare utan 
trodde att han spionerade på dem. Återsto-
den av vistelsen sov han aldrig två nätter på 
samma plats.

goran basics fÖräLdrar bor också i 
Sverige och även om de idag åker på semes-
ter i f.d. Jugoslavien så har de aldrig återvänt 
permanent till hemtrakterna. På så sätt är 
de, enligt Basic, ganska typiska för svenska 
bosnier vars hus och egendomar ligger i om-
råden som idag bebos av ”fel” etnicitet. De 
kan inte tänka sig att återvända till sina gam-
la byar. Återvänt till sina gamla byar har där-
emot de bosnier som sökte asyl i Tyskland 
gjort. De ”tyska” bosnierna fick endast till-
fälliga uppehållstillstånd och när kriget var 
slut hade de av ekonomiska skäl ofta inget 
annat alternativ än att ta sina gamla bostä-
der i besittning, även om dessa låg i områ-
den som var etniskt rensade. 

Goran Basics har intervjuat serber, kro-
ater och bosniaker, såväl f.d. lägerfångar 
som förövare och passiva åskådare om för-
soning, förlåtelse och offerskap. Tidigare lä-
gerfångar, idag bosatta i Skandinavien in-
tervjuade han om hur de har klarat att gå 
vidare med livet efter den förnedring och 
skräck som det inneburit att ha suttit i ett 
koncentrationsläger. Han förvånades över 
att det, trots traumatiska erfarenheter, gått 
ganska bra för dem. De flesta var väletable-
rade i det svenska samhället. 

– Jag hade väntat mig mer av psykisk 
sjukdom. Men de här personerna har kun-
nat gå vidare, säger han. 

För att kunna gå vidare har det varit 
mycket viktigt för dem att få berätta om 
sina upplevelser. Många skriver ner vad de 
har varit med om, inte för ge ut någon bok 
utan för att deras barn och barnbarn ska få 
läsa om det. Men har de förlåtit förövarna? 

– På sätt och vis kan man säga att de har 
förlikats med hur livet har blivit, säger Basic. 
De som bor i andra länder åker till Bosnien på 
semester. De som återvänt eller bor kvar vitt-
nar om att det finns ett samarbete i varda-
gen mellan de olika folkgrupperna. Även om 
livet aldrig kommer att bli detsamma igen så 
tror man inte att ett nytt krig ska blossa upp.

men någon fÖrLåteLse är det inte tal om. 
Genomgående i Basics intervjuer med före 
detta fångar är att de inte kan förlåta dem 
som trakasserade dem i lägren, men att de 
heller aldrig skulle hämnas. 

De före detta lägerfångarna är kritiska 
till sanningskommissioner. De tycker visser-
ligen att det är viktigt att förövarna erkän-
ner sin skuld, men det räcker inte. För att 
rättvisa ska skipas måste det också finnas 
straff med i bilden, menar de. Dessutom 
måste förövarna uttrycka uppriktig ånger. 
Dessa tre kriterier – rättvisa, erkännande av 
skuld samt uppriktig ånger – måste, enligt 
Basics studier, vara uppfyllda om försoning 
och förlåtelse ska vara möjlig.  

Men för att slå fast skulden måste man 
så klart vara överens om vem som är föröva-
re och vem som är offer. Juridiskt sett finns 
det ingen tvekan om vem som är offer, me-
nar Goran Basic. Där talar Haagtribunalen 

sitt tydliga språk. Däremot blir offer rollen 
intressant ur ett sociologiskt perspektiv.

– Idag finns en konkurrens om offerrol-
len, säger Basic. Alla framställer sig som of-
fer, även de som är förövare i juridisk mening. 
Bland annat eftersom de idag har det mycket 
sämre ställt ekonomiskt än dem som tvinga-
des fly till andra europeiska länder. De menar 
att de har fått klä skott för det som andra har 
gjort och idag används de som billig arbets-
kraft av återvändare med bättre ekonomi.

fLera år har nu gått sedan Goran Ba-
sic gjorde sina intervjuer. Från början var 
de tänkta som en del av hans avhandlings-
arbete, men sedan fick han forskningspeng-
ar till ett annat avhandlingsprojekt – om om-
händertagna ungdomar – och intervjuerna 
lades på hyllan. 

Det senaste året har han dammat av 
dem, analyserat dem på nytt och fått dem 
publicerade som artiklar i olika tidsskrifter.

– Det var så klart en utmaning för mig 
som forskare att göra en värderingsfri studie 
över händelser som berört mig och mina an-
höriga personligen. Men det kändes som en 
viktig sak att göra och den fyller ett tomrum. 

Det säger Goran Basic som menar att det 
fortfarande är svårt att hitta värderingsfria 
analyser över vad som egentligen hände i 
Bosnien under 90-talet. 

uLrika oredsson

Goran  Basic 
har  intervjuat 
serber, kroa-
ter och bos-
niaker om 
försoning, 
förlåtelse 
och offer-
skap  efter 
Bosnien-
kriget 1992–
95.

pubLicerade artikLar

Goran Basic har bl.a. publicerat 
nedanstående artiklar om kriget och 
efterkrigs tiden i Bosnien:
• ”Konkurrensen om offerrollen 

i överlevandes berättelser efter 
kriget i Bosnien”. Tidsskrift for sam-
funnsforskning 

• ”Ritualer i koncentrationslägret. 
Avståndstagande, moral och anpass-
ning i före detta lägerfångars berät-
telser från Bosnien”. Statsvetenskap-
lig tidskrift 

• ”Förlåtelse, försoning och oförson-
lighet i överlevandes berättelser 
efter kriget i Bosnien”. Sociologisk 
Forskning
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– Vistelsen här ger mig inte bara konkret 
tillgång till källor och bibliotek. Genom 
att vara i en annan akademisk miljö får jag 
också nya idéer och perspektiv på det som 
finns i Lund.

Det säger mediehistorikern Marie 
Cronqvist som flyttade med maken Johan 
Östling och barn till Berlin förra somma-
ren. Nu är det snart dags att åka hem, men 
innan dess hann LUM träffa dem och ta del 
av deras nya erfarenheter.

Berlinerluft

1. Berlinbjörnen – en symbol 
från Berlins stadsvapen. 
2. En gammal Max Planck. 
3. I Berlin är historien stän-
digt när varande i vardagen. 

Stolpersteine ”snubbelstenar” är ett 
tyskt konstprojekt av Günter Demning. Stenarna har 
namn på offer för nazismens förföljelse och placeras 
utanför offrets  sista bostad eller arbetsplats.

Marie Cronqvist och 
Johan Östling på Café 
Einstein Stammhaus 
på Kurfürstenstrasse. 

36                          LUM nr 5 | 2014



LUM nr 5 | 2014     37

V i möter Marie och hennes man 
Johan Östling, också historiker, 
på Café Einstein Stammhaus, ett 
litet brasseri i centraleuropeisk 

stil på Kurfürstenstrasse. De berättar att när 
de var på väg till Berlin så träffade de en an-
nan forskarfamilj som precis var på väg hem. 

– De sa till oss att det här var det bäs-
ta och det jobbigaste som deras familj va-
rit med om. Och lite så är det för oss också, 
säger Marie Cronqvist.

Om de fått frågan för ett halvår sedan 
hade svaret blivit annorlunda. Hösten var 
mycket av en uppförsbacke. Den äldste so-
nen saknade sina kompisar väldigt mycket, 
och det tar på krafterna att lära känna en 
ny stad och att hitta rätt rytm i vardagen.  

Men efter jul har det vänt och nu fung-
erar allt bra.

– Minimum ett år bör man nog stanna 
om man som vi åker hela familjen med små 
barn, säger Johan Östling.

båda hade fått bLodad tand redan un-
der doktorandtiden då de var utomlands på 
var sitt håll. De ville iväg igen och villkoret 
var att båda kunde arbeta, och det kunde 
de under just denna perioden. Johan Öst-
ling inom Pro Futura-programmet och Ma-
rie Cronqvist inom ramen för det STInT-fi-
nansierade nätverksprojektet Entangled 
Media Histories. Deras två pojkar, Malkolm 
och Viktor, har inte börjat skolan ännu.

Marie och Johan tar oss med till Staats-
bibliothek zu Berlin, där båda jobbar vissa 
dagar, och sedan vidare till Max-Planck-Insti-
tut für Wissenschaftsgeschichte (vetenskaps-
historia) som Johan forskat vid under våren. 
Dessa stora centrala forskningsinstitut som 
det finns flera av i Tyskland attraherar många 
framgångsrika forskare från hela världen.

– Det är viktigt att Lund också finns med 
på sådana ställen, säger Johan Östling. Det 
är ju där man knyter konkreta kontakter. 
Den individuella kontakten gör det lättare 
för utländska forskare att komma till Lunds 
universitet sedan, till ett land där språket an-
nars kan vara ett hinder.

Tiden idag räcker inte till för att besöka 
Deutsches rundfunkarchiv i Potsdam-Ba-
belsberg, där Marie Cronqvist tillbringat en 
hel del tid med att inleda ett nytt forsknings-

projekt om utbyten av tv-program mellan 
DDr och Sverige från 1969 till 1989. 

– Man trodde ju att det var stängt mel-
lan öst och väst. Men det var jättemycket 
interaktion över järnridån. Under 70-talet 
såg många svenskar DDr som ett progres-
sivt land och man var nyfiken på både dess 
politik och kultur, berättar Marie Cronqvist.

båda uppLever att humaniora räknas och 
ses som en central och viktig kunskap i Tysk-
land på ett annat sätt än i Sverige. Histori-
kern har i Tyskland en annan samhällsroll 
och en högre svansföring. I Berlin är histo-
rien påtagligt närvarande. 

– Det märks inte minst i stadsbilden och 
som historiker blir det då mer tydligt vad man 
kan bidra med. I Sverige är detta i mångt 
och mycket utraderat efter 60-talets stora 
rivningshysteri, säger Marie Cronqvist. Varje 
beslut om att något ska byggas eller rivas 
föregås här av ett oändligt antal debatter, 
ibland under många års tid, där bland an-
nat historiker har en viktig plats. Ett exempel 
på detta var debatten om det gamla DDr-
parlamentet. Skulle det rivas eller skulle man 
bygga upp det gamla slottet? Den typen av 
debatter finns inte i Sverige, fortsätter hon.

Likaså menar de att humanisternas när-
varo syns i den medicinska debatten, t.ex. i 
frågan vad man kan göra med ett liv. Etiker 
och filosofer finns hela tiden med i de de-
batterna, vilket också det har sin bakgrund 
i kriget och nazismen.

Från Max-Planck-institutet som ligger i ett t

marie cronqvist
är: docent i historia och universitets-
lektor i journalistik och mediehistoria 
vid Institutionen för kommunikation 
och medier.
gästforskare vid: Hans-Bredow- 
Institut für Medienforschung an der 
Universität Hamburg. 
forskning: Forskar om kalla krigets 
föreställningsvärld, medier och minne, 
journalistik och väpnad konflikt. Hen-
nes nya projekt handlar om samarbetet 
mellan DDR och Sverige på televisionens 
område under 1970- och 1980-talen.

johan ÖstLing
är: docent i historia och Pro Futura- 
forskare vid Lunds universitet och 
 Swedish Collegium for Advanced Study 
(SCAS) i Uppsala.
gästforskare vid: Zentrum für 
 Zeithistorische Forschung i Potsdam och 
Max-Planck-Institut für Wissenschafts-
geschichte i Berlin.
forskning: Forskar om idéernas, po-
litikens och kunskapens historia i den 
 moderna världen och hur den präglar 
samtiden. För närvarande skriver han en 
bok om Humboldttraditionens förvand-
ling och universitetets idé i det moder-
na Tyskland.

burget villaområde i utkanten av Berlin tar 
vi oss hemåt till forskarparets kvarter – el-
ler ”Kiez”. Vad som är ett kiez bestäms av 
invånarna och kan vara några kvarter med 
samma stil och atmosfär. Lundafamiljen bor 

Staatsbibliothek 
zu Berlin på Pots-
damer Strasse 
har varit en viktig 
arbetsplats för 
både Marie Cron-
qvist och Johan 
Östlings forsk-
ning. Bibliote-
ket är byggt på 
70- talet och har 
800 läsplatser.
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i ett gästhem för forskare som heter IBZ, In-
ternationales Begegnungszentrum der Wis-
senschaft, i Wilmersdorf i västra Berlin. På 
IBZ bor just nu forskare från ett 20-tal na-
tioner och det finns ett 70-tal möblerade lä-
genheter i olika storlekar. Här finns också till-
gång till ett dagis, konferenslokal, bibliotek 
och ateljéer för forskarna. Området är grönt 
med många parker där barnen brukar leka. 

Johan och Marie valde emellertid ett an-

nat dagis till sina pojkar – rätt långt från bo-
staden, men det kändes tryggare med ett 
skandinaviskt-tyskt dagis eftersom barnen 
inte kunde någon tyska. Överhuvudtaget 
tar det mycket tid för dem att ta sig fram 
och tillbaka mellan bostaden och dagis och 
de olika arbetsplatserna i staden.

– Vi började ta bussen istället för tunnel-
banan efter ett tag för att slippa tillbringa så 
mycket tid under jord, säger Marie.

De berättar att livet på många sätt blev 
mer komplicerat när de åkte utomlands. 
Men samtidigt blir livet enklare genom att 
man lämnat många av sina åtaganden hem-
ma och kan ha fokus på färre saker – bar-
nen, forskningen och att lära känna det nya 
landet.

att få fLer att forska en tid utomlands 
är en del av satsningarna på internationali-
sering inom universitetet. Det är naturligt 
inom naturvetenskap och medicin att åka 
på postdoc en tid utomlands, men är inte 
lika vanligt inom humaniora. Det tycker Ma-
rie och Johan är synd.

– Jag menar att man redan under fors-
karutbildningen i humaniora bör uppmunt-
ra framtida mobilitet och göra klart att en 
akademisk karriär kan innebära att man flyt-
tar på sig både inom och utom landet. Detta 
kan medföra personliga uppoffringar, men 
jag tror att såväl den enskilde forskaren  som 
svensk humaniora har mycket att vinna på 
det, säger Johan Östling.

text: giseLa Lindberg
foto: susanne eWert

t

I gästhemmet (IBZ), där 
paret har bott, finns  

bland annat ett bibli-
otek, en ateljé och en 

konferenslokal. 

Härmed förklaras 3 stipendier à 400 000 
kronor ur Teggerstiftelsen till ansökan 
lediga. 

Stipendierna är avsedda som lön för post-
doktoral vetenskaplig utbildning i första 
hand utomlands och utdelas till läkare/
forskare verksamma vid Medicinska 
fakulteten, Lunds universitet och/eller 
Skånes universitetssjukhus i Lund och 
Malmö. De som tidigare erhållit stipen-
dium har möjlighet att söka ytterligare 
förlängning. För stipendiat som erhåller 
finansiering också från annat håll tilläm-
par Teggerstiftelsen regler om reducering 
av tilldelat stipendium, vilket redovisas i 
samband med beslut om stipendium. 

Stipendierna tillkännages den 19 novem-
ber 2014, och kommer att vara disponibla 
från den 1 januari 2015. Stipendiaterna 
förutsätts personligen ta emot stipendiet 
den 19 november och i samband därmed 
lämna en kort presentation av sin forskning. 

Ansökan, som ska ske på särskild  
blankett, sänds i ett exemplar till: 

Tegger Stiftelsen 

c/o Swedbank Stiftelsetjänst 

404 80 GÖTEBORG

och skall vara oss tillhanda senast 
torsdagen den 9 oktober 2014 kl 12:00.  

För ytterligare information och 
blanketter: 
se Teggerstiftelsen hemsida: 
www.teggerstiftelsen.se

För frågor kontakta: 
Professor Claes-Henrik Florén 
Professor Håkan Olsson
via e-post: info@teggerstiftelsen.se

TEGGERS STIPENDIUM FÖR  
POSTDOKTORAL UTBILDNING
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STEFAn ÖSTErSJÖ (rED.)
spår av musik 
(Musikhögskolan)

Sex, ord och musicerande – kvinnliga musiker i Gambia – att 
komponera för digitala och elektriska instrument – tango i Bue-
nos Aires... det är några teman i denna antologi där musiker och 
musikskapare skriver om musik. Boken är utgiven av nämnden 
för konstnärligt utvecklingsarbete och det stora flertalet av för-
fattarna är knutna till Konstnärliga fakulteten. 

vårt dagliga bröd 
(Kungl. Fysiografiska sällskapet i Lund)

I denna skrift redovisas föreläsningar och diskussioner vid Fysio-
grafiska Sällskapets förra vårsymposium. Föreläsarna, de flesta 
knutna till LU, talade om medicinska, entreprenöriella, sociolo-
giska, företagsekonomiska, tekniska och religiösa aspekter på 
mat och ätande. 

JOHAnnA rIVAnO ECKErDAL 
& OLOF SUnDIn (rED.)
medie- & informations-
kunnighet 
(Svensk biblioteksförening)

”när vi googlar på sionism hösten 2013 får 
vi 180.000 träffar. Bland de första tio finns 
länkar till svenskspråkiga Wikipedia, israe-
liska ambassaden, ett högerextremt digitalt 
uppslagsverk, nationalencyklopedin, Flash-
back och Lunds universitet”, skriver redak-
törerna i sin inledning. Frågan är vilka kun-
skaper och kompetenser som behövs för 
att man här ska kunna välja information på 
bästa sätt? 

Andra gånger förväntas man som med-
borgare ta ställning genom att självständigt 
söka efter och värdera information t.ex. när 
det gäller att välja elbolag, få behandling för 

Skönlitteratur och 
agitation = sant?
– Ja, åtminstone i ungsocialisternas 
tidskrift Brand i början av 1900-ta-
let, som gav väldigt mycket plats åt 
skönlitterära bidrag. Noveller och 
dikter stod sida vid sida med artik-
lar om politiska personligheter och 
rapporter från rörelsens aktiviteter.
– Fiktionen kunde handla om 
industrin som en helvetesvärld, om 
drömmen om den orörda naturen, 
om pacifistiska hjältar och krigets 
fasor, eller om gudstron som ett 
sätt att lura arbetarklassen. Den 
måste ha uppskattats av läsarna, 
eftersom skönlitteraturen var 
en så stor och integrerad del av 
tidningen.

– Efter första världs-
kriget blev Brand 
mer känd som litte-
rär tidskrift än som 
en politisk tidning 
(eller både och). 
Det kan ses som 
en del av en mer 
allmän utveckling 
mot en separering 
av skönlitteratur 
och politik.

Vilken information krävs 
för att kunna välja?

en sjukdom eller göra en skoluppgift. Att 
luta sig mot Google och nya digitala medi-
er blir allt vanligare i sådana sammanhang. 

Om den medie- och informationskunnig-
het (MIK) som dagens samhälle kräver hand-
lar den här antologin, där nio forskare från 
tre lärosäten bidrar med sina perspektiv på 
området. Bidragen handlar bl.a. om vuxen-
studerandes informationskompetens, an-
vändningen av sociala medier i skolan och 
kopplingen mellan medborgarskap och MIK. 
redaktörerna är lektor resp. professor i bib-
lioteks- och informationsvetenskap vid LU.

EMMA HILBOrn
världar i brand 
(Agerings bokförlag)

Emma Hilborn, doktorand i historia

boken.
REDAKTÖR: INGELA BJÖRCK
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pedagogik.  det är kul att berätta 
om pedagogiska experiment och 
framgångar. så kul att man ibland 
glömmer hålla tiden. då riskerar 
man att bombarderas med gosedjur 
och bli utvisslad. det hände två lä-
rare som öppningstalade på univer-
sitetets och Lunds kommuns första 
större gemensamma teachmeet.

Att blanda undervisning på nätet med verk-
liga möten är en bra modell för att sprida 
kunskap om kvinnors mänskliga rättighe-
ter i länder med auktoritära regimer. Det 
vet man på raoul Wallenberg-institutet där 
man kört sådana här kurser i Sydostasien 
sedan 2011. 

– Det är bara fördelar med blended lear-
ning. Deltagarna på våra kurser har olika er-
farenhet och förkunskaper – genom nätkur-
sen kan de läsa in sig i förväg, utifrån olika 
behov och lärstilar. när vi sedan ses på rik-
tigt vid den avslutande workshopen i Kuala 

Gosedjur och digitala verktyg 
inspirerade på TeachMeet

Lumpur så är kunskapsnivån i gruppen mer 
jämn, berättade Sofie Landahl och Helena 
Olson från raoul Wallenberg-institutet. 

Workshopen är viktig som morot – att 
bara läsa via nätet är sällan tillräckligt moti-
verande, menade de också – och blev alltså 
så engagerade att de missade att hålla den 
avsatta talartiden på sju minuter. Skrattan-
de fick de avbryta sitt anförande när publi-
ken överöste dem med mjuka gosedjur och 
visslingar. 

Det är så här lättsamt det går till vid 
TeachMeet, som är en internationellt eta-
blerad mötesform för pedagogiskt erfaren-
hetsutbyte kring digitala verktyg i undervis-
ningen. Lunds skolors IKT-team arrangerade 
mötet i slutet av april tillsammans med uni-
versitetets utbildningsenhet CED.

Varje inlägg är på två eller sju minuter. Till 
detta första möte hade närmare tjugo lärare 
från både universitetet och kommunen an-
mält sig att tala och uppslutningen av åhöra-

utbildning.

re var också god i Palaestra där man möttes.
På de fem år som IKT-teamet arbetat i 

kommunen har det hänt massor, inte minst 
på skolor med engagerade rektorer –det är 
viktigt att cheferna uppmuntrar IKT-expe-
rimentlustan. 

barn och unga är som bekant hemtama 
med den digitala tekniken. 

– Men även om de är snabba och modi-
ga, så ska lärarna inte glömma att det ändå 
är de själva som står för kompetensen och 
erfarenheten och den viktiga källkritiken, 
menade Johanna Karlén och Ingrid Linse i 
kommunens IKT-team.

TeachMeet lär återkomma.
– Det är kul, för vi har mycket att lära av 

varandra. Det är ett tillfälle för universitetslä-
rare att förstå vilken digital kompetens elev-
erna har redan i grundskolan. De blir ju våra 
studenter om några år, menade Lena Land-
gren, pedagogisk utvecklare vid UB.

britta coLLberg

Sofie Landahl och Helena Olson från Raoul Wallenberg-institutet berättade om blended learning, men glömde hålla tiden och avbröts av ett 
regn av gosedjur… foto: gunnar menander
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e-Lärande. hur ska universitet 
göra för att vara i framkant inom 
e-lärande? en ny utredning visar att 
bättre samverkan mellan de digitala 
plattformarna, samt utbildning av 
lärare i hur man kan använda digital 
undervisning för att förbättra 
studenters lärande är steg i rätt 
riktning. 

Det är Centre for Educational Development, 
CED, som har gjort utredningen om e-läran-
de och de arrangerade ett visionsseminari-
um för lärare och studenter som skulle få ta 
del av några av de bästa möjligheterna med 
det digitala lärandet. Prorektor Eva Wiberg 
inledde seminariet. 

– Vi har tappat fart inom området de se-
naste åren, men det finns mycket vi kan göra 

för att bli bättre. Inom de närmsta åren ska 
vi vara på toppen, säger hon.

Enligt CED:s utredning är det en ojämn 
utveckling när det gäller användandet av 
e-lärande, samtidigt som det handlar om 
i vilken utsträckning lärarna har möjlighet, 
kompetens och intresse för att föra in mer 
digitalisering i undervisningen.

– Lunds universitet har arbetat väldigt 
decentraliserat inom utbildningen. Vi har 
digitala plattformar, men det finns för lite 
kunskap om dem. nu har utvecklingen kom-
mit så långt, att det inte går att bara arbeta 
genom eldsjälarna. Alla måste få tillgång till 
verktygen och få stöd i att upptäcka att un-
dervisningen kan bli bättre med e-lärande 
säger Åsa Lindberg-Sand.

Hon är avdelningschef på CED och är 
projektledare för den utredning som har 

ny utredning om e-lärande klar

gjorts. Hon menar att det behövs flera steg 
av åtgärder för att universitetet ska vara i 
framkant när det gäller e-lärande. 

– Tekniken finns redan där. Det viktigaste 
är att samordna och skapa samverkan med 
de digitala verktyg som det redan finns till-
gång till, som LUVIT och Moodle. Dess utom 
måste lärarna utbildas för att verkligen kun-
na utnyttja de pedagogiska fördelarna, sä-
ger Åsa Lindberg-Sand.

just samtaLen om lärarnas roll utveckla-
des till en av visionsseminariets mest livliga 
diskussioner. Enligt CED:s utredning så är 
ungefär hälften av lärarna mycket angeläg-
na om att få bättre förutsättningar för e-
lärande, samtidigt som en stor grupp lärare 
inte tror att e-lärande medför bättre kvalitet 
i utbildningen. 

– En anledning till att vi anordnade vi-
sionsseminariet var för att visa några god-
bitar med e-lärande och hur bra det kan bli. 

En av dessa godbitar handlade om att 
”flippa klassrummet”. En modell som kan 
främjas av just nyttjandet av e-lärande och 
digitalisering. 

– Att ”flippa klassrummet” innebär att 
studenterna redan i förhand förbereder sig 
på kommande föreläsningar och diskussio-
ner. Problemet med det har varit att väl-
digt få studenter är intresserade av att läsa 
i läroboken innan själva föreläsningen, sä-
ger Mikael Sundström som är universitets-
lektor på Statsvetenskapliga institutionen 
och som själv har skrivit i en lärobok i e-
bokform.

genom e-boken kan man integrera mer 
innehåll än enbart texten. Till exempel kan 
man använda sig av ljud- och videofiler. 

– Det vi har sett är att studenterna är väl-
digt intresserade av de här integrerade in-
slagen. Man skummar genom texten, men 
lägger inte så stor vikt vid den. Varje gång 
studenten kom till en länk med en film el-
ler ett ljudklipp så stannade man upp och 
klickade på den. 

nu när utredningen är färdig har man 
föreslagit en handlingsplan om policy som 
universitetet ska ta ställning till.

 fredrik brÖndum 

Utbildning av lärarna 
ska få fart på e-lärandet

Lunds universitet vill bli bättre på e-lärande. foto: mikael risedal
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mStore är Apple Premium Reseller och vi har butiker i Västerås, Stockholm City, 
Sickla Galleria, Malmö, Lund, Kristianstad och Borlänge.

Öppettider: Måndag-fredag 10-19, Lördag 12-16
www.mstore.se  Stora Södergatan 4 (Kattesund), 222 23 Lund lund@mstore.se

Lunds nya Applebutik.
– Utöver det vanliga!

Nu öppnar vi vår nya, större och mer välsorterade butik, 
vid Kattesund i Lund. Om du tänker köpa eller redan har 
en Mac, iPad eller iPhone, så har vi kunskap, erfarenhet och 
produkter för att skapa den perfekta lösningen för dig, både 
för arbete och fritid. 

Välkommen till din Applespecialist i Lund!
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Besökare i Asien förvånas inte sällan över dynami-
ken. Alla har läst om utvecklingen, att se saker på 
plats blir ytterligare en väckarklocka. 1986 bestäm-
de sig ståltillverkaren POSCO i Sydkoreanska Po-

hang att staden behövde ett universitet. Idag är Pohang Uni-
versity of Science and Technology, eller Postech, ett av Asiens 
ledande universitet. Universitetsrankingar och alla deras bris-
ter till trots, men de säger något, och Postech och varför inte 
nanyang Technological University i Singapore, lett av svenske 
Bertil Andersson är bägge unga universitet som rankas högre 
än flera av våra anrika svenska 
universitet. Tronar vi på min-
nen från fornstora dar, eller?

från 2005 tiLL 2013 ökade 
andelen internationellt sam-
publicerade artiklar i världen 
från 17 procent till 23 procent. 
I Sverige var ökningen från 
49 procent till 59 procent. 
Lunds universitet följer den svenska trenden och gick från 
50 procent till 59 procent. Det är svårare att göra mer, men 
skulle mer fokusering ge ytterligare utväxling? Generellt är 
samarbeten bra; de leder till att ideer testas utifrån olika per-
spektiv, och som före detta aktiv forskare har jag tillit till att 
forskare efter bästa förmåga utnyttjar kontakter och infra-
struktur. Ett internationellt nätverk stärker även varu märket. 
För Kina, Japan och Sydkorea, för att nämna tre asiatiska län-
der, så är fortfarande ”bara” kring 15–25 procent av den ve-
tenskapliga produktionen med internationella partners, men 
de strävar uppåt och söker partners.

hur syns då sverige och Lunds universitet i världen? Mitt 
intryck är blandat. när jag berättar att jag är från Sverige och 
skam att säga i detta forum nämner att jag arbetat vid KTH, 
så är den första associationen till Sverige den om nobel priset. 

Professor Anders Karlsson vid förlaget Elsevier i Tokyo 
samt ansvarig för Svenska ambassadens vetenskaps- och 
innovationskontor, tycker till om Sveriges och Lunds 
universitets synlighet ute i världen. 

I nästa steg nämns välkända företag, alltsom oftast IKEA. 
Ibland nämns universitet, Karolinska Institutet, Lund eller KTH, 
det sistnämnda för Lundensare kanske mer att tolka som en 
artighetsgest från värdens sida. Intressant nog så på svens-
ka ambassadernas hemsidor så hittar man information kring 
”Study in Sweden” och ”Work in Sweden”, men ganska lite 
kring ”research in Sweden”.  Storbritannien, Schweiz och ne-
derländerna har, en som jag anser, mer övergripande och stra-
tegisk marknadsföring. I Sverige ligger ansvaret kring interna-
tionalisering på de enstaka universiteten, vilket i min mening 

ibland ger ett spretigt intryck. 

forskare har aLLtid ut-
ifrån intresse etablerat samar-
beten. Internationalisering ges 
dock mer och mer en strate-
gisk roll från universitetens sida, 
och universiteten blickar utåt 
bortom studentrekrytering. För 
att ett svenskt toppuniversitet 

såsom Lunds  även skall ses som ett toppuniversitet bortom 
den värld som vildgåsen Akka lät Skånepågen nils uppleva på 
gåskarlen Mårtens rygg, så gäller det att man först står på en 
solid lokal grund och i nästa steg engagerar omvärlden. Star-
ka forskningsmiljöer lever ofta i närhet till starka innovations-
miljöer, och svenska universitet vinner mer på att marknads-
föra sig som en del av ett väl fungerande innovationssystem. 
Japanska toppuniversitetet Osaka University, som för övrigt 
ser Lunds universitet som en intressant samarbetspartner, ut-
trycker detta väl i en av sina deviser, fritt översatt till ”lev lo-
kalt, väx globalt”, eller varför inte ”lev och väx glokalt”!

anders karLsson
VICE PrESIDEnT FÖr GLOBAL ACADEMIC rELATIOnS PÅ  ELSEVIEr. 
ArBETAr I TOKYO SOM AnSVArIG FÖr SVEnSKA AMBASSADEnS 

VETEnSKAPS- OCH InnOVATIOnSKOnTOr. 
PrOFESSOr I KVAnTFOTOnIK VID KTH.  

Tronar vi på minnen från fornstora dar? 

”Starka forskningsmiljöer lever ofta 
i närhet till starka innovationsmiljöer, 
och svenska universitet vinner mer på 
att marknadsföra sig som en del av ett 
väl fungerande innovationssystem. ”

gästtyckaren.
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 universitetsjämfÖreLser. Att jämföra 
är alltid vanskligt: ska det vara med dem 
som upplevs som bättre, lika bra eller säm-
re? Med den som är lika gammal, yngre el-
ler äldre? Svåra frågor. Jämförelser ger sam-
tidigt möjlighet att fundera över praktiker 
och ambitioner. Därför kan det ligga ett 
värde i att jämföra sig med de allra främsta 
inom ett fält och att fundera över hur de ta-
git sig dit. Avsikten med den rapport som 

 universitetsjämfÖreLser.  I LUM 3-2014 
kartlades några likheter och skillnader mel-
lan LU och två av våra amerikanska partner-
universitet, Stanford och Berkeley. resultatet 
blev en knock-out-seger för de amerikanska 
universiteten; varenda en av de fem fokus-
punkterna utföll till LU:s nackdel. Kanske var 
detta skribenternas avsikt? Hur som helst ter 
sig en jämförelse mellan LU och säg, Stan-
ford, rätt otillbörlig. Exempelvis kan sägas 
att LU förra året mottog 18 miljoner kronor i 
donationer; motsvarande siffra för Stanford 
var drygt en miljard dollar! Inte konstigt att 
det blir en ”sämre internationell mix och 
minskad mobilitet”, som artikelförfattarna 
vill göra gällande; Stanford befinner sig up-
penbarligen på en helt annan ekonomisk 
planet jämfört med LU och då blir det rim-
ligtvis svårt att locka de åtråvärda internatio-
nella studenternas gunst. Vårt universitet har 
dessutom fungerat som akademisk institu-
tion i 350 år, betydligt längre än Stanford och 
Berkeley tillsammans. Jag finner det smått 
otroligt att LU hade överlevt alla dessa år om 
det verkligen rådde ”svårigheter [med att] 
prioritera och styra”, ”inavel”, ”besatthet av 
det mätbara” kryddat med ”dålig koppling 

insändare. Skriv till LUM! lum@lu.se | LUM, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund | Hämtställe 31

Tveksamt jämföra LU och Stanford

till arbetsmarknaden” och ”outvecklad för-
ståelse för vad omvärlden kan bidra med”. 
Tvärtom har LU och UU, som också får sig en 
känga i artikeln, utbildat mängder av fram-
stående människor inom alla akademins gre-
nar i sammanlagt nästan 1.000 år. Att sjö-
sätta en massa förändringar på dessa lösa 
grunder vore katastrofalt, speciellt med det 
svenska skolsystemets erfarenhet av föränd-
ringar enbart för förändringens skull. Och 
precis som prorektor Eva Wiberg klokt på-

pekade, borde vi snarare jämföra oss med 
universitet i Europa – dessa lever ju i en eko-
nomisk verklighet mer liknande vår. Bolog-
na, Heidelberg och Salamanca kan säkerli-
gen utgöra en ännu bättre inspirationskälla 
för förbättringar än Berkeley och Stanford. 
Gräset är inte alltid grönare på andra sidan 
Atlanten.

adrian mehic
LÄrArE OCH STUDEnT

STATISTISKA InSTITUTIOnEn, 
EKOnOMIHÖGSKOLAn

svar: ”Alltid vanskligt att jämföra” 
refererades i LUM var att identifiera speci-
fika drag hos universitet som har nått hög-
sta internationella ryktbarhet. Dessa drag – 
gemensamma för det delstatliga Berkeley 
(med bara blygsam egen förmögenhet) och 
det privata och rika Stanford – var att bedri-
va utbildning och forskning i nära samver-
kan, att aktivt och öppet rekrytera personal 
och studenter, och att utveckla krävande vi-
sioner för all verksamhet. Detta kanske inte 

faller alla på läppen, men tillsammans har 
det gjort dessa universitet till vad de är idag. 
De är för övrigt också samma ambitioner 
som vägleder internationellt högt värderade 
universitet som Basel (1460), Köpenhamn 
(1479) och Leiden (1575). Lärdomarna kan 
tillämpas överallt, även hos de gamla och 
statliga universiteten. 

 mats benner

syLvia schWaag serger

Kulturen på Stand-
ford skiljer sig från 
den i Lund. Här är 
Frances C. Arril-
laga Alumni Cen-
ter. Av namnet 
att döma är bygg-
naden donerad, 
liksom de flesta 
andra på univer-
sitetet. Inne tas 
alumner – möjliga 
donatorer – om-
hand  mycket väl. 
foto: petra francke
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13 juni

mark max-hansen i kemiteknik: ”Mode-
ling and optimization of rare earth element ch-
romatography”. Kl 13.00 i hörsal B, Kemicen-
trum, Lund. 

juan rodrigo villagomez adriazola i 
organisk kemi: ”Biological activities of natu-
ral and semi-synthetic pseudo-guaianolides: 
inhibition of transcription factors”. Kl 9.30 i 
hörsal C, Kemicentrum, Lund. 

moohammed Wasim yahia i byggan-
de och arkitektur: ”Towards better urban 
spaces in harmony with mircoclimate – urban 
design and planning regulations in hot dry Da-
mascus, Syria”. Kl 9.00 i sal A:A, A-huset, Söl-
vegatan 24, Lund. 

bahram ganjipour i fysik: ”Quantum 
transport in heterostructure nanowire devi-
ces”. Kl 9.30 i rydbergsalen, Fysicum, Lund.

14 juni

peter bengtsen i konsthistoria och visu-
ella studier: ”The stree art world”. Kl 10.00 
i sal 314, hus Josephson, Institutionen för kul-
turvetenskaper, Lund.

Disputationer som har ägt rum:

jeanette praestegaard i sjukgymnastik: ” 
Physiotherapy in a Danish private context – a 
social ethical practice”.  

niklas andersson i kemiteknik: ”Parallel 
computing in model-based process engine-
ering”. 

torgny roxå i pedagogisk utveckling 
inom teknikvetenskap: ”Microcultures in 
the meso level of higher educations organisa-
tions – The Commons, the Club, the Market, 
and the Square”. 

patrik Lundin i fysik: ”Laser sensing for 
quality control and classification – applications 
for the food industry, ecology and medicine”. 

valeria Wallace salinas i teknisk mikro-
biologi: Improving stress tolerance in industri-
al saccharomyces cerecisiae strains for ethanol 
production from lignocellulosic biomass”. 

benedict oppong asamoah i folkhälso-
vetenskap: ”Social determinants and the role 
of maternal health care services for equity in 
Ghana from 1988-2008”. 

kajsa stubendorff i klinisk medicin 
med inriktning klinisk neurovetenskap: 
”Markers of prognosis in neurodegenerative 
dementia”. 

carolina ellberg i biomedicin med in-
riktning genetisk cancerepidemiologi: ”In-

sights into breast cancer: new familial patterns 
and identification of a potential predictive 
marker”. 

johan klavestrand i pedagogik: 
”Towards healthy, flourishing teachers and 
pedagogical well-being. The effects of school 
climate and work demand on teachers´health, 
job satisfaction, efficacy and work ability”. 

anna kaijser i hållbarhetsvetenskap: 
”Who is marching for Pachamama? An inter-
sectional analysis of encironmental struggles 
in Bolivia under the Government of Evo Mo-
rales”. 

miguel guzman i tillämpad biokemi: 
”The role of zinc in leishmaniasis and tuber-
culosis”. 

muhammad marizwan bin muhammad 
marizan bin abdul manan i trafik och väg: 
”Factors associated with motercyclists´safety 
at access points along primary roads in Ma-
laysia”. 

anton nilsson i nationalekonomi: 
”Health, skills and labor market success”. 

riccardo guglielmi i italienska med 
språkvetenskaplig inriktning: ”Loco ubi 
dictur….. ”La toponomastica di Vallebona e 
dintorni”. Un territorio di confine tra Liguria e 
Provenza”. 

Lena nordström i immunteknologi: 
”SOX11 in mantle cell lymphoma – novel tools 
for diagnositc, prognostic and functional in-
vestigations”. 

sofia Winslow i laboratoriemedicin 
med inriktning tumörcellsbiologi: ”regula-
tion of cellular growth and identification of st-
romal gene signatures in breast cancer”. 

Lisbeth jönsson i vårdvetenskap med 
inriktning omvårdnad: ”Children with type 
1 diabetes. The initial education process and 
the impact on children and their parents”. 

pernilla stenström i klinisk medicin 
med inriktning barnkirurgi: ”Anorectal 
malformations – their impact on early phases 
in life”. 

helena janols i klinisk medicin med in-
riktning infektionsmedicin: ”Biomarkers in 
sepsis and other servere infections”. 

hesameddin fatehi i strömningsteknik: 
”numerical simulation of comustion and gasi-
fication of biomass particles”. 

benny palmqvist i kemiteknik: ”Proces-
sing lignocellulosic biomass into ethanol – im-
plications of high solid loadings”. 

sepideh gorji ghalamestani i fysik: 
”realization of complex III-V nanoscale hete-
rostructures”. 

pernilla johansson i byggnadsfysik: 
”Determination of the critical moisture level 

disputationer.

for mould growth on building materials”. 
karl berntorp i reglerteknik: ”Particle 

filtering and optimal control for vehicles and 
robots”. 

björn hammarström i elektrisk mät-
teknik: ”Acoustic trapping in biomedical re-
search”. 

hanna skärstrand i biomedicin med in-
riktning experimentell diabetesforskning: 
”Aspects of autoantibody epitopes in type 1 
diabetes”. 

åsa romé i hälsovetenskap med inrikt-
ning sjukgymnastik: ”Prescribed physical ac-
tivity. A health economic analysis”. 

sophia frantz i klinisk fysiologi: ”Lung 
function in smokers – aspects on COPD diag-
nosis and associations to athersclerosis and al-
cohol consumption”. 

per swärd i klinisk medicin med inrikt-
ning ortopedi: ”Knee injuries and their con-
sequences – the impact of impact”. 

frida gustavsson i livsmedelstekno-
logi: ”Coagulation properties in bovine milk 
using milk genomics approaches”. 

belinda adler i elektrisk mätteknik: 
”Strategies for miniaturezed biomarker detec-
tion”. 

johan blomberg i allmän språkveten-
skap: ”Motion in language and experience. 
Actual and non-actual motion in Swedish, 
french and tai”. 

bo keck i idé- och lärdomshistoria: 
”Halmstadgruppens metamorfoser. En studie 
av en konstnärsgrupp”. 

dan nässelqvist i nya testamentets ex-
egetik: ”Public reading and aural intensity. An 
analysis of the soundscape in John 1-4”. 

sofia somajo i laboratoriemedicin med 
inriktning klinisk kemi: ”Vitamin K-depen-
dent protein S-studies of synthesis, structure 
and function”. 

sofia hult Lundh i biomedicin med in-
riktning neurovetenskap: ”Psychiatric and 
metabolic distrubances in experimental mo-
dels of Huntington´s disease”. 

peter Lilja i pedagogik: ”negotiating 
teacher professionalism. On the symbolic poli-
tics of Sweden´s teacher unions”. 

tim fieblinger i biomeidin med inrikt-
ning neurobiologi: ”Striatal adaptations in 
experimental parkinsonism and L-DOPA-indu-
ced dyskinesia”. 

Lennart erlandsson i rättssociolgi: 
”rätt, norm och tillämpning. En studie av nor-
mativa mönster vid beslut enligt LSS på tre 
arenor”.  

maisam abbadsi i förpackningslogis-
tik: ”Exploring themes and challenges in deve-
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loping sustainable supply chains – a complexi-
ty theory perspective”. 

helena svensson i kemiteknik: ”Energy 
efficient processes for the production of ga-
seous biofuels – reforming and gas upgra-
ding”. 

Linda Wallenhag i fysik: ”X-ray diag-
nostics in comustion – study of paticle forma-
tion in flames using combined small- and wi-
de-angle x-ray scattering”. 

tom karlsson i företagsekonomi: ”Ma-
nager and civil servant. Exploring actors´taken-
for-granted assumptions in public administra-
tion”. 

anna hedlund i socialantropologi: ”Exi-
le warriors: violence and community among 
hutu rebels in the eastern Congo”. 

fredrik Wikberg i byggande och arki-
tektur: ”A theory of architectural objects to 
support design configuration”. 

elina andersson i hållbarhetsveten-
skap: ”Fertile grounds? Collective strategies 
and the political ecology of soil management 
in Uganda”. 

Wamei Lin i värmeöverföring: ”Mode-
ling and performance analysis of alternative 
heat exchangers for heavy vehicles”. 

dan killander i organisk kemi: ”Synthe-
sis of bioactive natural products and analo-
gues”. 

ulrika Wennersten i immaterialrätt: 
”Immaterialrätt och skydd av samhällsideal. En 
studie av klassikerskyddet i upphovsrätten och 
undantagen i varumärkesrätten, mönsterrät-
ten och patenträtten för allmän ordning och 
goda seder”. 

chenxin Zhang i elektro- och 
informationsteknik:”Dynamically reconfi-
gurable architectures for real-time baseband 
processing”. 

Linda vallenhag i förbränningsfysik: 
”X-ray diagnostics in cumbustion – study of 
particle formation in flames using combined 
small- and wide-angle x-ray scattering”. 

rafael camacho dejay i kemisk fysik: 
”Polarization portraits of lightharvesting an-
tennas: from single molecule spectroscopy to 
imagning”. 

anders nilsson: ”Volumetrix MrI measu-
rements of velocity and flow – accuracy, visua-
lisation and technical improvements”. 

elina andersson: ”Fertile grounds? Col-
lective strategies and the political ecology of 
soil management in Uganda”. 

klara jonasson i kemi: ”nickel and iri-
dium pincer complexes with saturated fram-
works – synthesis and reactivity”. 

mikael Lindberg: ”From competitive to 
cooperative resource management for cyberp-
hysical systems”. 

fredrik Wikberg i projekteringsmeto-

dik: ”A theory of architectural objects to sup-
port design configuration”. 

erkki palmu i biologi: ”Ground beetle 
dynamics in intensively managed agricultural 
landscapes”. 

albin erlanson i nationalekonomi: ”Es-
says on mechanism design”. 

katarina mårtensson i pedagogisk ut-
veckling inom teknikvetenskap: ”Influen-
cing teaching and learning microcultures”. 

hossein hashemi i teknisk vattenre-
surslära: ”Floodwater harvesting for artificial 
recharge of groundwater – estimation and 
prediction for arid Iran”. 

belinda adler i biomedicinsk teknik: 
”Strategies for miniaturized biomarker detec-
tion”. 

inese dubnika hauksson i klinisk medi-
cin med inriktning yrkes- och miljöderma-
tologi: ”Contact allergy to formaldehyde. Di-
agnosis and clinical relevance”. 

emilia heimann i biomedicin med in-
riktning experimentell diabetesforskning: 
”Studies in beta cells and adipocyts in the con-
text of obesity and T2D – focusing on PDE3B, 
IPn and SCFAs”. 

jonas dahlberg i klinisk medicin med 
inriktning internmedicin: ”Genetic predis-
position to salt sensitivity and cardiovascular 
disease”. 

theo bodin i laboratoriemedicin med 
inriktning yrkes- och miljömedicin: ”road 

14 juni sänka skepp i vattenhallen. I Vat-
tenhallen får alla experimentera med naturve-
tenskap och teknik. Klä dig i en jättesåpbubbla, 
skärskåda stjärnhimlen, laborera med luft, laser 
och cykelhjul! Kl 12.00–17.00 Vattenhallen Sci-
ence Center LTH, John Ericssons väg 1, Lund.

på gång.

traffic noise – factors modifying its relation to 
annoyance and cardiovascular disease”. 

anders rasmussen i biomedicin med 
inriktning neurofysiologi: ”Feedback con-
trol of cerebellar learning”. 

carl sandén i laboratoriemedicin med 
inriktning experimentell hematologi: 
”Molecular mechanisms of the DEK protein in 
leukemia”. 

jenny aronsen torp i vårdvetenskap 
med inriktning omvårdnad: ”nutrition and 
physical activity amongSomali immigrants in 
Sweden”. 

andreas hedblom i laboratoriemedi-
cin med inriktning experimentell cancer-
forskning: ”response mechanisms of normal 
hematopoietic cells and leukemic cells to ge-
notoxix agents and novel therapeutic strate-
gies”. 

karolina turczynska i biomedicin: ”Vas-
cular smooth muscle mechanotransduction 
and plasticity – the role of micrornA, calcium 
signaling and actin polymerization”. 

ragnhild måstrup i vårdvetenskap 
med inriktning omvårdnad: ”Breastfeeding 
of preterm infants. Associated factors in in-
fants, mothers, and clinical practice”. 

snjólaug sveinsdóttir i klinisk medicin 
med inriktning perinatalmedicin: ”Preterm 
intraventricular haemorrhage. Effects of extra-
cellular haemoglobin”.

14–16 augusti konferens. exploring 
blind spots – the 27th conference of the 
nordic sociological association. För mer 
information, se http://nsa2014.amit.se  eller 
nordic2014@gmail.com 
  

Upptäck Backagården!
– det kompletta kurs- och konferens- 
centret mitt i natursköna Skåne. 

Vi har nio moderna konferenssalar, 
med senaste teknik. Nyrenoverat bo-
ende och en restaurang med menyer 
enligt god skånsk tradition.

Stenskogen 735, 243 91 Höör, tel 0413-746 00, info@backagarden.se 
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pris. Professor inger enkvist har tilldelats 
priset Cervantes Intercultural 2014 av Instituto 
Cervantes i Stockholm. Inger Enkvist vars ämne 
är spanska får priset för att hon på ett föredöm-
ligt sätt har stärkt de kulturella banden mellan 
spansktalande länder och Sverige. 

pedagogiskt pris. helena alexander-
son, professor vid Geologiska institutionen, har 
tilldelats studentkårernas pedagogiska pris för 
framstående insatser i utbildningen. Priset om-
fattar 25.000 kronor och delades ut i samband 
med professorsinstallationen tidigare i vår. He-
lena Alexanderson belönades i fjol med Lunds 
naturvetarkårs pedagogiska pris.

ruth patrick-pris. daniel conley, profes-
sor i biogeokemi vid Geologiska institutionen, 
har belönats med ruth Patrick-priset. Bakom ut-
nämningen står ASLO, Association for the Sci-
ences of Limnology and Oceanography. Priset 
får Daniel Conley för sina mångåriga forsknings-

hänt.

En enkät som Filosofiska studentrådet har 
gjort visar att 54 procent av de svarande 
är negativa till en permanent flytt från 
Kungshuset till det nybyggda LUX som 
invigs i höst. Drygt 74 procent skulle före-
dragit att få flytta tillbaka till Kungshuset 
efter att det renoverats. Drygt 61 procent 
svarade ja på frågan om institutionens lo-
kalisering var en viktig fråga att driva för 
Filosofiska studentrådet.

Totalt är 139 studenter tillfrågade och 
svarsfrekvensen var över 95 procent, rap-
porterar Henrik Hågemark som är ordfö-
rande för Filosofiska studentrådet.  

Lu-anknuten forskare 
pratade inför fn

frank biermann, ledare för earth system 
governance-projektet som är baserat vid 
Lu, hade äran att tala inför fn:s general-
församling vid ett möte i april. 

Mötet hade temat ”harmoni med naturen” 
och ordnades i anslutning till den internatio-
nella dagen för moder jord, Mother Earth Day. 
Frank Biermanns anförande handlade om ”Go-
vernance in the Anthro pocene”, dvs. hur män-
niskan ska kunna styra sina effekter på jordens 
olika system så att de inte blir så skadliga som 
de nu är.

Denna fråga är också vad projektet i sin 
helhet handlar om: om de beslut på olika om-
råden och olika nivåer som påverkar miljön, 
och om de normer, maktrelationer och nätverk 
som påverkar besluten. Forskningen har inrik-
tats fr.a. på frågor om vatten, livsmedel, klimat 
och ekonomi. 

Projektet har haft sin bas vid LUCSUS, LU:s 
centrum för hållbarhetsforskning, sedan 2011. 
Värdskapet utvärderades förra året och har nu 
fått förlängd tid fram till 2018. Flera forskare 
både från LUCSUS och från Statsvetenskapliga 
institutionen ingår i det globala forskarnätver-
ket bakom projektet.

insatser gällande övergödningsproblem och sy-
refattiga havsbottnar. 

kungLigt stipendium. adam bahr vid 
Biologiska institutionen har fått ett stipendium 
på 85.000 kronor från stiftelsen Konung Carl 
XVI Gustafs 50-års fond. Pengarna får han för 
sitt arbete kring skogssvamparnas betydelse i 
kolets kretslopp.

guLdmedaLj. mats paulsson tilldelas Lunds 
universitets medalj i guld för sina insatser vid 
bildandet och utvecklingen av Medicon Village 
där Lunds universitet, region Skåne och ett 
stort antal företag och organisationer förlagt 
verksamhet och nu samarbetar.

promotionen. Den 5 juni fick Lunds univer-
sitet 234 nya doktorer, 17 hedersdoktorer och 
14 jubeldoktorer som promoverades i Dom-
kyrkan.   

filosofistudenter vill 
stanna i kungshuset

nummer manusstopp utkommer
LUM 6 2 september 19 september
LUM 7 30 september 17 oktober
LUM 8 4 november 21 november
LUM 9 1 december 18 december

– vi är enormt stolta över författarskolan 
och våra studenter och det behöver firas, 
säger en glad therese granwald lärare 
och programkoordinator på författarsko-
lan och själv författare.
 
Det är tio år sedan den första kullen förfat-
tarskolestudenter gick ut. Jubileet firades 
med ett välbesökt symposium ”Litterärt ska-
pande- att bli och att vara författare” på Me-
jeriet.

 Eftermiddagen bjöd på två panelsamtal 
varvade med uppläsningar av författarskole-
elever och några musikinslag. Det första sam-
talet kretsade kring litterärt skapande som 
ämne ”Går det att undervisa i att skriva roma-
ner?”. Författarskolan har visat att det går. Se-

dan starten 2002 har mellan 35-40 procent av 
de totalt 300 eleverna debuterat med en ro-
man, diktsamling, barnbok eller faktabok.

– Man har länge utbildat i måleri, dans och 
skådespeleri men ansett att det inte går att ut-
bilda sig till författare. Men vi har visat att det 
går. Vi har fått vår första bästsäljare med Innan 
floden tar oss av Helena Thorfinn, och Henrik 
B nilssons roman Den falske vännen var en av 
sex nominerade till priset för bästa utländska 
roman i Frankrike, säger Björn Larsson som är 
en av initiativtagarna till Författarskolan. 

giseLa Lindberg

fotnot: Läs en intervju med Helena Thor-
finn i nästa nummer av LUM som utkommer 
den 19 september. 

  ”det går att undervisa i att skriva romaner”

Stewe Claesson, 
Thérese Granwald 
och Staffan Söder-
blom diskuterar 
kreativt skrivan-
de som ämne. Sam-
talsledare var Nik-
las Törnlund och 
Immi Lundin. foto: 
gisela lindberg

Lum:s utgivning i höst
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Hallå Helene Vogelman…

… avdelningschef på LU Open som hållit 
i trådarna för ett veckolångt event om 
sociala innovationer som bland annat 
gästades av nobelpristagaren Muhammed 
Yunus. 

Hur gick det med Social Business Week?
– Det gav bland annat 1780 nöjda besö-
kare och en enligt mig mycket bra vecka. 
Vi hade visst strul med planeringen och 
tre veckor före eventet hade vi knappt 
några anmälda. Men i skarpt läge kom-
mer både konflikter och lösningar fram. I 
det här fallet ledde det till att flera parter i 
Skåne som arbetar med sociala innovatio-
ner fick igång ett mycket bra samarbete. 

kan du ge något exempel? 
– Ja, exempelvis tror jag att detta kan 
komma att leda till ett bättre samarbete 
mellan Malmö högskola som koordine-
rar Mötesplatsen för sociala innovationer 
och Lunds universitet som har fått i upp-
drag av Vinnova att utveckla en nationell 
agenda för forskning inom sociala inn-
ovationer. Två nationella satsningar har 
förlagts här. Med ett gott samarbete har 
Skåne goda chanser att skapa en mycket 
bra struktur kring sociala innovationer.

vad gjorde ni hela veckan? 
– De första dagarna hade vi Social Inn-

ovation Labs, föreläsningar, rundabords-
diskussioner och en del VIP-middagar 
med offentliga makthavare. Det gäller 
ju att förankra och söka stöd hos poli-
tiker med vad man gör. En dag ägnades 
åt besök från nobelpristagaren Muham-
med Yunus, som fick priset för sin inno-
vativa bankverksamhet som går ut på att 
ge fördelaktiga lån åt fattiga kvinnor med 
småföretag.

krävdes det ett dragplåster som 
muhammed yunus för att få upp 
sociala innovationer på dag-
ordningen?
– Det hjälper med superstjärnor om man 
vill lyfta en fråga. Men det är först när 
de har åkt hem som själva arbetet börjar. 

kommer ni att göra om detta nästa 
år?
– Vi kommer inte att göra om hela kon-
ceptet. Däremot kommer vi att gå vidare 
med valda delar som vi tyckte fungerade 
särskilt bra.

och vad var det som fungerade 
särskilt bra?
– Social Innovation Labs. Det går ut på att 
praktiker, investerare och företrädare från 
privat och offentligt näringsliv möts och 
interagerar med varandra kring olika so-
ciala utmaningar. Bland annat anordnade 
vi tävlingar där en vinnande grupp spåna-
de fram en prototypverkstad för hur man 
kan arbeta med sociala innovationer. 

vad fungerade mindre bra med 
social business Week? 
– Förutom det jag redan nämnt så miss-
lyckades vi med att få våra egna forskare 
att delta i eventet. Vi har inte nått ut till 
dem och nu måste vi sätta oss och fun-
dera på hur vi kan göra saker och ting an-
norlunda. Antagligen handlar det om att 
vi måste ha med forskarna i ett tidigare 
skede i planeringen.

uLrika oredsson

fotnot: Se film om Social Innovation Labs 

http://vimeo.com/95326867 

fo
to: m

a
r

ia lin
d

h


