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Ett rätt så brutalt möte med verklig-
heten fick läkar- och sjuksköterske-
studenter uppleva i Indien nu i ja-
nuari. 

– Det var jobbigt att se så myck-
et fattigdom och så många sju-
ka – men ändå bra, säger Ulrika 
Svensson, som liksom resten av del-
tagarna går på sitt andra år på ut-
bildningen.  

Ulrika, som ska bli läkare, blev inte av-
skräckt utan kan absolut tänka sig att ar-
beta utomlands bland fattiga människor 
i framtiden.

– Det finns så mycket att göra, säger 
hon. Trots känslan av maktlöshet ibland 
så är ändå det dominerande intrycket 
hoppfullheten bland människorna om 
att det kommer att bli bättre. Vi har mött 
så mycket optimism och vänlighet.

Kursen, som Ulrika och ytterligare 24 
läkarstuderande samt fem blivande sjuk-
sköterskor deltagit i, är en fempoängs-
kurs i global hälsa. Den ges av Institu-
tionen för hälsa, vård och samhälle. Det 
är tredje gången som den avslutande de-
len är förlagd till det privata sjukhuset 
Christian Medical College i den sydin-
diska staden Vellore. Här var lundastu-
denterna i tolv dagar och fick följa ar-
betet på sjukhuset som grundades av en 
amerikanska för hundra år sedan, och fi-
nansieras genom donationer. Själva sjuk-
huset är ganska välutrustat med modern 
teknik, men det går många patienter på 
varje läkare och sjuksköterska, berättar 
kurskoordinator Ditte Mårtensson som 
var med för första gången. 

En stor upplevelse för studenterna var 
att följa med de indiska sjuksköterskorna 
på hembesök. Varje sköterska har ett stort 

Medicinstudenter 
åkte på omtumlande 
studieresa till Indien

t

Ulrika Svensson un-
dersöker en flicka i 
en indisk by. foto: 
erik öberg
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område att ta hand om, men lokalkänne-
domen är mycket god, berättar Ulrika.

 –  Ofta är sjuksköterskan uppväxt i 
trakten och känner familjerna.

Själv var Ulrika Svensson med vid ett 
hembesök hos en gravid kvinna och blev 
medbjuden in i hyddan och fick sitta på 
stengolvet. Att få en inblick i hur befolk-
ningen har det kändes lika viktigt som 
att studera hälsoproblemen, tycker hon.

Även om Indien börjar få de väster-
ländska välfärdssjukdomarna, som exem-
pelvis diabetes, så är det en annan typ av 
hälsoproblem som dominerar. Fortfaran-
de är barnadödligheten hög, 30 procent 
av befolkningen har tuberkulos, och HIV 
är utbrett. Studenterna fick även besöka 
sjukhus för leprapatienter (spetälska).

HuvudsyFtet med kurseN är att öka 
studenternas förmåga till globalt utby-
te inom olika hälsoområden – från po-
licyformulering till hälso- och sjukvård. 
Avsikten är också att kursen ska fung-
era som en förberedelse för dem som i 
framtiden vill arbeta i låg- och mellan-
inkomstländer. 

Professor Per-Olof Östergren, över-
läkare vid Sektionen för medicin och 
hälsa, är kursledare. Han är stolt över att 
kursen i global hälsa getts oavbrutet i tju-
go år. Men det är bara under de senaste 
fem åren som man haft ekonomiska möj-
ligheter att resa ut – de första åren till 
Uganda och nu till Indien. 

– Tidigare fick vi visa bilder därifrån, 
men det är såklart en helt annan sak att 
komma dit. och det är ett mycket stort 
intresse för kursen.

Att deN Ligger så pAss tidigt i ut-
bildningen är något man diskuterat fle-
ra gånger. Men Per-Olof Östergren tror 
att ju tidigare man får se en större del av 
verkligheten – desto bredare bli man se-
dan i sitt synsätt. Själv var han en utby-
testermin i Turkiet under sin utbildning 
vilket var oerhört värdefullt.

– Problemen är desamma men lös-
ningarna är olika, säger han. 

Att under två veckor få bo och leva 
tillsammans med sina studenter i sjuk-
husmiljöer i Indien och Uganda är också 
en särskild upplevelse för en lärare.

– Det är en ovanlig och mycket gi-
vande pedagogisk situation. Man hejar 
på varandra i många år efteråt, säger Per-
Olof Östergren.

Även studentgruppen svetsas sam-
man under sådana förhållanden och Ul-
rika Svensson uppskattar också mycket 
blandningen mellan läkar- och sjukskö-
terskestudenter.

– Vi kommer aldrig i kontakt med 
sjuksköterskorna annars. Nu är det ro-
ligt när vi springer på varandra uppe på 
BMC, säger hon.  

MarIa LInDh

t

De svenska studenterna möts av en grupp intresserade skolbarn. foto: erik öberg

Susanna Petrén med liten flicka. 
foto: rebecca herbst

Studenterna besökte också patienter med 
lepra. foto: sinja kristiansen
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Ur innehåLLet

6  tapp på studenter
Förra året hade LU 1.300 färre helårsstudenter än året 
dessförinnan. Det är ett större tapp än väntat, vilket har 
orsakat ett djupt hål i kassareserven.

8  vem får doktorera?
Vilka krav ska vi ha för antagning till forskarutbildning när 
den nya utbildningsordningen införs i sommar? Svaret på 
den frågan visar sig variera vid olika fakulteter inom LU. 

11  stek med måtta!
Larmet om farlig akrylamid i maten för några år sedan be-
dömdes av många som överdrivet. Men nu har ett lun-
dakoordinerat EU-projekt funnit att det bildas akrylamid 
när livsmedel tillagas så att de bränns. Inga storlarm är på 
gång, men man manar till försiktighet, t.ex. vid stekning.

12  masterökning
nästa läsår fördubblas antalet internationella masterpro-
gram vid LU till 40. LUM har träffat Anna Carlqvist, som är 
de utländska studenternas trygga punkt på LTH, och den 
jordanska masterstudenten rawana Alkalili som stortrivs 
i Lund.

14  maktjakt
Hade LU varit ett företag hade makten sannolikt utgått 
från ledningen som ju styr över företagets pengar. Men 
vid ett decentraliserat universitet som LU med allt fler ex-
terna finansiärer blir maktstrukturen mer luddig. LUM har 
gett sig ut på maktjakt och tittat närmare på vilket infly-
tande rektorer och dekaner har.

28  Lik eller unik?
Går det att härma kungens röst in i minsta detalj? Fone-
tikern Elisabeth Zetterholm tar bland annat en kungaimi-
tatör till hjälp när hon letar efter det unika i varje röst. re-
sultaten kan bl.a. användas i rättsfall och till röstburna 
säkerhetssystem.
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studeNtrekryteriNg. Under �00� 
sjönk antalet helårsstudenter vid 
Lunds universitet med nästan 1.�00. 
Detta var betydligt mer än vad man 
beräknat. Så sent som i oktober 
trodde man på en minskning med 
drygt 700 som i pengar skulle inne-
bära ett minus med �� miljoner. nu 
blev det istället minus 9� miljoner 
kronor.

Sten Wennerström som är chef för Pla-
neringsenheten ser ändå ganska lugn ut. 
Pengar finns att täcka underskottet med 
– men nu krävs säkrare prognoser och 
en snabbare uppföljning och ökad flex-
ibilitet.

– Vi måste tänka över om vi kan fort-
sätta att ge utbildning som kostar myck-
et, men som inte attraherar studenter. 
Har vi inte tillräckligt många studenter 
till vissa kurser så bör vi överväga att läg-
ga ner dem, säger Sten Wennerström.

I budgetbeslutet för 2007 som togs i 
november, sänktes utbildningsuppdra-
get med cirka 1.000 helårsstudieplatser. 
Det är möjligt att även den siffran är för 
optimistisk, och då kan uppdraget behö-
va omarbetas under året. En första indi-

kation på hur vårens söktryck ser ut kom-
mer redan i slutet av februari.

De pengar som nu tas för att täcka 
2006 års utbildningsunderskott på 94 
miljoner kommer från tidigare års över-
produktion av utbildning. Under 2003, 
2004 och 2005 hade LU ett sådant över-
skott som sammanlagt gick upp till 145 
miljoner. Nu kvarstår 50 miljoner.

steN WeNNerström meNAr att det är 
precis vad ett överskott är till för – att 
täcka andra års underskott.

– Men det är klart att vi inte kan tillåta 
att reserven minskas i denna takt, och att 
vi  måste försöka få kontroll över den för-
ändring som äger rum, säger han.  

2006 års omfattning på 25.829 helårs-
studieplatser innebär att Lunds universi-
tet nu är tillbaka på 2002 års utbildnings-
volym. Som högst låg man 1997 med 
28.530 platser. Hur ser framtidstron ut?

– Vi ser framtiden an med viss för-
siktighet, säger Sten Wennerström. Vi 
vet exempelvis inte vad Bolognaproces-
sen kommer att innebära till hösten när 
ett förändrat utbud av program och kur-
ser erbjuds.

MarIa LInDh

Färre studenter 
än väntat i fjol

Fem möjliga 
förvaltningschefer
persoNALrekryteriNg. Fem 
kandidater undersöks nu närmare 
inför tillsättandet av ny förvaltnings-
chef. Samtliga vill behandlas konfi-
dentiellt �men det handlar om både 
manliga och kvinnliga sökande. De 
fem kommer att intervjuas närma-
re nu under våren och ambitionen är 
att en ny förvaltningschef ska vara 
på plats redan till sommaren.

Förre förvaltningchefen Peter 
Honeth avgick hastigt i höstas ef-
ter regeringsbildandet då han fick 
tjänsten som statssekreterare hos 
utbildningsminister Lars Leijonborg 
på Utbildningsdepartementet. För-
re akademisekreterare Hans Modig 
vikarierar nu som förvaltningschef 
och förre UPV-chefen Maria Wen-
nerström vikarierar som akademise-
kreterare. 

Honeth-pris till 
administratörer
Nytt pris. Förre förvaltningsche-
fen Peter Honeth lever vidare vid 
Lunds universitet. Ett pris har instif-
tats till hans ära med namnet ”Peter 
Honeths administrativa pris”. Det 
ska delas ut årligen till någon vars 
administrativa insatser av innovativ 
karaktär har bidragit till universite-
tets utveckling. 

Priset har tillkommit genom bi-
drag från universitetsledningen 
och fakultetsområdena. Det är på 
15.000 kronor och ska användas av 
pristagaren för egen kompetensut-
veckling. Priset delas ut i samband 
med vårens professorsinstallation 
och första utdelningen sker nu den 
9 mars.

Förslag till nomineringar ska för-
utom namn innehålla en motive-
ring på en A4-sida och skickas till 
christina.bernsand@rektor.lu.se  se-
nast den 25 februari. Alla vid LU kan 
skicka in förslag och den nominera-
de ska vara anställd vid universitetet.

Det blev glesare mellan Lundastudenterna förra året än man hade räknat med. foto: kennet ruona
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krANiumstrid. Lunds universitet 
hade inte rätt att överlämna det 
mer än hundraåriga kraniet efter 
Lewin Dombrowsky från historiska 
museet för begravning hos judiska 
församlingen i Malmö, det fastslår 
justitieombudsmannen (JO). 

Bland andra Elisabeth Iregren, professor 
i historisk osteologi, JO-anmälde univer-
sitetsrektor Göran Bexell som beslutade 
att kraniet skulle överlämnas. 

Om Göran Bexell istället för att ge 
bort kraniet hade tagit betalt för det så 
skulle han möjligen inte fällts. Enligt JO 
var nämligen kraniet att betrakta som 
statlig lös egendom som en myndighet 
med stöd av ett delegationsbeslut får säl-
ja eller byta bort – om egendomen ”inte 
längre behövs för statens verksamhet el-
ler har blivit obrukbar”. Men här över-
lämnades kraniet utan någon ersättning, 
och då saknade rektorn befogenhet att 

redovisNiNgssLArv. De hundratals 
betalkort med Lunds universitet 
som betalningsansvarig, som just 
nu finns i många anställdas plån-
böcker, ska successivt dras in. 

Personalchef Staffan Svensson är trött 
på alla som slarvar med redovisningen 
av sina tjänsteinköp eftersom det resulte-
rar i att skulderna inte regleras och krav-
breven går till Personalenheten.

– Det är en tung administrativ syssla 
att först ta reda på vem som står bakom 
de förfallna fakturorna och sedan kräva 
in redovisningar från dessa personer, sä-
ger han. 

I december uppgick den samman-

slarvig redovisning bakom 
indragning av betalkort

lagda förfallna skulden till nära en halv 
miljon kronor – pengar som reglerats nu 
och som det inte varit något konstigt med 
mer än redovisningsslarv.

Rena s.k. företagskort kommer bara 
att beviljas i undantagsfall, och då endast 
till prefekten/chefen vid institutionen el-
ler enheten. Och de kort som nu finns ute 
kommer inte att förnyas när giltighetsti-
den löper ut. 

Hädanefter får alltså de som inte vill 
ligga ute med pengar antingen begära för-
skott eller använda sig av ett privatkort 
vilket kräver en omgående redovisning så 
att fakturan inte hinner förfalla. Privat-
kortet utfärdas nämligen med personligt 
betalningsansvar för innehavaren.

Fel av rektor att ge bort 
kranium anser JO

fatta beslut. Enligt JO skulle ärendet ha 
överlämnats till regeringen för beslut.

Kraniet efter Lewin Dombrowsky 
överlämnades 1879 till universitetets ana-
tomiska institution där det förvarades till 
1995 då det överfördes till Historiska mu-
seets samlingar. Tio år senare  bad judis-
ka församlingen om att få ta hand om det 
och begravde Lewin Dombrowsky i Mal-
mö i april 2005, 126 år efter det att han 
hängt sig i Lunds stadshäkte. 

Man får inte 
ge bort statli-
ga kranier hur 
som helst, me-
nar Elisabeth 
Iregren och får 
medhåll av JO. 
foto: maria 
lindh

Astronomer får 
miljonbidrag 
ForskNiNg. Stiftelsen Vinnova har 
gett nästan 5,7 miljoner kronor till In-
stitutionen för astronomi vid LU för att 
skaffa ett instrument som mäter jordens 
albedo, d.v.s. förmåga att återkasta in-
fallande ljus. Denna reflektionsförmåga 
påverkar balansen mellan ingående och 
återkastad solstrålning, och därmed kli-
matet. Albedon kan i sin tur också för-
ändras av ett ändrat klimat, om t.ex. isar 
smälter och växtligheten förändras. 

Projektet är ett av fem som fått totalt 
25 miljoner kronor av Vinnova för teknik 
som mäter klimatförändringar. Torben 
Andersen håller i lundaprojektet. 

Wallenberginstitutet
samarbetar med
FN-universitet
sAmArbetsAvtAL. raoul Wallenberg-
institutet har nyligen slutit ett samar-
betsavtal med United nations Univer-
sity, Fn:s prestigefyllda universitet med 
huvudkontor i Tokyo. Samarbetet avser 
forskning, publikationer, seminarier och 
annan akademisk verksamhet, närmast 
ett projekt gällande Fn:s system med 
specialrapportörer ifråga om mänskli-
ga rättigheter. Avtalet är femårigt med 
möjlighet till förlängning.

Färre institutioner 
i e-huset
omorgANisAtioN. Organisationen 
i E-huset centraliseras nu till tre institu-
tioner i stället för fem. Institutionen för 
telekommunikation går delvis upp i In-
stitutionen för datateknik och delvis i In-
stitutionen för elektrovetenskap, som 
ska få ett nytt namn och även en ny 
prefekt, professor Ben Smeets.

Institutionen för elektrisk mätteknik 
slås ihop med Industriell elektroteknik 
och automation, IEEA, i M-huset. Där-
med samlas bl.a. flera forskargrupper 
inom teknisk geologi och vattenrening 
under en hatt. Förslaget är MBL-förhand-
lat men ännu inte beskrivet i alla detaljer.
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ForskArutbiLdNiNg. Fakulteter-
na skiljer sig åt i kraven för särskild 
behörighet till forskarutbildning-
en. redan i vår måste de presente-
ra vad som ska gälla från 1 juli, då 
forskarutbildningen ska vara an-
passad till den nya högskoleförord-
ningen. På LTh blir kravet en färdig 
civilingenjörsexamen, eller motsva-
rande. 

Från första juli finns tre nivåer inom den 
högre utbildningen enligt Bolognarefor-
men.

Utbildning på grundnivån som om-
fattar tre år följs av en avancerad nivå – 
en masterutbildning på två år eller en 
magisterutbildning på ett år. Den tredje 
och högsta – utbildning på forskarnivå 
– kommer att vara på fyra år. 

Just nu arbetar fakulteterna med att 

precisera och konkretisera sina bestäm-
melser för antagning till forskarutbild-
ningen. Vid ett seminarium på Juridicum 
i januari diskuterades de här frågorna.

– Det är inte självklart hur mycket stu-
denter ska få tillgodoräkna sig från den 
avancerade nivån, när de söker in på fors-
karutbildningen. Här finns variationer, 
säger Cecilia Gagné, utredare på univer-
sitetets planeringsenhet. 

iNom vissA ämNeN ska man kunna till-
godoräkna sig hela eller delar av en mas-
ter, och på det viset minska utbildnings-
tiden. Men på LTH är alltså principen 
att alla som antas till forskarutbildning 
ska ha en färdig civilingenjörsexamen el-
ler motsvarande. Det betyder fem års ut-
bildning – tre på grundnivå och två på 
avancerad nivå – för att kunna börja fors-
karstudera. 

nya forskarutbildningen

skillnader i behörighetskrav 
mellan olika fakulteter

– Detta är för att vi prioriterar vårt 
uppdrag att utbilda för en yrkesexamen. 
Det är viktigt att vi är tydliga med vårt 
övergripande mål – både som en signal 
till potentiella studenter och till närings-
livet som i dag har problem med civilin-
genjörsbrist, säger prorektor Klas Malm-
qvist.

det FiNNs iNgeN motsättNiNg mellan 
utbildningsmålet och en högklassig fors-
karutbildning, menar han.

–  Och vi kommer att kunna göra un-
dantag. Studenter som haft ett tidigt 
forskningsintresse och valt kurser kan-
ske på både grund- och magisternivå i 
linje med det, ska kunna tillgodoräkna 
sig dem i forskarutbildningen om de är 
relevanta där, och på det viset bli klara 
tidigare.

BrITTa COLLBErG

Det är inte självklart hur mycket studenter ska få tillgodoräkna sig från den avancerade nivån, när de söker in på forskarutbildningen. 
foto: kennet ruona
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ForskArutbiLdNiNg. – Ett olyckligt 
beslut!

Det kallar LThs prorektor Klas 
Malmqvist universitetsstyrelsens 
beslut att fakulteterna åläggs för-
sörjningsansvaret för doktorander 
som läser på stipendier om stipen-
dierna av någon anledning skulle 
upphöra.

– Det är missriktad omtänksam-
het, som kan innebära att vi antar 
färre doktorander från tredje värl-
den och därmed minskar detta lång-
siktiga bistånd.

I december beslutade universitetssty-
relsen om en ny antagningsordning för 
forskarutbildningen. Där stadgas att fa-
kulteterna har ansvar för att alla som an-
tas till forskarutbildning ska kunna full-
följa den. Fakulteterna har det yttersta 
försörjningsansvaret också för dem som 
forskarstuderar med s.k. ”annan finan-
siering”. 

Enda undantaget är s.k. industridok-
torander som finansieras av sina arbets-
givare.

ForskArutbiLdNiNg. En uppföljnings-
konferens om Bolognareformen och fors-
karutbildningen genomfördes i nice i de-
cember. Här diskuterades också en rad 
frågor som t.ex. begreppet anställnings-
barhet.

 – Vi fick många uppslag till moment i 
forskarutbildningen som kan stärka de nya 
doktorernas möjligheter till arbete utan-
för den akademiska världen, berättar utre-
dare Cecilia Gagné som tillsammans med 

–  Många 
doktorander 
från tredje värl-
den finansierar 
sin utbildning 
med stipen-
dier. Det kan 
hända att vi nu 
blir försiktiga-
re med att anta 
dem, för att vi 
inte vågar ta 
den ekonomiska risken. Det har ju hänt att 
doktorander med statliga stipendier från 
hemlandet plötsligt stått utan finansiering 
– det hände t.ex. studenter från Bangla-
desh häromåret, säger Klas Malmqvist.

eFtersom deNNA typ av forskarutbild-
ning kan betraktas som ett slags upp-
dragsutbildning är det en viktig princi-
piell fråga att fakultetsmedel som annars 
skulle användas för öppen utlysning av 
doktorandtjänster i stället kommer att 
användas för medfinansiering.  

Prorektor Ann Numhauser-Henning 
med särskilt ansvar för forskarutbild-

Ingen internationell enighet om bedömning av avhandlingar

LTHs prorektor Klas Malmqvist:

– Försörjningsansvar kan 
ge färre doktorander

Klas Malmqvist representerade Lunds uni-
versitet.

Vad som däremot inte alls togs upp var 
hur man på europeisk nivå ska definiera 
vad en doktorsexamen bör innehålla, vad 
en avhandling är och vad som karaktäri-
serar avhandlingar i t.ex. humaniora och 
medicin.

– Skälet kan vara att kraven på doktors-
examen skiljer sig mycket länderna emel-
lan, menar Klas Malmqvist. Det finns ingen 

politisk enighet om vilka krav som ska stäl-
las och hur en doktorsavhandling ska be-
dömas.

Den skandinaviska forskarutbildnings-
modellen kan sammanfattas som ”lear-
ning by doing”, säger Klas Malmqvist. 
Utmärkande är också den öppna examina-
tionsprocessen.

– I Tyskland, England och Frankrike är 
det vanligt med slutna examinationer.

BrITTa COLLBErG

ningen delar inte Klas Malmqvists syn.
– Det är visserligen en svår balans-

gång, men jag kan inte se att det skulle 
hjälpa enskilda att ha mindre förplikti-
gande regler. Det är ytterst en fråga om 
kvalitet, att vi här vid Lunds universitet 
är beredda att fullfölja det vi har påbör-
jat. Det är också ett slöseri både med våra 
egna resurser och doktorandens att inte 
kunna ge dem som gör denna personliga 
satsning en garanti för att de ska få göra 
klart sin utbildning.

doktorANdombudsmANNeN Sara Berg-
lund har samma inställning. Det är bra 
att försörjningen garanteras, menar hon. 

– Visst kan det leda till att man inte 
vågar anta så många på stipendier, men 
det handlar också om rättssäkerheten för 
dem som kommer hit. Det är inte rimligt 
att människor som bryter upp och kan-
ske tar med sig hela sin familj för att kun-
na få en utbildning, plötsligt ska skickas 
hem för att det händer något i deras hem-
länder. Det är kanske inte ens möjligt att 
återvända, säger Sara Berglund.

Trots farhågorna ser det dessbätt-
re hittills ut som om institutionerna på 
LTH inte vill minska på antagningen av 
doktorander med stipendier.

– De verkar faktiskt vara beredda att 
ta risken. Många från tredje världen har 
också stipendier från SIDA, som uppfat-
tas som en pålitlig finansiär, säger Klas 
Malmqvist.

BrITTa COLLBErG

Klas Malmqvist.
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uppdrAgsutbiLdNiNg. Lund Uni-
versity Education aB har i samar-
bete med avdelningen för teknisk 
vattenresurslära vid LTh fått i upp-
drag av Sida att anordna ett inter-
nationellt utbildningsprogram inom 
området ”Sustainable Urban Wa-
ter and Sanitation – Integrated Pro-
cesses”. Kontraktet är värt 9 miljo-
ner kronor fördelat över tre år med 
start hösten �007.

Lund University Education, Lunds uni-
versitets helägda bolag för uppdragsut-
bildning, har sedan 2003 organiserat 
Sida-finaniserade utbildningar och är 
nu biståndsorganets största organisatör 
och leverantör av internationella utbild-
ningsprogram.

Syftet med Urban Water-programmet 
är att uppnå bättre vattenförsörjning och 
sanitetsförhållanden för världens fattiga 
som lever i städer. I dag saknar mer än 
en miljard människor tillgång till rent 
dricksvatten och 2,6 miljarder saknar 
tillgång till fungerande VA- och sanitets-
system. Bristen på rent vatten och sanitet 
är idag en av de största globala hälsoris-
kerna och drabbar inte minst barn som är 

de mest sårbara för vattenrelaterade sjuk-
domar som diarré, kolera och tyfus.

– Det största problemet i dag är inte 
tillgången till vatten utan vattenkvalitén 
vilket hänger ihop med dålig sanitet. Det 
handlar också om att skydda vattentäk-
ter och inte placera dem nära soptippar 
eller avlopp, säger professor Lars Bengts-
son vid Avdelningen för teknisk vatten-
resurslära.

– Viktigast av allt för en hållbar ut-
veckling är kanske att sprida kunskap till 
gemene man om hur viktigt rent vatten 
är för hälsan. Budskapet som måste nå ut 
till de fattiga i tredje världens städer är att 
de ska vara rädda om sitt vatten. Om du 
förorenar vattnet kan du bli sjuk, säger 
Lars Bengtsson.

En annan del av utbildningsprogram-
met handlar om vattenbrist och water 
harvesting – där dagvatten som ofta är 
en källa till förorening i fattiga områden 
kan samlas upp och utnyttjas.

Utbildningen riktar sig till yrkesverk-
samma personer från utvecklingsländer i 
hela världen och varvar teoretisk utbild-
ning på plats vid Lunds universitet med 
praktiskt arbete med egna projekt i hem-
landet.

anna GIanUzzI

LU ordnar Sida-utbildning 
om vatten i tredje världen

gott betyg åt Lus
journalistutbildning
utvärderiNg. Journalistutbildning-
en i Lund har goda branschkontakter 
och ger bra möjlighet till praktikplat-
ser. Utbildningens orientering mot lit-
teraturvetenskap och placeringen vid 
Humanistiska fakulteten öppnar för 
möjligheten till en intressant inriktning 
och breddning av landets journalistut-
bildningar. Lundautbildningen behö-
ver dock bli bättre på att knyta an till 
forskningen. 

Det skriver Högskoleverket i en ut-
värdering av journalistutbildningarna 
i Lund, Göteborg, Kalmar, Stockholm, 
Umeå samt vid Mittuniversitetet och 
Södertörns högskola. HSV konstaterar 
att de svenska journalistutbildningarna 
är helt i klass med journalistutbildning-
ar i andra länder.

positivt om 
nya mAX–lab
ForskNiNg. Vetenskapsrådets utvär-
dering av den planerade utbyggnaden 
av synkrotronljusanläggningen MAX-
lab i Lund, kallad MAX IV, har fått ett 
mycket positivt resultat. Den interna-
tionella utvärderingsgruppen rekom-
menderar att bygget får den föreslag-
na finansieringen, och det så snabbt 
som möjligt. En förutsättning är dock 
att flera länder, inte bara Sverige, kan 
bidra. MAX-labs synkrotronstrålning 
används inom fysik, kemi, biologi, 
medicin och materialvetenskap för att 
bestämma och analysera olika ämnen 
och företeelser.

Journaliststudenter. foto: kennet ruona

Den ena av två offentliga vattenkra-
nar i den sydafrikanska kåkstaden 
Zwelihle. foto: mikael risedal 
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LivsmedeLsForskNiNg. Bränn inte 
livsmedel så ytan blir mörkbrun. ris-
ken för akrylamid i chips, pommes 
frites, klyftpotatis och rostat bröd är 
reell. Men fortfarande är det svårt 
att säga exakt hur farligt det är. 

Det säger professor Kerstin Skog, 
som snart avslutar det stora EU-pro-
jektet hEaTOX.

Det var när man undersökte tunnelarbe-
tarna i Hallandsåsen, skadade av Rho-
ca-Gil, som det upptäcktes att även de 
som inte varit i tunneln hade akrylamid 
i kroppen. Så småningom fann Marga-
reta Törnqvist vid Stockholms universi-
tet att akrylamid bildades vid tillagning 
av vissa matvaror och Livsmedelsverket 
gick ut med ett omdebatterat larm, efter-
som ämnet är klassat som möjligen can-
cerframkallande.

ett Av resuLtAteN blev ett större EU-
projekt som samordnats av professor Ker-
stin Skog vid Avdelningen för industriell 
näringslära och livsmedelskemi på LTH. 

– Det var vi och Livsmedelsverket som 
gjorde en gemensam ansökan. I november 
2003 startade HEATOX och det avslu-
tas nu den 1 mars, berättar Kerstin Skog. 
Slutrapporten ska skickas in i april.

Det blev ett stort tvärvetenskapligt 
projekt med 24 medverkande organisatio-
ner från 14 länder, därav två utanför Euro-
pa. Kemister, analytiker, toxikologer, livs-
medelsspecialister och riskbedömare har 
medverkat samt 15–20 doktorander.

Forskarna har undersökt hur akryla-
mid bildas i olika rätter och hur vi expo-
neras. Man har undersökt hur det binds 
i kroppen och vilka skador det ger. Fem, 
sex grupper har arbetat inom varje så-
dant tema. Lundaforskarna har arbetat 
mycket med kemin bakom. Djurstudier, 

kemiska analyser och toxiska tester har 
gjorts av andra forskargrupper.

– Vi har fått träna oss i att förklara 
våra rön och metoder för varandra och 
byggt upp ett fantastiskt nätverk. 

Klart är att akrylamid bildas vid den 
s.k. Maillard-reaktionen som ger färg 
och arom åt maten. Vid upphettning bil-
das 600–800 olika kemiska substanser 
och akrylamid har givetvis alltid varit en 
av dessa även om man inte vetat om det. 
Det är när socker och aminosyror reage-
rar i hög värme som de bildas. Ju högre 
temperatur eller ju längre tid maten lagas 
desto större är riskerna.

det går Att miNimerA halterna utan att 
förlora kvaliteten på maten, menar Ker-
stin Skog. Det gäller att hålla koll på tem-
peraturen så att maten inte bränns och 
blir mörkbrun. Ett resultat är att det bil-
das mindre akrylamid i potatis som för-
kokats några minuter, eftersom de behö-
ver kortare tid i ugnen. 

– I djurförsök har man sett tumörer 
uppstå, men vi kan inte säga om män-
niskor har skadats av akrylamid. Kanske 
kan vi hitta biomarkörer som hjälper oss 
varna för höga halter?

Kommande rekommendationer väntas 
inte innehålla några drastiska varningar. 

Men de ska ge underlag för rådgivning 
och lagstiftning. De kan vara nyttiga för 
folk i gatukök och restauranger, som bör 
se upp med tider och temperaturer.

Matvanorna har stor betydelse. Risker-
na ökar om man alltid rostar sitt bröd jäm-
fört med om man bara gör det ibland.

AkryLAmid är iNte den enda risken med 
hårt brända livsmedel. Kerstin Skog har 
länge forskat om stekmutagener i kött 
och är sedan länge försiktig med stek-
pannan.

Leif Busk vid Livsmedelsverket har 
konstaterat att folk är mer rädda för de 
ganska väl testade tillsatsmedlen medan 
vi fortfarande vet mindre om de kemika-
lier som uppstår i matlagningen. Akry-
lamid finns även i kaffe, tobaksrök och 
– knäckebröd.

– Metoderna är gamla men nu före-
kommer de i nya sammanhang med mil-
jöstress och en ökande levnadsålder som 
alltid ökar risken för cancer, påpekar 
Kerstin Skog.

– Själv är jag mer observant på klyftpo-
tatis. Delvis har jag lagt om matvanorna 
tidigare p.g.a. mina långvariga studier av 
stekmutagener. Chips äter jag inte alls.

TEXT & FOTO: MaTS nYGrEn

Akrylamid bildas 
när maten blir brun

se upp med stekytan!

Doktorand Gunilla Viklund har hjälpt Kerstin Skog med mycket av den praktiska forskningen.
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mAsterutbiLdNiNg. hösten �00� 
kom den första kullen långväga 
masterstudenter. Då antogs ett �0-
tal studenter från hela världen till 
tre program. Idag har cirka 100 stu-
denter tagit masterexamen.

Efter tre terminer gick de ut med master-
examen från programmen Water, System 
on chip  (SOC-ware) eller Bio-food. Nu 
har tre studentkullar gått ut kurserna. 90 
procent tar examen även om det tar lite 
extra tid för några.

– Studenterna är mycket nöjda med 
sina studier, säger Anna Carlqvist.

Hon har fungerat som samordnare för 
programmen sedan de kom till. Tidiga-
re var hon utbildningsplanerare på ke-
miteknik.

i börjAN Av HösttermiNeN har trafiken 
varit tät till Anna Carlqvists rum. Stu-
denter har behövt fråga om allt mellan 
himmel och jord. 

– Jag har lärt mig mycket om praktiska 
saker och myndigheter som Migrations-
verket, sjukvården, Skatteverket, Svenska 

institutet och så vidare, säger hon. 
 Tacken från studenterna har varit 

många, bl.a. i form av inbjudningar till 
afrikanska och asiatiska fester och små 
presenter från hemländerna.

Hur är det då att fungera som ”extra-
mamma”? 

– Jag avskyr det ordet. Men visst har 
jag en trygghetsroll. De saknar ju egna 
nätverk, känner inte våra institutioner 
och har massor av frågor, säger Anna 
Carlqvist. 

Men hon värjer sig mot att kontak-
ten ska bli alltför personlig. Efter en ter-
min har de ett eget nätverk och klarar det 
mesta på sin institution.

FörstA veckAN tar Anna Carlqvist hjälp 
av andra i en introduktionsvecka där 
t.ex. bibliotekarier informerar och hon 
själv håller en praktisk kurs i svenska på 
två timmar.

– Studenterna ska kunna presente-
ra sig och säga tack. Då ler folk så gul-
ligt åt dem. För många blir det den enda 
svenskkursen. Några läser svenska-för-
invandrare när de fått sina personnum-
mer, men få hinner fullfölja.

International Housing hjälper dem att 

Till nästa läsår fördubblas 
de internationella masters-
programmen vid Lunds uni-
versitet från �0 till ett �0-
tal. Samtidigt blir de flesta 
program tvååriga – i enlig-
het med Bolognaprocessens 
krav.

För universitetet betyder 
det statliga grundutbild-
ningsbidrag för ambitiösa 
studenter. För studenter-
na betyder det en chans till 
en gratis, kvalificerad ut-
bildning och för deras hem-
länder är det i bästa fall ett 
slags utbildningsbistånd. 
För svenska staten är det gi-
vetvis en stor utgift och nu 
diskuteras avgifter.

På LTh ökar man pro-
grammen från tre till sex. 
LUM gjorde ett nedslag hos 
programsamordnare anna 
Carlqvist som varit med se-
dan de första internationel-
la masterstudenterna kom 
för tre och ett halvt år se-
dan. 

De internationella masterutbildningar-
na blir många vid Ekonomihögskolan 
i höst: 12 stycken plus ett i samarbe-
te med Juridicum och ett med Sam-
hällsvetenskapliga fakulteten. Den sist-
nämnda fakulteten presenterar sex 
egna program liksom LTH. Juridicum 
har två egna och naturvetenskapliga 
fakulteten har tre, ett i samarbete med 
LTH. Internationella miljöinstitutet ger 
sedan länge två program. HT-området 
ger två och Konstnärliga området ett.

Dessutom ger Lucsus sitt miljöpro-

internationella masterutbildningar
gram LUMES, Centrum for öst- och 
sydöstasien ger ett, Circle ger ett, Max-
lab ett och Medicinska fakulteten ett.

Inom det nya internationella student-
rekryteringsprojektet arbetar Caroline 
runéus och Maria Jönsson bland an-
nat med en kartläggning av det växan-
de antalet internationella masterutbild-
ningar i Lund, bl.a. för att samordna 
marknadsföringen av dessa. 

Hur dagsläget ser ut i de olika del-
projekten kan man se på www.lu.se/
o.o.i.s/8391

masterstudenterna
lotsas rätt av Anna
t

Anna Carlqvist är en trygg punkt i tillvaron 
för masterstudenterna.
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mAsterutbiLdNiNg. – I Lund kan 
jag uppfylla flera av mina dröm-
mar. Jag gillar allt i Sverige, till 
och med vädret. 

rawana alkhalili skiner som 
solen.

Hon är en av de sista studenterna på 
programmet Bio-food, som börja-
de hösten 2005. Hon är uppvuxen i 
Amman i Jordanien i en familj där 
både far och mor är läkare. Ända se-
dan hon var liten har hon drömt om 
att arbeta med bioteknik.

Nu – på andra året i Lund – har 
hon specialiserat sig på bioteknik och 
gör ett examensarbete om bakterier 
från heta källor i hemlandet. Hand-
ledare är professor Olle Holst.

Bakterierna hämtade hon i somras 
och nu isolerar hon dem för att stude-
ra deras produktion av olika enzymer. 
Genom att överföra nya gener till E-
kolibakterier skulle dessa sedan pro-
ducera större ”skördar” av enzymer, 
som kan användas i bland annat lä-
kemedel.

– Jag tror att biotekniken kan göra 
mycket för mänskligheten.

Rawana antogs en gång till civil-
ingenjörsutbildning i Amman men i 
brist på bioteknik så valde hon att gå 
över till biologi, där hon har en bac-
helorexamen.

Hon är mycket glad över att ha nått 
fram till sitt ämne i Lund och tycker 
att utbildningen är utmärkt, särskilt 
för att man får arbeta så mycket prak-
tiskt i labbet. 

– Olle Holst låter oss också dis-
kutera olika metoder för problemlös-
ning, säger hon.

Utbildningen hittade hon på In-
ternet och hon valde den för Sveri-
ges rykte som ett trevligt land, bra på 
mänskliga rättigheter.

– Här finns världens snällaste 
människor tror jag.

Att utbildningen dessutom var fri 
från avgifter, gjorde inte valet svårare.

I augusti 2005 kom hon till Sveri-
ge, där hon inte kände någon och inte 
har någon släkt.

– Jag kunde ha valt Australien där 
jag har en farbror, men jag föredrar att 
”bygga mig själv” här i Lund.

Att ha vänner från många länder är 
en annan barndomsdröm som blivit 
verklighet i Lund. På kursen – där hon 
är den enda araben – finns det bara två 
svenskar men på korridoren på Delphi 
där hon bor, finns det lite fler.

Till sommaren ska hon bli fär-
dig och söka arbete hemma och in-
ternationellt. Framtidsdrömmen är 
att hitta ett doktorandprojekt, gär-
na i Lund.

Till skillnad från vissa av sina 
kursare är Rawana övertygad att hon 
skulle ha sökt till Lund även om det 
hade kostat pengar i form av kursav-
gifter. Hon led av hemlängtan de för-
sta månaderna men har aldrig ångrat 
att hon kom hit. T o m när hon brän-
de ena handen ganska illa i labbet i 
höstas tog hon det som en ny intres-
sant erfarenhet. Hon läste och arbe-
tade (försiktigt) med datorn.

– Nu gillar jag till och med mörk-
ret och snön. Visst är mycket annor-
lunda här. Det är skillnaderna som 
skapar skönheten i livet och breddar 
horisonten.

 TEXT & FOTO: MaTS nYGrEn

hitta en bostad men de måste betala re-
dan i juni, innan de fått sitt visum, så 
många kommer hit utan bostad och lö-
ser situationen bäst de kan. Hyrorna är 
höga för dem.

Det stora problemet är de långa 
handläggningstiderna för visum på 
Migrationsverket. Flera studenter får 
sina visa så sent att de missar studierna 
helt. Risken är stor att dessa svårigheter 
ökar i takt med att de utomeuropeiska 
studenterna blir fler.

– Annars är det vintermörkret som är 
den största påfrestningen. Och så tycker 
många att det är dyrt att bo och leva här.

När Nu ANtALet masterprogram ökar 
kommer kollegan Pia Jablonsky till hjälp. 
Hon ska hjälpa studenterna på SOC-
ware och det nya programmet Wireless. 
Anna Carlqvist har hand om Bio-food 
(bioteknik och livsmedel) som separe-
ras till två utan att studenterna blir fler. 
Hon ska också ansvara för studenterna 
i nya arkitekturprogrammet Sustaina-
ble urban design och i Water (vattenre-
surslära).

De flesta studenter saknar djupare 
kontakter med svenska kamrater. Un-
dantaget är de som råkat hamna på 
svenska studentkorridorer. 

Man umgås inom de nationella grup-
perna om dessa är tillräckligt stora. På 
Bio-food är det dock just nu 14 olika na-
tionaliteter – och en ovanligt jämn köns-
fördelning. I övrigt dominerar männen, 
särskilt i SOC.

NågrA Av dessA mäN har fått arbete på 
Ericsson efter studierna. Annars är de 
flesta på jakt efter en forskarutbildning. 
Några har hittat den på LTH eller på nat-
fak, en i Danmark.

Anna Carlqvist saknar en alumni-
verksamhet för att hålla kontakten och 
rekrytera nya studenter, men tiden har 
inte räckt till för att skapa den.

– Om vi skulle införa avgifter så blir 
det färre ansökningar, tror hon. Då kom-
mer också kraven att öka på utbildning 
och kringservice. Och då anses det att vi 
måste ha ett stipendiesystem. Det kanske 
kostar lika mycket som studierna?

TEXT & FOTO: MaTS nYGrEn

Lund drömmen 
för rawana

Rawana Alkhalili – nöjd 
masterstudent på LTH.
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nyss klubbades universitetets strategiska plan för de kommande fem åren. 
här klargörs vad som väntar. Tiden av villkorslös tillväxt är förbi. Universite-
tet måste vara berett att lägga ner verksamhet som inte håller hög kvalitet.

Men universitetet är en atlantångare där alla i besättningen är kaptener. 
Ska skutan vändas måste styrningen bli bättre, mer koordinerad. Och vem 
har verklig makt och förmåga att lägga om kursen? 

LUM har gått på jakt efter makten vid Lunds universitet. Vi börjar i hierar-
kins topp – hos rektorer och dekaner.

Jakten 
på Makten del 1

foto: gunnar menander
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De som sitter på de stora pengarna 
har mest att säga till om, och myck-
et makt finns hos de framgångsri-
ka forskarna i medicin, teknik och 
naturvetenskap. Men makt handlar 
också om fingertoppskänsla, timing 
och att få andra med sig. 

Som svar på de ökade kraven 
från omvärlden pågår en samlan-
de rörelse inom det stora, splittrade 
Lunds universitet och även universi-
tetsledningens inflytande växer.

Det här är synpunkter som återkommer 
när LUM går runt och talar med rekto-
rer, dekaner och forskare.

Mycket har förändrats under de senas-
te femton åren inom universitetet. Mer 
än hälften av forskningsanslagen kom-
mer i dag från externa finansiärer, som 
Vetenskapsrådet, stiftelser eller EU. På 
Medicinska fakulteten kommer 70 pro-
cent av forskningsanslagen utifrån, och 
mönstret går igen hos LTH och Natur-
vetenskapliga fakulteten. 

peNgAr är mAkt och den informella 
makten växer. De framgångsrika forskar-
gruppledarna har som sig bör stort infly-
tande över sin forskning men också över 
institutioner och fakulteter. Formellt till-
satta institutions- och områdesstyrelser 
har däremot fått mindre att säga till om 
på forskningssidan, i takt med att resur-
serna krympt. Det här visar sig t.ex. i det 
stora underskottet på Medicinska fakul-
teten, ett underskott som växte bortom 
fakultetsledningens kontroll.

Samtidigt verkar den universitetsge-
mensamma nivån bli starkare. Externa 
finansiärer vill ofta ha garantier för att 
lärosätet är engagerat i de forsknings-
projekt som får stöd. Hela forsknings-
miljöer belönas, t.ex. i utdelningen av 
de s.k. Linnébidragen, där Lunds uni-
versitet som bekant var sällsynt fram-
gångsrikt. 

Linnébidragen söktes i universitetets 
namn, och universitetsledning och de-
kaner kom gemensamt fram till vilka av 
forskarnas ansökningar, som universite-
tet skulle föra fram.

– Vi hade en bra diskussion, blev eniga 
och det gav utdelning. För detta möter vi 
mycket uppskattning inom universitetet, 
berättar LTHs rektor Gunilla Jönson.

meN LedNiNgsorgANeN får också en 
viktigare roll i och med att den långa pe-
rioden av expansion är förbi, menar pro-
rektor Ann Numhauser-Henning.

– Länge växte vi ohämmat. Nu mås-
te vi krympa kostymen. Det skiftet för-
ändrar allt. Den högre utbildningen är i 
princip färdigutbyggd. Kraven ökar på 
profilering och samling kring spjutspets-
forskning.

Detta driver fram ett nytt ledarskap 
och hårdare styrning på alla ledningsni-
våer:

– Universitetet måste kunna fatta stra-
tegiska beslut och genomföra dem; den 
strategiska planen är ett viktigt riktmär-
ke. Vi måste agera kraftfullare och följa 
upp våra beslut bättre. Kvalitetssäkring 

och uppföljning blir viktiga sätt att sty-
ra framöver.

AkAdemiker brukAr LikNAs vid solis-
ter, eller katter, omöjliga att leda. Univer-
sitetet saknar dessutom ett tydligt system 
för belöningar och sanktioner. Ledning-
en kan inte peka med hela handen, utan 
måste få verksamheten med sig genom 
förankring och dialog.

–   Men den tiden är förbi då rektors 
och styrelsens beslut var ”inlägg i debat-
ten”, menar rektor Göran Bexell.

Och om förutsättningarna förändras i 
grunden så anpassar även akademiker sig, 
säger också Ann Numhauser-Henning.

– Det finns inget bättre styrmedel än 
den rena nödvändigheten.

När Göran Bexell tillträdde som rek-
tor förstärkte han universitetsledningen 
med två vicerektorer: Björn Wittenmark 
med ansvar för forskningsfrågor och Eva 
Åkesson med ansvar för grund- och mas-
tersutbildningsfrågor. Eva Åkesson har 
som vicerektor ingen formell makt och 
ser sig framför allt som omvärldsspejare, 
samordnare och förmedlare av informa-
tion och kontakter.

Den informella makten växer inom universitetet

t

Universitetsledningen består av rektor, pro- och vicerektorerna, förvaltningschefen, infor-
mationschefen och två studentrepresentanter. Här syns rektorer och förvaltningschef på för-
sta maj: fr.v. Eva Åkesson, Peter Honeth (nu på Utbildningsdepartementet), Göran Bexell, Ann 
Numhauser-Henning och Björn Wittenmark. foto: kennet ruona

Jakten på Makten

foto: gunnar menander
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– Globalisering och internationalise-
ring som t.ex. Bolognaprocessen påver-
kar utbildningen i hög grad. De enskilda 
institutionerna har svårt att hålla koll på 
allt som sker – där kan vi ge stöd. Myck-
et av mitt arbete handlar om kommuni-
kation, inte nödvändigtvis ”top-down” 
utan också åt andra hållet, liksom mellan 
institutioner och fakulteter, säger hon.

meN eN utbyggd uNiversitetsLedNiNg 
kommer inte långt om inte det akade-
miska ledarskapet förstärks ute i verk-
samheten. 

– Universitetets ödesfrågor är varken 
om vi ska satsa på stamceller eller ESS, 
sammanfattar Torbjörn von Schantz, 
naturvetardekan och ledamot av univer-
sitetsstyrelsen. Det är hur vi får en dy-
namisk organisation som förmår ned-
prioritera.

Universitetet ska slå vakt om det kol-
legiala ledarskapet, men måste ha bätt-
re rustade ledare med insikt om vad det 
innebär att leda en verksamhet som inte 
bara kan växa sig ur sina problem. Vi be-
höver ledare som kan fatta de obekväma 
besluten, fortsätter han.

– Initiativen till nysatsningar behöver 
vi inte bekymra oss om, de kommer av 
sig själva, från verksamheten där kreati-
viteten finns. 

Därmed är vi tillbaka hos de fram-

gångsrika forskarna som drar in de stora 
forskningspengarna, de som många sä-
ger har den största makten inom Lunds 
universitet. Men också hos utbildning-
en, där det också finns makt och infly-
tande, på gräsrotsnivå, enligt LUMs in-
formanter.

– Överhuvud taget har kärnverksam-
heten vid universitetet en särprägel. Alla 
verksamheter är så specialiserade och sins-
emellan olika, att de aldrig kommer att 
kunna skötas centralt. Så när vi talar om 
en maktförskjutning mot centrum bör vi 
besinna oss lite. Det är ingen djupgående 
förändring, säger samhällsvetardekanen 
Sune Sunesson.

eN LåNgtgåeNde deceNtrALiseriNg 
kännetecknar fortfarande Lunds uni-
versitet trots allt.

Jan Svensson, dekan för Området för 
humaniora och teologi, tar exemplet med 
budgetarbetet.

– När universitetsstyrelsen klubbar 
den stora budgeten på 5,2 miljarder dis-
kuterar man aldrig annat än marginel-
la poster på 20-40 miljoner kronor. Det 
mesta ligger fast; den stora verksamheten 
och dess behov ifrågasätts inte. 

Rektors anslag för motfinansiering 
och strategisk forskningsutveckling har 
ökat från 6 till 28 miljoner kronor, men 
det är småslantar i en budget på flera mil-

jarder, säger också vicerektor Björn Wit-
tenmark.

–  Och så ska det vara. Universitetsled-
ningens uppdrag är att serva verksamhe-
ten och skapa resurser. De egna initiativ 
som vi tar, t.ex. bildandet av ett Mellan-
österncentrum, är undantag.  Universi-
tetsledningen bedriver ingen forskning, 
påpekar Björn Wittenmark.

ANN NumHAuser-HeNNiNg tycker att 
jämförelsen med budgeten är klargöran-
de. Universitetsledningen och styrelsen 
kan bara påverka marginellt vart peng-
arna går.

–  Men marginalen – den del som dis-
kuteras och ifrågasätts – kommer att bli 
större, säger hon.

Ja, universitetsstyrelsen och universi-
tetsledningen kommer att lägga sig i mer 
framöver, säger också rektor Göran Bex-
ell. Särskilt när det gäller strategiska frå-
gor och kontroll av ekonomin och admi-
nistrativa rutiner.

– Länge betalades anslag ut med ett 
slags automatik, men så blir det inte 
framöver. Styrelsen kommer att begära 
underlag i form av kvalitetsvärderingar 
och prioriteringar när medel fördelas till 
fakulteterna. Men denna skärpta styr-
ning ska inte blandas ihop med innehål-
let, den akademiska friheten, som vi vill 
slå vakt om.

iNte desto miNdre får också forskare 
som drar in stora anslag, se sin frihet be-
skuren. Många externa finansiärer sätter 
dagordningen och med det perspekti-
vet ligger makten inom Lunds univer-
sitet i själva verket utanför universitetet, 
hos riksdag och regering men också allt 
mer hos EU.

– EU-finansieringen och uppdrags-
forskningen ökar kraftigt, det sätter 
press på forskarna att rapportera och le-
verera resultat i tid. Och en stor del av 
universitetets pengar går till att motfi-
nansiera externa anslag. Den rena nyfi-
kenhetsforskningen har fått mindre ut-
rymme, konstaterar Bo Ahrén, dekan för 
Medicinska fakulteten. 

BrITTa COLLBErG 

   

FOrMELL MaKT InFOrMELL MaKT

Forskargrupper

Dekanrådet

Universitetsledningen

Stiftelser, råd, EU, näringsliv regering/riksdag

Universitetsstyrelsen

rektor

Områdesstyrelser

Institutionsstyrelser

maktens aktörer vid Lunds universitet

t
Jakten på Makten
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Den informella makten växer på be-
kostnad av den formella vid Lunds 
universitet, om man med den for-
mella avser styrelser på olika nivåer.

Är det kanske i dekanrådet som 
de viktiga besluten fattas?

rådet svävar fritt, har ingen plats 
i den formella hierarkin och har ut-
vecklats till en informell lednings-
grupp. 

Dekanrådet beskrivs som ett diskus-
sions- och informationsforum, ett boll-
plank där rektor kan känna av stäm-
ningar och testa idéer.

Områdena samhällsvetenskap, juri-
dik, humaniora och teologi har länge levt 
under knappa villkor. Teknik, medicin 
och naturvetenskap upptar hela 75 pro-
cent av universitetets budget. Men inför 
risken att helt marginaliseras engagerar 
sig dekanerna för S, HT och J lika hel-
hjärtat i dekanrådet som de andra. 

Rådet representerar en samlande rö-
relse inom universitetet:

– Den ökade samverkan på universi-
tetsgemensam nivå är något som mer el-
ler mindre tvingas på oss genom föränd-
rade villkor för universiteten, säger Jan 
Svensson, dekan för HT-området. 

oFtA stäLLs universitetsledningen inför 
avgöranden som kräver snabb handlägg-
ning. Förslag kan testas i dekanrådet, för 
att sedan tas upp i universitetsstyrelsen.

– Dekanrådet fungerar på gott och ont, 
men mest på gott, säger Jan Svensson. Fa-
kulteterna konkurrerar, men i dekanrådet 
kan vi lägga det åt sidan och diskutera öp-
pet och ärligt. ”Fattiga” områden kan ar-
gumentera och få gehör för sina tankar.

Men ibland går det lite väl fort. Deka-
nerna blir tagna på sängen av nya idéer 
framkastade av universitetsledningen.

–  Eftersom vi har delvis olika intres-
sen och inte hunnit kolla med våra om-
råden – ställer vi oss ibland avvaktande, 
istället för att ge klara besked, berättar 
Jan Svensson. 

Det händer att frågorna ändå förs vida-

re till universitetsstyrelsen, med hänvis-
ning till att de ”förankrats i dekanrådet”. 
Och i styrelsen väger detta tungt.

iNgeN utom ANders HALLgreN, rektor 
för Campus Helsingborg, vill medge att 
rådet har någon större makt. Det skulle 
möjligen vara studentrepresentanterna; 
tidningen Lundagård pekade ut dekan-
rådet som ”universitetets dolda maktcen-
trum” häromåret. Det är det inte, däre-
mot är det solidaritetsskapande, anser 
juristdekanen Per-Ole Träskman.

Samhällsvetare, ekonomer, jurister 
och humanister får många gånger stå 

– diskussionsklubb eller maktcentrum? 

dekanrådet

Dekanrådet: fr.v. Håkan Lundström, Hans Modig, Göran Bexell, Jan Svensson, Lars Uhlin, Bo Ahrén, Björn Wittenmark, Allan T Malm, Torbjörn 
von Schantz, Martin Lundqvist, Per-Ole Träskman, Sune Sunesson, Eva Åkesson, Anders Hallgren (skymd) och Ann Numhauser-Henning. Saknas 
på bilden gör Gunilla Jönson. foto: gunnar menander

t

     dekanrådet
I dekanrådet sitter dekanerna, rektor, pro- 
och vicerektorer, förvaltningschefen, infor-
mationschefen och en studentrepresen-
tant. rådet träffas varannan vecka, har en 
dagordning men för inte protokoll. rådet 
har ingen formell status och finns inte på 
universitetets hemsida.

t
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hans-Edvard roos, 
universitetslektor i 
sociologi:
– Allan Larsson och 
Göran Bexell. Men 
sen, nä – det är stopp. 
Var det inte någon 
från en sparbank – en 
kvinna? De anställda 
har ju representanter – jag har sett nam-
nen flimra förbi men kan inte dra mig dem 
till minnes nu. Man avlastar hjärnan med 
sånt där, nu när Internet finns och man 
kan slå upp det på 30 sekunder.

Universitetsstyrelsen är det högsta 
beslutande organet inom universi-
tetet – formellt sett.

Men utövar styrelsen någon re-
ell makt? Inte mycket, menar flera 
av LUMs informanter. andra hävdar 
att styrelsen har mer makt än tidi-
gare och att detta bara är början till 
en mer framträdande roll. 

För några decennier sedan styrde staten 
i detalj hur pengarna skulle användas 

inom universitetet. Universitetsstyrel-
sen var en förmedlande länk, men stör-
re delen av statsanslagen var öronmärkta 
för olika verksamheter.

På 1990-talet övergick statsförvalt-
ningen till övergripande målstyrning. 
Det gav universitetsstyrelsen större be-
fogenhet att omfördela pengar inom uni-
versitetet när man beslutade om bud-
geten. I praktiken har man dock inte 
utnyttjat makten särskilt mycket och det 
handlar mest om marginella förändring-

Cecilia Lundberg, 
docent i neuro-
biologi, Wallen-
berg neurocen-
trum:
– Göran Bexell och 
Allan Larsson är de 
enda jag kan på rak 
arm. Jag blandar 
ihop ledamöterna med dem som sitter 
i BMC-styrelsen. Men jag vet att man-
datperioden snart går ut och att man 
diskuterar vem som ska bli ordföran-
de. Annars har jag en känsla av att rek-
tor står för själva myndighetsutövandet; 
styrelsen känns mer som en advisory 
board med bra kontakter utåt.

tillbaka för medicin, teknik och natur-
vetenskap. Men den förståelse för var-
andras behov som vuxit fram i rådet, 
hoppas man ger utdelning framöver:

- När vi behöver de laborativa äm-
nenas stöd förväntar vi oss att de ställer 
upp, säger samhällsvetardekanen Sune 
Sunesson.

– Vi behöver varandra och dekan-
rådet underlättar gränsöverskridande 
samarbete. Med de komplexa problem 
som t.ex. vi tekniker står inför, klarar vi 
oss inte utan jurister och beteendeveta-
re, utan etik och ekonomi, säger LTHs 
Gunilla Jönson.

dekANrådet är brA för Lunds univer-
sitet, säger alla i rådet som LUM talat 
med. Men de ärliga diskussioner som 
deltagarna uppskattar så mycket leder 
inte till formella och öppet redovisade 
beslut. I flera konsultrapporter fram-
kommer att många inom universitetet 
undrar över dekanrådet och dess roll. 
Det akademiska ledarskapet på de hö-
gre nivåerna är anonymt för de allra 
flesta. På sikt skulle det kunna innebä-
ra problem.

Ändå vill de flesta inte att rådet ska 
formaliseras. Det är i det informella 
samtalet som förståelse och samverkan 
växer fram.

– Vi är ju numera dessutom en gan-
ska stor grupp. Inget kotteri precis, sä-
ger Jan Svensson.

Bara naturvetardekanen Torbjörn 
von Schantz, kan tänka sig en forma-
lisering:

– Om jag var rektor skulle jag kny-
ta dekanerna till mig som en lednings-
grupp, säger han.

Det tycker statsvetaren Fredrik Me-
lander vore klokt. Han har forskat om 
styrningen vid Lunds universitet, fram-
för allt den lokala forskningspolitiken:

–  Visserligen blir det kanske svårare 
att komma överens men i gengäld skulle 
dekanrådets beslut få större tyngd och 
legitimitet. Det är viktigt att kunna ut-
kräva kollektivt ansvar från ett organ 
med makt, säger han.

BrITTa COLLBErG

Universitetsstyrelsen måste bli mer operativ. Det menar flera av LUMs 
informanter. Men styrelsen behöver legitimitet inåt, för att få bättre ge-
nomslag i verksamheten. I dag är det högsta beslutande organet ganska 
anonymt bland universitetets anställda. Det visar i alla fall en liten, helt 
ovetenskaplig enkät som LUM gjort.
 

vilka sitter i universitetsstyrelsen?

styreLsen
– skulle kunna styra mer

t
Jakten på Makten
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Kristina nilsson, 
bibliotekarie, Språk- 
och litteraturcen-
trum:
– Göran Bexell sitter 
i styrelsen, och pro-
rektorn Ann num-
hauser-Henning – fast 
nej, hon är kanske inte 
med förresten. Men sen vet jag ingen an-
nan. Jag läser LUM, vet att styrelsen är det 
högsta beslutande organet och att det 
finns näringslivsrepresentanter, men jag 
kommer inte på fler namn.

Gösta hallonsten, 
professor, teologen.
– Allan Larsson är ord-
förande. Också sit-
ter väl han med, ”han 
som är gift med Cra-
foord” höll jag på att 
säga? nej, han var 
visst före Larsson. Gö-

ran Bexell är med, men har han rösträtt? 
Ja, det här visar ju att vi akademiker lever 
kvar i föreställningen att vi styrs kollegialt 
och lever i ”de lärdas republik”. Men uni-
versitetet styrs och betraktas ju som vilken 
myndighet som helst. Det börjar gå upp 
sent omsider.

Ulla Lindquist, bio-
medicinsk analyti-
ker, zoologiska mu-
seet:
– Haha, det var ingen 
lätt fråga, jag är hopp-
lös på namn. Men åt-
minstone ordföranden 
borde jag komma ihåg eftersom jag ibland 
tyckt att man nästan borde kontakta ho-
nom, för att berätta hur orättvist det fung-
erar många gånger och hur personalen 
har det. Det har försämrats så makalöst – 
forskningen drivs som företag i dag! 

– nu minns jag: Allan Larsson heter 
han!

Facit – styrelsen
Ordförande 
f. generaldirektör Allan Larsson

Universitetets rektor
Professor Göran Bexell

allmänrepresentanter
riksdagsledamot Bo Bernhardsson
Kanslichef Bengt nörby 
regionpolitiker Britt-Marie 
Lundqvist
regionråd Pia Kinhult
regionchef John Abrahamson
Länsöverdirektör Lise-Lotte reiter
Kulturdirektör Bengt Hall

Verksamhetsföreträdare
Professor Torbjörn von Schantz
Professor Freddy Ståhlberg
Universitetslektor Lynn Åkesson

Studentrepresentanter
Maria noleryd
Elisabet Månsson 
Angela Youssefi

ar, menar några som LUM intervjuat.
 – Budgetarna kan nästan skrivas med 

blåkopia; de skiljer sig inte så mycket år 
från år, säger statsvetaren Fredrik Me-
lander.

Men den beskrivningen stämmer inte 
längre, menar rektor Göran Bexell.

– Universitetsstyrelsen styr både ge-
nom budgeten och strategiska beslut. Sty-
relsen kan besluta om stora förändringar 
av medlen och i framtiden kommer det 
att bli successiva förändringar grundade 
på de nya kvalitetsvärderingssystem som 
vi ska införa, säger Göran Bexell. 

redAN sker omFördeLNiNgAr och ny-
satsningar, fortsätter rektor. 

– Små förändringar kan få stora effek-
ter, inom t.ex. humaniora och teologi där 
marginalerna är små.

Förre styrelseordföranden Lennart 
Nilsson gjorde ansatser att utnyttja det 

ökade utrymmet som styrelsen fick på 
90-talet. Det var t.ex. styrelsen med Nils-
son i spetsen och inte universitetets val-
församling som nominerade kandidater-
na i senaste rektorsvalet, vilket väckte en 
del protester. 

meN äNNu mer AktivA Försök att sty-
ra har kommit under nuvarande ordfö-
randen Allan Larsson, t.ex. med kravet 
på totalbudget och med Excellensprojek-
tet, som var produkten av ett samarbe-
te mellan Allan Larsson och rektor Gö-
ran Bexell.

– Beslutet om att alla verksamheter 
ska ha en budget i balans har fått stora 
konsekvenser. Och den nya strategiska 
planen kommer att påverka hela universi-
tetet flera år framåt, säger Göran Bexell.

På 90-talet blev de externa ledamöter-
na i majoritet i universitetsstyrelsen och 
ordförandeposten som tidigare varit vikt 

för rektor, tillsattes utifrån. Nu tänker 
den nya borgerliga regeringen ändra reg-
lerna, så att universiteten själva kan utse 
ordförande. Lunds universitet är positivt 
till detta, men mycket tyder ändå på att 
universitetet vill behålla Allan Larsson 
när mandatperioden går ut sista april.

 – Oavsett vilken ordförande man väl-
jer har en styrelse utsedd av universitetet 
självt större chans att få legitimitet och 
därmed större genomslag, tror statsveta-
ren Fredrik Melander.

BrITTa COLLBErG

FotNot: Kravet på totalbudget innebär att 
alla verksamheter inom universitetet ska 
upprätta budgetar som omfattar samtli-
ga utgifter och inkomster, även sådana som 
kommer från externa finansiärer.
Excellensprojektet startades 2004 med syfte 
att öka effektiviteten i alla delar av verksam-
heten inom universitetet. Ett mål var att föra 
över medel från administrationen till forsk-
ning och utbildning.

Jakten på Makten

Om makt och ansvar ska det handla mer om i nästa LUM. Då fortsätter jakten på makten.
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De klarar utbildningsuppdraget 
med råge. 

Och snart ska en donerad profes-
sur utlysas.

Det går helt enkelt bra för det 
lilla lärarlaget som för tre år se-
dan körde igång utbildningen om 
mänskliga rättigheter på hT-områ-
det.

Rum 118, Centrum för teologi och reli-
gionsvetenskap. Dagens föreläsare Rouz-
beh Parsi berättar om den historiska bak-
grunden till tyskarnas syn på integration 
och medborgarskap. Studenterna an-
tecknar. En fråga dyker upp.

– Hur är CDU:s inställning till Turki-
ets medlemskap i EU?

Frågan besvaras och föreläsningen går 
mot sitt slut. Det är strax lunch. 

– En sak till innan vi skiljs åt, säger en 
av studenterna som reser sig och går och 
ställer sig längst fram.

– I morgon kväll är vi några som tänk-
te äta något tillsammans och sedan spela 
lite sällskapsspel. Alla som är intresserade 
är välkomna, säger hon. 

För ett antal år sedan föddes tanken 
på en utbildning om mänskliga rättig-
heter, en utbildning som skulle ligga ut-
anför Raoul Wallenberginstitutet och 
vara öppen även för dem som inte tagit 
en examen i juridik. Tanken slog 
rot och frodades, och 2003 
var utbildningen fär-
dig att köra igång, 

tvärs över ämnesgränser och fakulteter. 
Namnkunniga forskare placerades i en 
styrgrupp men till lärargruppen rekry-
terades doktorander från statsvetenskap, 
teologi, historia och juridik.  

– Det slumpade sig så att vi alla var 
doktorander när vi började och självklart 
var det ett oerhört privilegium att få fria 
tyglar att bygga upp utbildningen. Vi lä-
rare jobbar fritt men under de första åren 
fungerade styrgruppen både som bull-
dozer och skyddsnät, säger utbildnings-
ansvarige Dan-Erik Andersson när delar 
av lärarlaget samlas till lunch på SOL-
centrum. 

– Utbildningen är inte huggen i 
sten utan vi provar nya vägar allt 

eftersom. Vi har lärt oss av var-

MänskLiGt 
– och heLrätt

Lärarna i Mänskliga rättigheter, 
Dan-Erik andersson, Carin Laurin, 
Olof Beckman och rouzbeh Parsi 
tänker rätt lika men ger studenter-
na ingångar från olika discipliner.
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mänskliga 
rättigheter

Utbildningen i mänskliga rättigheter 
startade 2003. Den ger kurser på 1–80 
poäng, antingen som huvudämne i en 
fil. kand.- eller fil. mag.-examen eller 
som valfria poäng i ett program. Lärar-
na och forskarna har bas i etik, juridik, 
historia och statsvetenskap. Utbild-
ningen i mänskliga rättigheter samar-
betar med raoul Wallenberginstitutet. 
Hösten 2006 donerade Crafoordska 
stiftelsen 1,5 miljoner årligen upp till 
fem år till en professur i ämnet. 

andra under resans gång, säger Rouzbeh 
Parsi.

– Man skulle kunna tro att det blir 
en hel del diskussioner mellan oss. Men 
faktum är att vi tänker ganska lika. Dä-
remot får studenterna ingångar från fyra 
olika discipliner, säger Olof Beckman.

Lärarna framhåller bredden och tvär-
vetenskapen. Flera gånger sägs ”Det kan-
ske låter kaxigt men…”

Det finns också ödmjukhet. Under 
samtalets gång nämns många som hjälpt 
till på vägen med att stötta och våga satsa 
på nytt. HT:s dekan Jan Svensson, pro-
fessorerna Kim Salomon och Fredrik 
Lindström för att nämna några.

Utbildningen har god ekonomi och 
många studenter – fler än vad uppdra-
get kräver. 

– Vi lärare är unga vilket ger låga löne-
kostnader och vi får lika mycket pengar 
per student som andra utbildningar, sä-
ger Dan-Erik Andersson.

också geNomströmNiNgeN är god – 
studenterna tar alltså sina poäng. 

– Det känns som att de som söker sig 
hit verkligen vill läsa det här ämnet. Vi 
märker att våra studenter är duktiga och 
motiverade och deras arbeten håller hög 
klass, säger Dan-Erik Andersson.

Att kunna få jobb efter sin utbildning 
är något som det trycks på allt mer. 

– Överallt pratas det om mänskliga 
rättigheter, i styrdokument och hand-
lingsplaner och det gör att vi tror att det 
finns utrymme för våra studenter på ar-
betsmarknaden, säger Carin Laurin. 

– De får en genuint flervetenskaplig 
utbildning som är bredare än jurister-
nas. Mänskliga rättigheter kanske inte 
ska vara allas huvudämne men defini-
tivt ett som kompletterar andra kurser, 
tillägger Dan-Erik Andersson.

En del av tidigare studenter har gett 
sig ut i världen. Det märker till exempel 
Olof Beckman när han skriver rekom-
mendationsbrev till forna studenter. 

– Vi ser att det är en stor spridning. 
De har fått praktikplatser på olika frivil-
ligorganisationer och på FN. Någon har 

sökt till Säpos aspirantgrupp. 
För den som vill stanna kvar längre i 

Lund och forska i ämnet öppnar sig snart 
nya möjligheter. Crafoordska stiftelsen 
har donerat pengar till en professur. Ut-
lysningen går ut senare i vår och profes-
sor och forskarutbildning beräknas vara 
på plats under 2008. 

På frågan om vem de vill se som pro-
fessor svarar lärarna: ”En hybrid mellan 
Einstein och Tarzan”, ”Ingen visitkorts-
professor!”, ”Någon i början av sin karri-
är”, ”En kvinna!”, ”Kompetent men ung 
till sinnet” ”Någon som tycker det är kul 
att utveckla ämnet”.

eNgAgemANget Hos LärArNA går inte 
att ta miste på. Och just engagemanget 
är något som studenterna menar är ut-
märkande för utbildningen. 

– Det som slår en är att lärarlaget är 
litet och lärarna brinner verkligen för det 
de gör, säger Linde Lindkvist som går B-
kursen. 

– För ett par veckor sedan blev vi bjud-
na på opera av institutionen. Det är häf-
tigt och visar på engagemanget. På andra 
ställen hade en sådan aktivitet kanske inte 
varit lika självklar, säger Mikaela Hagan. 

De tre studenterna som LUM pratar 
med anger intresset för ämnet som det 
viktigaste skälet till att de sökt sig till ut-
bildningen. Alla har andra ämnen med 

sig i bagaget när de kommer till mänsk-
liga rättigheter som kräver minst 20 po-
äng innan man får börja. 

Vad har ni tänkt jobba med?
– Man får väl vara någorlunda realis-

tisk. Jag vill till någon myndighet eller 
frivilligorganisation, säger Sabina Sand-
ström. 

– Jag tänker att jag hamnar någon-
stans mellan ett kommunkontor och 
FN, säger Linde Lindkvist. Men nu ver-
kar det ju som att det ska gå att dokto-
rera i mänskliga rättigheter och det vore 
ju en dröm!

TEXT & FOTO: 

anna JOhanSSOn

t

Linde Lindkvist, 
Mikaela Hagan 
och Sabina Sand-
ström pluggar på 
B-kursen.
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Begreppet anställningsbarhet – 
dvs. att studierna ska vara strängt 
målinriktade för att leda till ett 
jobb – har blivit ett allt viktigare 
krav från studenterna. Men alla vill 
inte gå den raka vägen. Möt musi-
kern Stefan Larsson som parallellt  
med sitt artistliv väljer och vra-
kar bland kurser och program vid 
Lunds universitet.

Om termen nyfikenhetsforskning inte 
vore upptagen så skulle den passa alldeles 
utmärkt på det som Stefan Larsson håller 
på med. Han startade med filosofi, gick 
över till juridik och halkade in på rätts-
sociologi. Nu är han färdig jur.kand, vill 
doktorera i rättssociologi och är precis på 
väg att ”lica” i fysisk planering.

– Det är en fantastisk fördel att man 
kan testa så många olika ämnen – det är 
som ett smörgåsbord.  

steFAN berättAr om sin kompis i Öst-
errike där man har ett helt annat system 
med endast en möjlig utbildning eller in-
riktning.  

– Där hade jag varit en uttråkad jurist 
– här är jag istället en inspirerad forskare, 
säger han nöjt.

Han har nosat på många ämnesinrikt-
ningar, och började med naturvetenskap-

föLJer sin 
    eGen rytM

Att bli en god problemlösare är Stefan 
Larssons ambition. Och gärna på univer-
sitetet där det finns en stor förståelse för 
problemlösning. foto: gunnar menander
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ligt gymnasium hemma i Kungsbacka. 
Efter filosofin på Göteborgs universitet 
ville han flytta hemifrån på riktigt – och 
då blev det Lund och juridik. Musiken 
som kom in i hans liv på allvar redan 
under gymnasiet släppte han dock inte. 
Fortfarande spelar han med delvis sam-
ma band även om musikstilen lugnat ner 
sig – från Nirvana-inspirerat till singer/

songwriter, med influenser både från 
country och balkan.

Stefan hittade inte riktigt sig själv i 
juridiken – ”det var för torrt liksom och 
inte riktigt jag”, säger han. Det går inte 
heller att vara renlärig jurist samtidigt 
som man är musiker tycker han. Det blev 
lite segt i mitten av juristprogrammet och 
då åkte Stefan till Reykjavik under en ut-
bytestermin.

– Där var det häftigt att vara musiker 
– vilket kulturliv!

När HAN kom Hem behövde han lite fria 
poäng och började mest av en slump läsa 

rättssociologi. Det visade sig vara ett 
lyckokast.

– Rättssociologin gjorde juridiken 
meningsfull och jag blev engagerad i stu-
dierna på ett sätt som jag inte varit sedan 
mellanstadiet, berättar han. 

medAN juridikeN förklarar regelverket 
så visar rättssociologin hur det verkligen 

fungerar och åtlyds i samhället. Utma-
ningen är att skapa ett regelverk som är 
anpassat till samhället och människorna 
som lever i det. 

– Rättssociologin visar på normför-
ändringen i vårt samhälle och juridiken 
släpar efter där.

Under den kommande perioden fick 
han mycket gjort – både inom rättssoci-
ologin, musiken och juridiken. Han star-
tade ett eget band – utan att släppa det 
gamla – och hans uppsatser om ”fildel-
ning och copyright på internet” kom att 
knyta ihop en del av hans intresseinrikt-
ningar. Ett gott exempel på hur juridi-

”rättssociologin gjorde juridiken meningsfull 
och jag blev engagerad i studierna på ett sätt 
som jag inte varit sedan mellanstadiet.”

     stefan Larsson

Föddes: 1978 i Kungsbacka

har läst: filosofi, juridik, rätts-
sociologi, fysisk planering – sam-
manlagt 400 poäng.

Spelar i banden: Stefan Lars-
son & the Three man combo och  
Minxy soul models 
  
har gett ut: singeln Meat Di-
strict med bandet Minxy soul 
models och albumet Transparent 
yeah med samma band.

Intressen utöver musik och 
studier: Fotboll och badminton

Familj: I Kungsbacka och flick-
vän i Malmö

Framtidsplaner: doktorera i 
rättssociologi, släppa ett album 
med tremannakombot i höst.  
Ännu mer musik och fler intres-
santa forskningsprojekt 

Allt om Stefan Larssons musik 
se www.stefanlarsson.info 

t

t

– Istället för att vara en uttråkad jurist är jag nu en inspirerad 
forskare, menar Stefan Larsson. foto: gunnar menander

Musiken har hängt med Stefan sedan högstadiet. Han är aktiv i två 
band och släpper ännu ett album i höst. 
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ken släpat efter en samhällelig normför-
ändring – och samtidigt ett akademiskt 
möte med musiken. 

Efter den avslutande jur.kanden och 
en magister i rättssociologi blev det 
dags för teknik! Stefan var i rättsocio-
logisk anda nyfiken på hur beslutet om 
utbyggnaden av mobiltelefonitekniken 
3G påverkat miljön för de boende och 
planeringsarbetet inom kommunerna. 
Detta ledde honom till ämnet fysisk 
planering och han antogs som licenti-
and i rättssociologi i ett samarbete med 
avdelningen för fysisk planering vid Ble-
kinge Tekniska Högskola, BTH. Kort 
därefter antogs han även som licentiand 
i fysisk planering vid BTH, och det är 
den avhandlingen som till sommaren 
som ger honom en teknologie licenti-
atexamen.

– Och som jag sedan siktar på att ut-
öka till en doktor i rättssociologi, förkla-
rar han.    

ANstäLLNiNgsbAr är inte ett särskilt in-
tressant begrepp för en universitetssur-
fare som Stefan. Han betraktar sig själv 
i första hand som en problemlösare. Att 
bli en riktigt bra sådan är målet för ho-
nom. Och egentligen spelar det inte så 
stor roll var han löser problemen – inom 
akademin eller i näringslivet.

– Men här finns en större förståelse för 
problemlösning. Inom universitetet har 
man mer tid och inga omedelbara lön-
samhetskrav på sig vilket är positivt.

Ibland är det dock lite för gott om tid – 
särskilt som student, tycker Stefan. Man 
ska inte behöva gå extrakurser för att fyl-
la ut dagarna när man studerar på hel-

tid. Inom rättssociologi arbetar man nu 
med att göra om programmet, effektivi-
sera och även göra en ny inriktning i sam-
arbete med Juridicum.

– Det tycker jag är bra. Rättssociolo-
gerna försöker förbättra och förnya – så 
är det inte överallt.

Finansieringen är ett annat problem 
som han själv brottas med just nu – men 
tror att det ska lösa sig.

– Och frågan är om det är så bra med 
alla ”licar”. Man skulle kanske renodla 
systemet och satsa direkt på doktoran-
derna. Men i så fall hade jag kanske inte 
kommit så här långt – så det är nog inte 
värt att nämna, ler han.

MarIa LInDh

FotNot. Nyfikenhetsforskning definieras av 
Vetenskapsrådet som forskarinitierad grund-
forskning.

t
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Uppe i luften kretsar gladan, lätt 
igenkännlig på sin kluvna stjärt, och 
på stolparna längs motorvägen sit-
ter den ena ormvråken efter den 
andra. Massor av gäss och svanar 
betar ute på fälten. Det är däremot 
inte längre självklart att få höra lär-
kans sång över åkrarna, eller att se 
buskskvättor och hämplingar i jord-
brukslandskapet. 

När alla flyttfåglar kommit och alla häck-
ande par fått ungar i boet kan det finnas 
uppåt 375 miljoner fåglar i Sverige. Men 
denna enorma siffra döljer stora skillna-
der mellan arterna, rapporterar Lunds 
universitets fågelforskare. För några ar-
ter går det bra, för andra går det dåligt.

tiLL viNNArNA Hör dels rovfåglarna, 
som inte längre är allvarligt hotade av 
vare sig miljögifter eller jakt, dels vissa 
andfåglar. Gäss och svanar har till ex-
empel ökat starkt. Sydvästra Skåne be-
söktes i höstas för första gången av över 

100.000 gäss. Antalet grågäss har blivit 
minst åtta gånger större under de senaste 
två årtiondena, och sångsvanen, som förr 
bara siktades i Norrland, finns nu också 
i södra Sverige. 

Minskad jakt är ett av skälen, men det 
viktigaste skälet är förändringarna inom 
jordbruket.

– Idag finns det ju jättestora fält med 

höstsäd där gäss och svanar kan gå och 
beta. Maskinerna lämnar också mycket 
spill på åkrarna, som dessa fåglar lärt sig 
att äta. Gässen lever numera inte bara på 
gräs, utan lika gärna på sockerbetor, sä-
ger Leif Nilsson, lundazoolog med and-
fåglar som sin specialitet.

meN deN eNes bröd, den andres död... 
Häckfåglar som buskskvätta, hämpling 
och gulärla, som tillhör de vanliga jord-
bruksfåglarna, har minskat kraftigt i det 
moderna jordbruket. Sånglärkan har gått 
ner med 70 procent på bara 30 år. Lärkan 
och de andra tre arterna tillhör fortfaran-
de de vanligaste jordbruksfåglarna, men 
arter som redan tidigare var ovanliga, som 
ortolansparven, är nu nästan helt borta.

– Det beror på att häckar, stengärds-
gårdar, märgelgravar och andra inslag av 
gräs och buskar mellan fälten tagits bort. 
Jordbruksfåglarna håller ju sällan till ute 
på de öppna fälten, utan föredrar växtlig-
heten i kanterna, förklarar häckfågelfors-
karen Åke Lindström. 

vinnare
rovfåglar
gäss
svanar

Förlorare
häckfåglar, t.ex.
buskskvätta
hämpling
gulärla
sånglärka

Förändrat jordbruk ett skäl till rubbningar mellan olika fågelarter

oJäMn fLax

t

Gäss tillhör de fågelarter som har ökat i omfattning de senaste decennierna. foto: leif nilsson



��                           LUM nr 2 | 2007

En bidragande orsak är också att 
jordbruket blivit mer specialiserat. På 
de goda jordarna i Skåne och Öster-
götland odlas det säd, raps och betor, 
medan sämre jordar i t.ex. Småland an-
vänds till vall och bete. De jordbruks-
fåglar som vill ha tillgång till bådadera 
– som vill lägga ägg ute på åkern men 
låta ungarna söka mat på en betesmark 
– hittar därför inte den kombination de 
behöver.

Åke Lindström anlitar en stab av om-
kring 500 fågelskådare för sina häckfå-
geltaxeringar (se artikel nedan). Många 
känner han personligen, andra har han 
fått ”på rekommendation”. Skulle nå-
gon inte hålla måttet, så märks det gan-
ska snabbt: man vet ju av erfarenhet vilka 
arter som kan väntas på olika platser, så 
oseriösa påståenden kan fort gallras ut.

deLtAgArNA beHöver iNte heller vara 
experter på alla landets fåglar. Åke Lind-
ströms undersökningar handlar om Sve-
riges vanligaste fåglar inom olika grup-
per, så de riktigt exklusiva arterna är inte 
aktuella.

– Känner man igen 100 av de 250 van-
ligare arterna kan man göra en god in-
sats, säger han.

Leif Nilsson har också ett nätverk av 
fågelskådare för sina andfåglar. Han var 
med redan 1967 och la upp Sveriges del 
av de stora internationella sjöfågelunder-
sökningarna.

– Första vintern inventerade vi 300 lo-
kaler, platser, i Sverige. Efter ett par år 
kom vi upp i 8–900 lokaler i Sverige och 

Ekologerna vid Lunds universitet 
sköter på naturvårdsverkets upp-
drag flera nationella fågelinven-
teringar i Sverige. Och det finns 
många sådana – vinterräkningar av 
andfåglar, rovfågelundersökning-
ar, häckfågeltaxeringar, gåsinvente-
ringar...

De flesta av undersökningarna har på-
gått i många år, vilket just är poängen. 
Det är då man kan se de långsiktiga tren-
derna både för olika arter eller grupper av 
arter och för olika delar av landet. 

Förutom de undersökningar som åter-
kommer varje år, så görs ibland större ex-
trainsatser. Denna vinter gjordes t.ex. en 
totalinventering av Östersjön. Dels ta-

petserades de svenska stränderna från 
Falkenberg i väster till Oskarshamn i 
öster med fågelskådare, dels var andra 
inventerare ute i flyg och båtar. På det 
sättet kunde man få med även alfåglar-
na och andra arter som håller sig ute på 
öppna havet.

Häckfågelundersökningarna görs 
på två olika sätt, genom ”punktrutter” 
och ”standardrutter”. Den som invente-
rar en punktrutt ska gå runt till 20 olika 
punkter, stå stilla i fem minuter på var-
je punkt och notera alla fåglar som syns 
och hörs.

– Framför allt använder man hörseln. 
Den som letar efter häckfåglar är faktiskt 
snarare fågelhörare än fågelskådare, för-
klarar Åke Lindström.

Punktsrutts-inventerarna väljer sina 
vandringsvägar själva, och därför är det 
framför allt den mest attraktiva naturen 
nära de största tätorterna som täcks med 
denna metod. Standardrutterna, som be-
stäms av Åke Lindström och andra un-
dersökningsledare, har som mål att fylla i 
luckorna och se till att även tristare land-
skap i glesbygden blir inventerade. 

– Vi har delat in Sverige i rutor, och 
har som mål att få alla rutor i Götaland 
och Svealand undersökta varje år. I Norr-
land, där det finns mycket färre fågelskå-
dare, klarar vi inte det. Där är vi glada om 
vi kan besöka varje ruta vart tredje eller 
vart femte år, säger Åke Lindström.

InGELa BJÖrCK

runt 15 000 deltagare i hela Europa, be-
rättar han.

Våtmarksinventeringarna har gett 
underlag till många naturskyddsåtgär-
der, bl.a. den internationella våtmarks-
konventionen. Visst händer det fortfa-
rande att värdefulla fågelmarker skadas 
vid utbyggnader av olika slag, men orni-
tologernas insatser gör i alla fall skador-
na mindre än de annars skulle ha varit. 
Lundaforskarna blir också ofta anlitade 

Lundaforskare flitiga fågelinventerare

t

Fågelforskar-
na Leif Nilsson 
(till vänster) 
och Åke Lind-
ström. foto: 
ingela björck
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som expertis i olika ärenden, senast när 
det gäller Botniabanan utanför Umeå 
och vindkraftsutbyggnaden på Lillgrund 
sydost om Öresundsbron.

LeiF NiLssoN disputerAde på 70-talet 
på en avhandling om bland annat al-
fågel. Det är den vanligaste fågelarten 
i svenska farvatten, fast man sällan ser 
den från land eftersom den uppehåller 
sig så långt ut. 

– På 90-talet hittade vi en miljon al-
fåglar ute vid Hoburgs bank, säger Leif 
Nilsson. Han ser fortfarande denna lilla 
and, som gett honom oförglömliga min-
nen, som sin favoritart:

– Man kan ligga vid en ö i Finska vi-
ken och se hundratusentals alfåglar en 
morgon. Sedan plötsligt är de borta alli-
hop, på flytt upp till den arktiska tund-
ran. De går så högt att man inte ser dem, 
man hör bara deras sång uppifrån luften. 
Det är en magisk upplevelse...

eFtersom FågLAr är just flyttbara, så är 
klimatförändringarna än så länge en på-
verkan men inte något direkt hot. Det 
mildare vädret på senare år har påverkat 
många arters beteende, så att t.ex. knipor 
och gräsänder stannar längre norrut om 
vintrarna, och småfåglarna kommer till-
baka tidigare på våren. Men om klimat-
förändringarna också påverkat fåglarnas 
antal går ännu inte att säga.

– De som häckar uppe på den arktis-
ka tundran eller ovan trädgränsen i fjäl-
len kommer förstås att få problem. De-
ras typiska häckningsmiljö förskjuts ju 
inte bara, den kommer helt att försvinna. 
Och tropikflyttarna får problem om de-
ras vinterområden i Afrika blir för torra 
och heta. Men än så länge har det inte bli-
vit så drastiska förändringar, säger Åke 
Lindström.

Han ser tills vidare människans andra 
ingrepp som betydligt viktigare för fåg-
larna. Om t.ex. spannmålsodlingen går 
ner ännu mer i skogsbygderna, så skul-
le det vara till stor nackdel för arter som 
tofsvipa och sånglärka.

InGELa BJÖrCK

GYLLEN-
STIERNSKA 

KRAPPERUPS-
STIFTELSEN

Stiftelsen bidrar genom anslag och stipendier till 
vetenskaplig forskning och spridning av forsk-
ningsresultat. Företräde ges forskningsuppgift, 
som bedrives inom nuvarande Brunnby för-
samling samt forskare, som är bosatt i Brunnby 
församling eller som har föräldrahem eller annan 
nära släkt i Brunnby församling. Inom en total-
ram om ca 5 Mkr kommer även ansökningar 
gällande andra forskningsuppgifter att kunna 
beaktas.

Ansökan skall inges till stiftelsen under adress 
Krapperups Kulturexpedition, Krapperups 
kyrkoväg 13, 260 41 Nyhamnsläge, senast den 
15 mars 2007. I ansökan bör anges vem som 
avses förvalta tilldelade medel samt bank-, 
bankgiro- eller postgirokonto.

MAT PÅ GODSET
Vår matlagning är i grund och botten klassisk, 
men med gott om moderna inslag. Funda-
mentet vilar på omsorg och respekt för 
förstklassiga råvaror, varför stor vikt läggs vid 
samarbetet med lokala leverantörer. 

Samma omsorg präglar komponerandet av 
menyerna, där miljötänkande och säsongs-
växlingar får leda vägen. 

Över lunch serverar vi ett lite mindre urval 
rätter som passar dagens känsla och färg, och i 
centrum står en 3-rätters affärsmeny som 
naturligtvis går att köpa loss i sina delar. På 
kvällen erbjuder vi en fullskalig kulinarisk resa...

Upptäck Backagården! 
Ett modernt Konferenscenter 

i en fantastisk skogsmiljö!
Även Fester, Evenemang och Vandrarhem

Ring oss idag! 0413-746 00
B a c k a g å r d e n  K u r s  &  K o n f e r e n s  C e n t e r  A B   -  Te l e f o n :  0 4 1 3 - 7 4 6 0 0  -  Te l e f a x :  0 4 1 3 - 7 4 6 9 5
S t e n s k o g e n  7 3 5  -  2 4 3 9 1  H Ö Ö R  -  H e m s i d a :  w w w. b a c k a g a r d e n . s e  -  E p o s t :  i n f o @ b a c k a g a r d e n . s e
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hur pålitliga är egentligen nya röst-
baserade säkerhetssystem? Och 
mordhotaren i telefon eller bank-
rånaren som fastnat på bankens vi-
deoband, går de att känna igen på 
sina röster?

Elisabeth Zetterholm är fonetiker och 
inriktad på frågor om röstimitation. 
I Sverige har hon bara några få forsk-
ningskollegor, men utomlands är ”foren-
sic phonetics”, fonetiska bedömningar i 
rättsfall, ett livaktigt forskningsområde. 
Där tar domstolarna inte sällan foneti-
ker och lingvister till hjälp för att bedö-
ma om en viss misstänkt person kan lig-
ga bakom t.ex. ett telefonhot.

– Bedömningarna är inte hundrapro-
centigt säkra, men anses ändå värdefulla. 
Som lingvist kan man inte definitivt säga 
att det är personen X som talar på ban-
det, men man kan säga om det är sanno-
likt eller helt osannolikt, säger Elisabeth 
Zetterholm.

tiLL HeNNes bAkgruNdsmAteriAL hör 
inspelningar av kung Carl Gustaf, Göran 
Persson och Magnus Härenstam – fast 
inte de verkliga personerna, utan deras 
röster framställda av den professionelle 
imitatören Anders Mårtensson.

Den grundläggande frågan är hur 

haLLå, 
det är JaG!
Fonetikern Elisabeth Zetterholm söker det unika i varje röst

långt den mänskliga rösten kan förstäl-
las. Finns det röstelement som inte ens 
den skickligaste imitatör kan efterhär-
ma? Och omvänt, har imitatörens egen 
röst individuella särdrag som inte kan 
döljas för den lingvist som vet var hon 
ska leta? Finns det en ”kärna” i varje röst, 
några kännetecken som följer med i alla 
förvandlingar?

Just nu håller Elisabeth Zetterholm 
på att studera dialekter, eftersom den 
som vill förställa rösten ofta gör det just 
genom att anta någon annan dialekt. 
Hennes forskningsfråga är därför om 
en duktig härmare kan tala andra dia-
lekter så bra att de framstår som äkta, 
eller om det går att genomskåda bedrä-
gerierna.

som FörsökspersoNer har hon sin 
samarbetspartner Anders Mårtensson 
samt skåningar, göteborgare och stock-
holmare som hon hittar på sin arbetsplats 
på SOL-centrum. Inspelningarna görs i 
Humanistlaboratoriet i SOL-centrums 
källarvåning.

– Du ska säga ”hallå” i olika samman-
hang. Först låtsas du att du svarar i tele-
fon, sen att du träffar en gammal vän på 
stan, och sen att du kommer hem och ro-
par hallå till familjen, förklarar hon för 
göteborgaren Mikael Müller. Instruktio-Elisabeth Zetterholm på SOL-centrum.
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nen avslutas med en liten fråga för säker-
hets skull:

– Du har väl inte klaustrofobi?

FrågAN är iNte omotiverAd, för Hu-
manistlaboratoriets ekofria rum är verk-
ligen instängt. Tak, väggar och dörr är 
tapetserade med stora skumgummidy-
nor som suger upp all efterklang. Det är 
viktigt för fonetikerna, som måste kun-
na analysera sina språkljud utan att stö-
ras av brus och ekoeffekter.

Efter inspelningarna klipper Elisabeth 
Zetterholm ut alla ”hallå”. Ett enda ord 
kan tyckas vara ynkligt lite, men inne-
håller i själva verket mängder med in-
formation. Fonetikern gör många fynd 

genom att zooma in på de minsta detal-
jerna i spektrogrammens ljudvågor och 
deltoner.

Elisabeth Zetterholms imitations-
forskning har bäring inte bara på rättsli-
ga frågor, utan också på moderna säker-
hetssystem. Att identifiera personer via 
biologiska kännetecken som iris, fing-
eravtryck och röst blir idag allt vanliga-
re, men frågan är hur pass tillförlitliga 
dessa system är. Ett röstigenkännings-
system på KTH, Tekniska högskolan i 
Stockholm, var i varje fall inte särskilt 
säkert.

– Jag besökte KTH med Anders Mår-
tensson och träffade personalen på den 
avdelning som har ett ”röstlås” vid sin en-

tré. ”Jag provar med den här rösten,” sa 
Anders och imiterade en av de anställda 
– och dörren öppnade sig, berättar Eli-
sabeth Zetterholm.

imitAtöreN ANders mårteNssoN har 
flera gånger försökt lura även henne per 
telefon. Hittills har det inte lyckats: han 
har alltid blivit genomskådad. Fast det 
beror nog inte bara på Elisabeth Zetter-
holms lingvistiska skärpa, utan också på 
att det inte är så sannolikt att hon verkli-
gen skulle bli uppringd av Sverker Olofs-
son, Lars Leijonborg, Henke Larsson el-
ler Zlatan...

InGELa BJÖrCK

Mikael Müller i det ekofria rummet. Ovan bandar Elisabeth Zetterholm en försöksperson 
som säger ”hallå”. Nedan syns hallået i närbild.

Imitatören Anders Mårtensson hjälper 
till i Elisabeth Zetterholms forskning. 
foto: kolbjörn guwallius/koolipro-
duktion
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Lars ragvald, 
 professor i kine-
siska, Språk- och 
 litteraturcentrum
Bästa: Det geogra-
fiska läget med när-
heten till Kastrup gör 
det enkelt att ta sig 
ut i världen.
Sämsta: Samma 
svar: det geografiska läget. Lund ligger 
långt från Stockholm och därmed långt 
från myndigheter, förlag och andra stora 
verksamheter. Från Lund är det svårare att 
få gehör och vi får skrika tre, fyra gånger så 
högt som de i Stockholm innan någon hör.
 

InTErVJUEr: anna JOhanSSOn

Samtliga namn på de NOR-belönade finns på  
www.lu.se under Anställd.

Eva Maria Fenyö, 
professor, Sektio-
nen för medicinsk 
mikrobiologi
Bästa: när jag kom 
hit från Karolin-
ska institutet 2000 
märkte jag stor skill-
nad. Jag fick ett stort 
förtroende och an-
stormningen av kunniga och entusiastiska 
studenter var stor. Livet kändes enkelt och 
lätt utan stress när jag gick eller cyklade till 
labbet på morgonen. Det var väldigt roligt 
att komma hit, inte minst för att detta är 
ett ”riktigt” universitet där man kan träffa 
kollegor från andra fakulteter. 
Sämsta: Osäkerheten kring ekonomin och 
budgeten. Just nu är det svårt att planera 
någonting. Jag har unga, duktiga och en-
tusiastiska medarbetare som jag så gärna 
hade velat lämna över min verksamhet till, 
men de har ingen tjänst och de vet inte om 
de kommer att kunna hålla sig kvar. För de 
ungas skull hade jag önskat att jag kunde 
hjälpa till på ett bättre sätt. 

Inga Ljungquist, 
lektor, biomedi-
cinsk analytikerut-
bildning
Bästa: Att få möta 
och arbeta med stu-
denterna. De är så 
nyfikna, engagerade 
och ansvarstagan-
de. Det är ett sant 
nöje att se deras potential, inte minst när 
jag är ute och träffar dem på deras prak-
tik. Sedan inspireras jag oerhört mycket av 
mina kollegor i det dagliga arbetet. Man 
får möjlighet att testa idéer och ifrågasätta 
och jag har blivit utmanad och fått ändra 
synsätt flera gånger under mina 30 år. Det 
har varit väldigt utvecklande!
Sämsta: Transparensen saknas i besluts-
fattandet. Det har exempelvis blivit tydligt 
nu när den biomedicinska analytikerutbild-
ningen ska läggas ner och personalen har 
haft svårt att se var besluten fattats.

Etthundraåtta anställda belönades nyligen för ”nit och 
redlighet i rikets tjänst” med antingen klocka, konstglas 
eller medalj ur rektor Göran Bexells hand. Ceremonin 
började i Universitetsaulan och därefter fortsatte firan-
det med middag i Pelarsalen. Skaldjursterrin och kyck-
ling stod på menyn. Sex anställda som firar �0 år i sta-
tens tjänst fick frågan vad som är det bästa respektive 
sämsta med Lunds universitet som arbetsplats. 

Lars Lundqvist, 
museiintendent, 
zoologiska museet
Bästa: Universite-
tet är så pass stort 
att det attraherar 
folk utifrån och det 
är roligt att vi håller 
på att skapa en ny 
forskningsmiljö på 
museet. 
Sämsta: Avståndet mellan ledningen 
och verkstadsgolv är stort. Om universite-
tet var en fotbollsklubb skulle man kunna 
säga att lagledningen inte vet vad spelar-
na gör, de tittar inte på hemmamatcherna. 
Jag upplever att det finns ett kamaraderi 
här på universitetet. De som känner varan-
dra kommunicerar och underrättar varan-
dra men de övriga står utanför. 

Bengt Melliander, 
1:e fotograf, 
Universitets-
biblioteket
Bästa: För min del 
är det att jag har fått 
lov att följa med ut-
vecklingen inom fo-
tografin. 2002 bygg-
de vi om mörkrum 
och fotoateljé och det har satsats fullt ut 
på att anskaffa och kunna använda den 
nya digitala fototekniken inom UB. 
Sämsta: För mig är det svårt att säga för 
jag har ingen annan arbetsgivare att jäm-
föra med. nej, jag kan inte komma på nå-
got särskilt. 

Mustafa hassan, 
expeditionsvakt, 
Serviceenheten
Bästa: Jag har bra 
arbetskamrater och 
förmånerna är bra, 
till exempel har vi 
många semesterda-
gar och kan få peng-
ar tillbaka på Ger-
dahallens träningskort. Detta är en trygg 
arbetsplats.
Sämsta: Ibland kommer informationen 
från ledningen inte fram. Organisationen 
är byråkratisk och besluten tar ibland tid.

108 redliga 
belönades
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Främjar verksamheten vid Lunds uni-
versitet en hållbar utveckling? En 
brännande fråga – inte minst i dessa 
dagar när klimatfrågan viner om öro-

nen på oss och yrvakna politiker tävlar om att 
vara grönast. En förutsättning för hållbar ut-
veckling är kunskap. Vår forskning och utbild-
ning bidrar därmed i ett större perspektiv, inte 
bara all den som uttalat är inriktad på hållbar 
utveckling. Vår ständigt ökande kunskap är 
det som främst skiljer vår tid från tidigare ge-
nerationers och ger oss helt nya möjligheter att 
välja väg!

så vAr vi kLArA då? Kan vi nu luta oss tillbaka 
och konstatera att Lunds universitets verksam-
het redan uppfyller högskolelagens nya krav på 
att främja ”att nuvarande och kommande gene-
rationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, 
ekonomisk och social välfärd och rättvisa”?

Nja – riktigt så enkelt är det väl inte…
Kunskap och teknik används av människor. 

Våra värderingar styr hur vi bygger upp vårt 
samhälle och vilka normer vi följer. Hur på-
verkas våra studenters värderingar och normer 
under tiden vid LU? Hur används resultatet av 
vår forskning? Håller riskbedömning och sam-
hällets regler jämna steg med de senaste rönen? 
Håller vår forskning och utbildning för hållbar 
utveckling hög kvalitet?

Stora frågor som inte har enkla svar. Håll-
bar utveckling är inte något vi uppnår en gång 
för alla utan en levande vision för en framtid 
som kräver ett ständigt arbete, kompromisser 
och dialoger.

miNA FrAmtidstANkAr för hållbar utveckling 
inom Lunds universitet tar utgångspunkt i vår 
policy. Om några år…

•  har vi ett internationellt känt och stöd-
jande ramverk för samarbete mellan de forsk-
ningsområden vid LU som uttalat arbetar för 
en hållbar utveckling.

•  får varje student möta och förhålla sig till 
ämnesrelevanta etiska och samhälleliga aspek-
ter på miljö- och hållbar utveckling.

•  har vi erkänt hög 
kvalitet på våra utbild-
ningar för spetskompe-
tens inom miljö- och 
hållbar utveckling. Vi 
har också många in- 
och utgångar med tyd-
lig information för stu-
denterna och tillvaratar 
lärarkompetens genom 
samarbete.

•  arbetar vi på ett 
ansvarsfullt sätt med vår dagliga miljöpåver-
kan. Vi ”lever som vi lär”, söker resurssnåla, 
miljöanpassade lösningar, t.ex. för kommuni-
kation och resor, byggnader, maskiner och ma-
terial, kemikalier och avfall.

diALogprocesser för hållbar utveckling vid 
Lunds universitet startade med inspirationsmö-
te och tillsättande av inspirationsgrupp i höstas. 
Syftet är en bred process med fokus på forskning 
och utbildning för att stödja så att vi kan uppfyl-
la vår policy för miljö- och hållbar utveckling. 
Under 2007 ska gruppens arbete börja märkas. 
Välkommen att delta!

Läs om vår policy, strategi och mål un-
der ”Policydokument och planer” www.lu.se/
o.o.i.s/653

ELISaBETh GIErOW

MILJÖCHEF

håller vi för hållbar utveckling?

Lunds universitets miljöchef, Elisabeth Gierow, ställer frågan om 
verksamheten här främjar en hållbar utveckling. 
    Jo – eftersom det är kunskap som ska till – och vi sysslar med 
kunskap, så gör den det. Men riktigt så enkelt är det ändå inte…

Hur påverkas våra studenters 
värderingar och normer under 
tiden vid Lu? Hur används re-
sultatet av vår forskning? Hål-
ler riskbedömning och samhäl-
lets regler jämna steg med de 
senaste rönen? 
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juridiska fakulteten
berNie ortWeiN är sedan 1980 professor 
vid Suffolk University Law School i Bos-
ton. Ortweins rättsvetenskapliga pro-
duktion är omfattande och han har också 
intresserat sig för och behandlat svens-
ka rättsförhållanden. Förutom under-
visning i Boston och Lund har han va-
rit aktiv i andra internationella utbyten. 
Professor Ortwein tog 1999 initiativet 
till samarbetet mellan Suffolk Univer-
sity Law School och Juridiska fakulte-
ten i Lund. Han håller i återkommande 
sommarprogram i Lund där amerikan-
ska och svenska studenter får möjlighet 
att studera internationell rätt från ett 
amerikanskt och europeiskt perspektiv.  

HANs coreLL har haft en framgångsrik 
juridisk karriär som kulminerade då han 

var FN:s undergeneralsekreterare och 
rättschef under perioden 1994–2004.  
Som internationell jurist har Corell präg-
lat den internationella straffrättens ut-
veckling. Han deltog 1992–1993 i OSSEs 
Moscow Human Dimension Mecha-
nism to Bosnia and Hercegovina and 
Croatia, som presenterade det första för-
slaget för en brottmålstribunal för brott 
begångna i f.d. Jugoslavien. 1998 med-
verkade han som generalsekreterarens re-
presentant i Romkonferensen om den in-
ternationella brottmålsdomstolen. Han 
bidrog även med sitt arbete till inrättan-
det av Jugoslavien- och Rwandatribuna-
len, de särskilda domstolarna för Sierra 
Leone och Kambodja samt den interna-
tionella havsrättstribunalen.

Corells kontakt med Lund har inten-
sifierats sedan han blev styrelseordföran-
de i Raoul Wallenberginstitutet 2006. 

Humanistiska 
fakulteten
sigrid combücHeN är för en större publik 
framför allt känd som skönlitterär förfat-
tare. Hon är också översättare, essäist och 
kritiker. Hon är flerfaldigt August-nomi-
nerad och översatt till ett tiotal europeiska 
språk. Sigrid Combüchen har blivit myck-
et betydelsefull för Lunds universitet. Hon 
har anlitats för estradsamtal och debat-
ter samt föreläst, bl.a. på Författarskolan.  

bArbArA scHoLkmANN är en av få or-
dinarie tyska professorer i medeltids-
arkeologi. Hennes forskning har varit 
inriktad mot flera fält inom medeltids-
arkeologin och senare historisk arkeolo-
gi. Hon har haft betydelse för forskning 
kring den medeltida materiella kultu-
ren både teoretiskt och praktiskt och 
har också gjort betydande insatser när 
det gäller arkeologisk forskning kring 
kyrkor och kloster. Under senare år har 
hon i samarbete med lundaforskare in-
tresserat sig för frågan om huruvida re-
formationen kan spåras i en förändrad 
materiell kultur. Scholkmann har under 
längre perioder föreläst och forskat vid 
Inst. f. arkeologi och antikens historia. 

Hedersdoktorer 07

Ted Peters är Teologiska fakultetens heders-
doktor. 

Sigrid Combüchen är en av Humanistiska fa-
kultetens hedersdoktorer.  foto: cato lein

Prins El Hassan bin Talal är en annan som hu-
manisterna vill hedra. 

Flera av Lunds universitets fakulteter har nu utsett 
sina hedersdoktorer. De promoveras tillsammans 
med övriga doktorer i Lunds domkyrka senare i vår.
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priNs eL HAssAN biN tALAL är bror till 
den avlidne kung Hussein av Jordanien, 
och farbror till den nuvarande kung Ab-
dullah II och är idag en ledande gestalt 
i Mellanöstern och en inflytelserik intel-
lektuell i arabvärlden. Han är i huvud-
sak verksam vid ett flertal jordanska och 
internationella institutioner. Han sitter 
som ordförande i flera internationella 
organ som arbetar med freds- och kon-
fliktlösning samt som medlem i Board 
of Directors of the Nuclear Threat In-
itiative, Washington. Prins Hassan är 
även beskyddare för den danska organi-
sationen The Co-existence Expedition, 
som bildades i september 2006 efter pu-
blicering av Muhammedkarikatyrerna.  
Under de senaste 25 åren har prins Has-
san publicerat flera böcker rörande regio-
nala och internationella frågor. I univer-
sitetets satsning på Mellanöstern är prins 
Hassans arbete av stort intresse.

teologiska fakulteten
ted peters är professor i etik, religions-
filosofi och systematisk teologi och hans 
huvudintresse är förhållandet mellan 
naturvetenskap och teologi. Han he-
dras som en av de mest betydande och 
produktiva teologer som studerar de 
etiska frågor som väcks av vår tids ve-
tenskap och nya teknologier. Han har i 
en rad skrifter framgångsrikt analyserat 
skilda etiska problem som aktualiseras i 
detta sammanhang. 

LtH
ricHArd murrAy, professor vid Califor-
nia Institute of Technology, är en av värl-
dens mest meriterade forskare i reglertek-
nik och har varit med och byggt upp ett 
utbyte med LTH som omfattar både per-
sonal, studenter och kurser.

cHuNLi bAi, professor och vicepresident 
vid Kinas vetenskapsakademi, är även 
direktör för Kinas ”National Centre for 
Nanoscience and Technology”. Inom na-
noområdet är han en framstående fors-
kare med 250 publikationer och han har 
verkat för samarbete med kollegerna vid 
LTH.

mAts LiNdoFF är Chief Technology Of-
ficer vid Sony Ericsson Mobile Commu-
nications. Han är civilingenjör från LTH 
som från olika positioner inom Ericsson-
koncernen samarbetat med LTH.

medicinska fakulteten
Lord NAreN pAteL har under 30 års tid 
varit verksam som kliniker och klinisk 
forskare vid kvinnokliniken, Ninewells 
Hospital and Medical School, Dundee 
University, Skottland, där han också fick 
sin professur 1979. Bland många natio-
nella och internationella uppdrag kan 
nämnas hans ordförandeskap i National 
Patient Safety Agency och i UK Natio-
nal Stem Cell Network. 

Etiska frågor kring genetik och stam-
cellsforskning och patientsäkerhetsfrå-
gor är av stort intresse för Patel. Ett annat 
viktigt engagemang är vidareutbildning 
av obstetriker och gynekologer både i 
Europa och i utvecklingsländer i Afrika. 
Han är också världsledande expert i frå-

gor om främjande av kvinnohälsa.
Kontakten med Lord Patel initierades 

i slutet av 70-talet, då forskare och dokto-
rander från professor Karel Maršáls fors-
kargrupp påbörjade ett samarbete kring 
obstetrisk ultraljudsforskning. 

eric LANder, professor vid MIT och 
Harvard samt chef för The Eli and Edy-
the Broad Institute of MIT and Harvard, 
är en av världens främsta forskare inom 
området genetik och systembiologi. Han 
har på ett avgörande sätt bidragit till da-
gens kunskap om det mänskliga genomet 
genom sin systematiska kartläggning av 
genomet hos människan och andra ar-
ter.

Landers forskning och kunskaper har 
spelat en viktig roll för utvecklingen av 
diabetesforskningen inom Medicinska 
fakulteten och en fruktbar kontakt på-
går sedan början på 90-talet. Eric Lan-
der är också medlem i Scientific Adviso-
ry Board för Lund University Diabetes 
Research Centre (LUDRC).

SÖDERBERGSKA
PRISET I MEDICIN 

– 1 MILJON KRONOR –

Nominera pristagare 
senast den 1 mars

Svenska Läkaresällskapet · Box 738 · 101 35 Stock holm · www.sls.se  · 08-440 88 60
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insändare

skriv tiLL Lum! E-post: LUM@info.lu.se  adress: LUM, Lunds universitet, Box 117, ��1 00 Lund. Internpost: hämtställe �1. t

skApeLseN. Debatten om darwinism 
kontra ”intelligent design” har nu nått 
också LUM. Själv har jag aldrig frestats 
av tanken på den intelligenta konstruk-
tören. Intelligens är helt enkelt en för 
svag och inskränkt förmåga för att kun-
na skapa och upprätthålla en värld som 
vår. Man ser det bäst när det blir fråga 
om att lära sig cykla (och dessförinnan 
att stå och gå). För att inte tala om funk-
tionen hos våra kroppssystem. Där duger 
det inte med aldrig så stor intelligens.

Men betyder det att darwinismen 
därför är allt? Vi har en stark tradition 
att tänka i termer av antingen-eller. Är 
det inte det ena, måste det vara det an-
dra. Men då har vi glömt det råd som 
Nils Holgersson fick av korpen Bataki: 
det finns alltid en tredje utväg. Darwin 
hade inte fel, men darwinismen behöver 
därför inte vara det hela.

NyckeLbegreppet på denna tredje väg är 
självorganisation, och tanken är att na-
turen och världen fortlöpande organise-
rar sig själv. Om allt detta kan man läsa 
hos Ilya Prigogine, som 1977 fick nobel-
pris för sin teori om vad han kallade ”dis-
sipativa strukturer”, och hos hans full-
följare Erich Jantsch, som hellre talar 
om självorganiserande system. Liksom 
i mitt försök att återge allt detta i Värl-
den och vetandet sjunger på nytt. Från en 
mekanisk värld till ett kreativt universum 
(1994). Exempel är virvlar i vatten och 
luft, ljuslågan, solenergins kretslopp på 
jorden inklusive vattnets och grundäm-
nenas kretslopp, havsströmmarna, väd-
ret, klimatet, växternas och bakteriernas 
fotosyntes samt ekologiska system upp 
till ”Gaia”. Vidare alla former av liv från 
individer till systemen i deras kroppar 

Det finns alltid en tredje utväg
ner till cellen.  Det mesta är eller har va-
rit självorganiserande system. Och de är 
något helt annat än artefakter och enkla 
additioner, ”högar”! De är rörliga, aktiva, 
kreativa – så länge energi finns att tillgå 
och materien inte stelnat.

meN dettA täNkANde är också öppet för 
invändningar. Vadå ”själv”, kan man frå-
ga – det som tänks organisera sig själv 
uppkommer ju först genom detta orga-
niserande. Och en handling tycks förut-
sätta en intention som i sin tur förutsät-
ter en medvetenhet och en aktör. Sådana 
begrepp är svåra att tillämpa på naturen. 
Men det beror på att de är myntade på 
människan, betecknar egenskaper hos 
henne. Varför skulle de passa lika bra för 
naturen? 

En bättre term har lanserats av den 
märklige amerikanske filosofen Ken 
Wilber, som talar om ”Kosmos själv-
överskridande drivkraft”. Att en sådan 
kraft existerar är lika klart som att dess 
fortlöpande verkningar är obestridliga. 
Hela evolutionen från Big Bang till ga-
laxer till stjärnor till planeter till liv; från 
cellen till växter till djur till människor 
till medvetande visar ju ostridigt att värl-
den har förmåga att utveckla och förkov-
ra sig själv. Det är alltså en evolution över 
hela linjen, materia likaväl som liv, och 
den har vad man kan se skett oberoende 
av varje intelligent konstruktör och i dess 
första del också oberoende av Darwin.. 

Kruxet med den tredje utvägen är 
att den kräver ett annat sätt att tänka, 
och som fysikprofessorn David Bohm 
en gång konstaterade i svensk radio, det 
svåra är att ändra på vårt sätt att tänka. 
Intelligensen tänker bara i rak linje, or-
sak–verkan, medan självorganisationen 

försiggår i spiral, genom feed back. En 
man som förstått vad det gäller är Ro-
bert B Laughlin, Nobelpristagare i fy-
sik 1998. Vetenskapens mål, konstaterar 
han, ”att förstå naturen genom att bryta 
ner den i allt mindre delar ersätts [i dag] 
av målet att förstå hur naturen organise-
rar sig själv”. 

Nu skA det iNte stickas under stol med 
att jag är docent i litteraturvetenskap i 
Lund (sedan 1960) och att här alltså finns 
plats för en revirmarkering från naturve-
tarna. En ”humanist” kan inte förstå sig 
på detta! Men jag har alltid varit lika in-
tresserad av naturvetenskap som av hu-
maniora, vilket bland annat tog sig ut-
tryck i att jag tog studenten på reallinjen 
med fysik, kemi och specialmatematik. 
Sedan drygt tjugo år har jag också äg-
nat mig åt vad jag här skriver om, vil-
ket bl.a. resulterat i sex böcker. Och en 
hemsida som kanske är den kortaste och 
bästa vägen till detta tänkande: www.la-
gerroth.com.

ErLanD LaGErrOTh

Apropå intelligent design:

Ur förra numret av LUM.
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Boken 

Folklig mobilisering
Kvinnorörelsen, den globala rättvi-
serörelsen, den muslimska jihad-rö-
relsen, ickevåldsrörelsen, Attac med 
flera nutida rörelser presenteras och 
diskuteras i antologin Sociala rörel-
ser – politik och kultur (Studentlit-
teratur). Boken ger en översikt över 
den aktuella forskningsfronten på 
området. Bland författarna är lun-
dasociologerna Alhadi Khalaf, Mag-
nus Wennerhag och Staffan Lindberg 
samt lunda-statsvetaren Caroline 
Boussard.

sveriges sista 
pestepidemi
Varför ville Gud slå folket med pes-
ten, hur spreds smittan, och var det 
tillåtet att använda magiska metoder 
för att bekämpa den? Fick man fly 
undan sjukdomen, eller måste man 
stanna kvar? Läkaren och historikern 
Bodil E.B. Persson berättar om hur 
olika grupper i det skånska samhället 
försökte kämpa mot pestens utbred-
ning. Boken heter Gud verkar med 
naturliga medel – pestens härj-
ningar i Skåne 1710–171� (nordic 
Academic Press).

bohemliv 
i gamla klara
Hur såg verkligheten ut bakom my-
terna om bohemlivet i Klara? Littera-
turvetaren Jenny Westerström skri-
ver om livet bland festande skribenter 
och strävsamma diktare i boken Kla-
ra var inte Paris – bohemliv under 
två sekler (Carlssons). Här skildras 
Stockholms bohemer under tre pe-
rioder: på Arendorffs tid, på Ferlins 
tid, på Birger Vikströms tid och däref-
ter. Westerström ger samtidigt ut en 
kommenterad antologi med författa-
re som skrivit om Klara, Klara texter.

NedskärNiNgAr. Jag minns hur fan-
tastiskt det var att bli doktorand vid 
Lunds universitet på 1980-talet. Att bli 
en del av en kreativ, nyfiken och entusi-
astisk miljö. Och jag minns kristallklart 
glädjen och stoltheten när jag blev an-
ställd som lektor vid samma universitet 
på 1990-talet.  

Under senare år kämpar kreativiteten,  
nyfikenheten och entusiasmen i mot-
vind. Jag kan dagligen iaktta institutio-
ner, lärare och forskare som idealistiskt 
och på övertid försöker hitta nya vägar – 
vetenskapskarneval, nya kurser, externt 
finansierade doktorandtjänster och pro-
jektansökningar.  

 
årLigeN urHoLkAs ANsLAgeN, studen-
terna och doktorander blir allt färre. Un-
dervisningen uttunnas, och de laborativa 
och praktiska momenten, t.ex. exkursio-
ner och utgrävningar, som är så uppskat-
tade av studenterna, reduceras.

Nydisputerade ser få möjligheter vid 
universitetet, medan äldre direkt upp-
fordras att gå i deltidspension – eller all-
ra helst heltidspension.  

Samtidigt pågår en omfattande om-
strukturering (läs Bologna), utan att 
resurser har avsatts för arbetsinsatsen. 
Externa forskningsmedel skall vara lös-
ningen. Men medel från Vetenskapsrådet 
och Jubileumssfonden, för att inte näm-
na EU-medel och Linnéstöd, är ett lot-
teri för lärda, där chansen kanske är 4–5 
procent och där den hägrande overhead-
en nu är omstridd. En tydlig tendens kan 
skönjas, där det inte längre handlar om 
nya projekt för nyfikenhetens eller forsk-
ningens skull utan om projekt för peng-
arnas skull.

 Det handlar om en kris, där de enda 

märkbara strategierna tycks vara mark-
nadsanpassning eller neddragning för 
att komma i balans, men där neddrag-
ningarna leder till ytterligare sänkt kva-
litet och därmed ännu färre studenter. 
En nedåtgående spiral – länge fruktad, 
nu en realitet. Det handlar också om en 
nedprioritering och nedmontering utan 
jämförelse med andra universitet.

 
mitt i ALLt dettA förväntas vi som lärare 
och forskare att vara engagerade, pålästa 
och pedagogiska undervisare och hand-
ledare samt kreativa och produktiva fors-
kare, gärna på en internationell nivå så 
att ämnet, institutionen eller universite-
tet hamnar högt på rankinglistorna, och 
där ett Nobelpris till universitetet är det 
yttersta beviset på framgång. Är det en 
realistisk ekvation?

Måste vi nå svindlande underskott 
som på det av statsmakten och universi-
tetet prioriterade området medicin för att 
få se en strategi och ett helhetstänkande – 
något utöver de årliga ad hoc-krismötena 
i kölvattnet på budgetbeskedet?

 
jAg eFterLyser en flerårig strategi på 
universitets- och områdesnivå, gärna ut-
formad tillsammans med de anställda 
och studenterna, som kan skapa arbets-
ro och optimism. Då kan vi få under-
visa, forska och samverka med kvalitet. 
Är det möjligt att formulera en strategi, 
en tredje väg mellan marknadsanpass-
ningen och den gradvisa nedläggningen 
inom språk, teologi och historisk-filoso-
fiska ämnen? Vart är vi på väg?

 JES WIEnBErG

PrOFESSOr VID InSTITUTIOnEn FÖr 

ArKEOLOGI OCH AnTIKEnS HISTOrIA

Vart är vi på väg?

rättelse om suHF
I artikeln om SUHF och riksbankens jubileumsfond i förra LUM, fick Kåre Bremer 
fel uppdrag. Han är ordförande i SUHFs arbetsgrupp för full kostnadstäckning. 
Och det var Bo Sundquist som var SUHFs förre ordförande – en post som nu LUs 
rektor Göran Bexell har. 
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på GånG
studentaftons-
programmet i vår

21 FebruAri  astrid Lindgren 100 år
Studentaftonen i Lund är den första stora 
händelsen under Astrid Lindgrens  
nationella 100-årsjubileum 2007. Med-
verkande: dottern Karin nyman, brors-
döttrarna Barbro alvtegen och Gun-
vor runström som representerar familjen 
Lindgren. Skådepelarna Inger nilsson 
(Pippi från Pippi Långstrump) och Björn 
Gustafson (Alfred från Emil i Lönneber-
ga).Sångerskan anna Sahlin (Anna, Bar-
nen i Bullerbyn) framför sånger tillsam-
mans med kompositören Georg riedel. 
Dessutom medverkar journalisten och för-
fattaren Göran Lager som berättar om  
boken Järnspisar, Hackekorv och Tabberas. 
Mat, Smak och Tradition i Astrid Lindgrens 
Värld. Aftonen kommer att ledas av  jour-
nalisten Marianne Söderberg.

22 mArs  Skådespelerskan och mo-
dellen anita Ekberg utfrågas av nära 
vännen, Lars hector.

23 ApriL hans Kungliga höghet Prins 
henrik av Danmark, diktare, översättare 
och vinodlare.

25 ApriL Skådespelaren och civilin-
genjören Dolph Lundgren.

18 mAj  astronaten och docenten 
Christer Fuglesang.

29 mAj andrew Fire, amerikansk 
mikrobiolog och genetiker vid Stanford 
University som tillsammans med lands-
mannen Craig Mello mottog nobelpriset i 
medicin 2006. 

30 mAj hans Kungliga höghet Prins 
El hassan bin Talal av Jordanien.Han 
sitter i styrelsen för en lång rad prestige-
fyllda organisationer bl.a. mot kärnkraft 
och för humanitära rättigheter. Prins Has-
san har gjort sig känd som en av Mellan-
österns mest respekterade och inflytelse-
rika språkrör och opinionsbildare. Han är 
nyutsedd hedersdoktor vid LU, se sid 33.

15 juNi  Skådespelaren Will Ferrell. 
Han anses vara en av USA:s idag främste 
komiker. Han var år 2005 den bäst betalda 
skådespelaren i världen med 400 miljoner 
i gage per film.

För information om tid och plats se: 
www.studentafton.af.lu.se/  Biljetter: 
046-38 49 49, studentinfo@af.lu.se

24 FebruAri  �00-års dagen av Lundahi-
storikern Sven Lagerbrings födelse firas i 
samarrangemang med Historiska institutionen. 
Medverkande är nils Eriksson, professor em. i 
idéhistoria, Göteborgs universitet, Anna Wal-
lette, fil. dr., Historiska institutionen, LU samt 
Birgitta Odén, professor em. i historia, Histo-
riska institutionen, LU. Kl 13.00 på Palaestra, 
Universitetsplatsen. 

27 FebruAri  Lunds filosoficirkel. ”Skall 
vi ta konspirationsteorier på allvar?”, Erik 
Åsard. Kl 19.30 på Palaestra, Lund.

28 FebruAri  Tvärvetenskapliga dilem-
man. Medverkande: Malin Ideland, Lunds uni-
versitet och Malmö högskola. hur kan natur-
vetenskapliga och kulturvetenskapliga 
perspektiv förenas i undervisning? Ma-
lin Ideland diskuterar resultaten av ett projekt, 
där hon undersökt tvärvetenskapens möjlig-
heter och omöjligheter. Kl 12.15–13.00 CED, 
Tornavägen 9B, Seminarierummet, Lund. Info: 
www.ced.lu.se/o.o.i.s/3750

1 mArs  LUCSUS Seminars. Mikael Karls-
son, SnF ”Global strategies for sustainable 
development”. Kl 13.15–15.00 på Geocen-
trum 1, Sölvegatan 10, 1 vån, sal Världen. Info: 
www.lucsus.lu.se/

1 mArs  Ecology Seminar. Michael Brett, 
University of Washington, Seattle. ”Fatty 
acids, Food Quality and regulation of 
Planktonic Food Web Processes” . Blue 
Hall, Ecology Building, 14.00.
 
4 mArs  Musikhögskolan 100 år! Kon-
sert med Musikhögskolans träblåsare. Kl 
15.00 i Kapellsalen, Palaestra et Odeum, Pa-
radisgatan 2, Lund. Info www.akadkap.lu.se/
o.o.i.s/6428

5–9 mArs  naturvetenskap & medicin & 
teknikdagar för gymnasieelever. Gymna-
sieelever och lärare hälsas välkomna till studie-
dagar på Lunds universitet. Programmet om-
fattar en mångfald av populära föreläsningar 
och demonstrationer inom de naturvetenskap-
liga, medicinska och tekniska områdena. Info: 
www1.naturvetenskap.lu.se/aktuellt/nat-
dag07/index.asp

5 mArs  Patrisiska dagen på CTr (Cen-
trum för teologi och religionsvetenskap, Lunds 
universitet), ”Kejsare och kyrka – om Kon-
statntin och kyrkohistorien”. Kl 9.30–
19.00. Info: www.teol.lu.se

6 mArs  Lunds filosoficirkel. ”Integritet 
kontra nytta: om att ta saker på allvar”, 
Johan Brännmark. Kl 19.30 på Palaestra, Lund. 
Info: www.folkuniversitetet.se

8 mArs  LUCSUS  Seminars. Arne Karyd, 
Swedish Civil Aviation Association ”aviation 
and the environment – myths, reality and 
challenges for the future”. Kl 13.15–15.00 
på Geocentrum 1, Sölvegatan 10, 1:a vån, sal 
Världen. Info: www.lucsus.lu.se/

8 mArs  Biology Seminar at COB. ”atcins 
and oscillating proteins in bacterial Dna 
segregation”, Kenn Gerdes (newcastle Uni-
versity, UK). Kl 15.15 Biology lecture hall, Bio-
logy building, Sölvegatan 35, Lund. Info www.
biol.lu.se/cellorgbiol/seminars.html

13 mArs  Föreläsning. ”The economic 
development of Japan and present situ-
ation”. Open lecture by Patrik Ström, PhD, 
”Staffan Helmfrid pro futura fellow”, Göte-
borg School of Business, Economics and Law, 
Göteborg University, The Swedish Collegium 
for Advanced Study (SCAS), Uppsala. Kl 13.15-
15.00 Java Hall, Centre for East and South-East 
Asian Studies, Alpha 1, Ideon, Scheelevägen 
15, Lund. Info: www.ace.lu.se/o.o.i.s/8483

13 mArs  Lunds filosoficirkel. ”Vad åter-
står? anständighet?”, Sverker Oredsson, 
professor em. i historia. Kl 19.30 på Palaes-
tra, Lund.

14 mArs  Microbiology seminar: Compa-
rative and functional genomics of Lacto-
bacillus salivarius. research seminar by dr. 
Paul W. O´Tool, University College, Cork, Ire-
land. Kl 15.00–16.00 rune Grubb Lecture Hall, 
BMC, Sölvegatan 23, Lund. Info www.biol.
lu.se/cellorgbiol/

14 mArs  Onsdagsafton. ”Kafkas apa”. 
Teater Lombroso ger Kafkatext dramati-
serad av Ulf Gran. Medverkande David Book 
och Per Östborn. Kl 19.00 på Skisserna Muse-
um, Finngatan 2, Lund. Info www.adk.lu.se

15–16 mArs  Konferens. ”Mångfaldens 
möjligheter – från ord till handling”. Två 
dagars nationellt erfarenhetsutbyte kring 
mångfald, likabehandling och breddad rekry-
tering av studenter. Info: www.lu.se/mang-
faldskonferens

15 mArs  LUCSUS Seminars. Lennart Dale-
us, Greenpeace ”Global work for global en-
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vironment”. Kl 13.15 på Geocentrum 1, Söl-
vegatan 10, 1 vån, sal Världen. Info: www.
lucsus.lu.se/

19 mArs  Föreläsning. ”Formal, informal, 
criminal, and war economies in the Philip-
pines”. Open lecture by associate professor 
Amado M. Mendoza, Jr, University of the Phi-
lippines. Kl 16.15-18.00 Java Hall, Centre for 
East and South-East Asia Studies, Alpha 1, Ide-
on, Scheelevägen 15, Lund.

20 mArs  Föreläsning. ”Economic Ine-
quality and Poverty in P.r. China”. Open 
lecture with professor Björn A. Gustavsson, 
Department of Social Work, Göteborg Univer-
sity. Kl 11.15-13.00 Java Hall, Center for East 
and South-East Asian Studies, Alpha 1, Ideon, 
Scheelevägen 15, Lund. Info: www.ace.lu.se/
o.o.i.s/8096

20 mArs  Lunds filosoficirkel. ”Linné – en 
man som tog sig själv på mycket stort all-
var”, Sten Hidal. Kl 19.30 på Palaestra, Lund. 
Info: www.folkuniversitetet.se

21 mArs  Onsdagsafton. ”rondellhundar 
och trädgårdstomtar”. Intendent Eva Lan-
dos talar om laglös konst och kreativ folkkonst 
– anonym offentlig konst. Kl 19.00 på Skisser-
nas Museum, Finngatan 2, Lund. Info: www.
adk.lu.se

22 mArs  LUCSUS Semiars. Paul Ekins, Po-
licy Studies Institute, PSI, UK. Kl 13.15-15.00, 
Geocentrum 1, Sölvegatan 10, 1:a vån, sal 
Världen, Lund. Info: www.lucsus.lu.se/

22 mArs  Imaginative Scientist Seminar. 
Första seminariet i Lunds universitets semina-
rieserie  Imagingative Scientists hålls av profes-
sor Margaret S Livingstone från Harvard Medi-
cal School och har titeln ”What art can tell 
us about the Brain”. Kl 15.15 hörsalen, Pa-
laestra, Lund. Info och program: www.brain-
mindbehaviour.lth.se, klicka på Seminars.

22 mArs  Biology Seminar at COB. ”Loo-
king through a glass onion, the cell bio-
logy of lens transparency”, Steven Bassnet, 
Washington University in St. Louis, USA. Kl 
15.15 Lecture Hall, Animal Physiology Building, 
Helgonavägen 3B, Lund. Info www.biol.lu.se/
cellorgbiol/seminars.html

12 Mars

om dyslexi
Vad är bakgrunden till dyslexi, och vad 
kan göras? Om den fysiologiska grun-
den till dyslexi samt om dyslexi och fler-
språkighet handlar ett informationsmöte 
om dyslexi. Talare är professorerna Mar-
tin Ingvar från KI, Ingvar Lundberg från 
Göteborgs universitet och Barbro Jo-
hansson från Lunds universitet. Arrange-
manget ingår i ”Brain awareness week” 
ordnat av bl.a. den europeiska organi-
sationen EDAB, European Dana Alliance 
for the Brain. Kl 14.00 aulan, universi-
tetssjukhuset i Lund.

21 & 22 Mars

mat och hälsa 
i Linnéanda
Lunds universitet och region Skåne an-
ordnar en Linnékonferens med tema mat 
och hälsa den 21 mars i Kristianstad och 
22 mars i Lund. 

Konferensen, som är avgiftsfri, vän-
der sig till en intresserad allmänhet och 
personal som arbetar med kostfrågor 
inom skola och vård. Anmälan senast 15 
mars.Program och anmälan finns på Lin-
néjubileets Skånesida: www.linneska-
ne2007.lu.se

25 apriL

membrandag 
om vattenrening
Vattenrening med membranteknik ska 
det handla om onsdagen den 25 april i 
Ideon Gamma, sal nils Alwall, Sölvega-
tan 41. Dagen arrangeras av Centrum 
för Membranteknik, LTH genom Institu-
tionen för Livsmedelsteknik och Institu-
tionen för Kemiteknik, LTH. 

Tor Ove Leiknes, nTnU, Trondheim, 
ordförande i European Membrane So-
ciety, inleder med ”Membrans framtid i 
vatten- och avloppsvattenbehandling”. 
Sista anmälningsdatum är10 april (del—
tagarantalet är begränsat). 

Mer information: Gun Trägårdh, Inst. 
för Livsmedelsteknik, tel 046-2229821, 
gun.tragardh@food.lth.se
Ann-Sofi Jönsson, Inst. för Kemiteknik, 
tel 046-2228291, ann-sofi.jonsson@
chemeng.lth.se

 

18 Mars

studentmässa
i AF-borgen 
Söndagen den 18 mars mellan 11 och 
16 håller Lunds universitet en student-
mässa i AF-borgen. Det kommer att 
ges information om utbildning, stu-
dentliv, bostäder mm. Mer info hittas 
på www.lu.se

8 Mars

kvinnors hälsa 
– en fråga om makt
Seminariet Kvinnors hälsa – en fråga om makt 
tar sin utgångspunkt i de uppenbara skillnader-
na i hälsa och ohälsa mellan kvinnor och män. 
Under dagen belyses kvinnors hälsa ur flera olika 
perspektiv av Tiina rosenberg, Birgitta Hovelius, 
Mina O´Dowd, Charlotte Erlanson-Albertsson, 

Mia Marie Lundén, Gunilla Jarlbro och Bengt 
Olle Bengtsson – alla forskare vid LU. Dessut-
om medverkar skådespelerskan och riksdags-
ledamoten Solveig Ternström.

Tid och plats: 8 mars 2007, kl. 10.00–16.00, 
SOL-centrums hörsal, Helgonabacken 12, Lund

Anmälan: Ingen anmälan behövs till semina-
riet. Den som vill äta lunch, som vi bjuder på, an-
mäler sig dock senast 1 mars till Valeria.naters@
mkv.lu.se
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23 feBrUari
andreas Inghammar i civilrätt: ”Funktions-
hindrad – med rätt till arbete? En komparativ 
studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbe-
te och funktionshinder i Sverige, England och 
Tyskland”. Kl 13.15 i Pufendorfsalen, Juridiska 
institutionen, Lilla Gråbrödersgatan 3 C, Lund. 

hongtu Jiang i elektronikkonstruktion: 
”Design issues in VLSI implementation of ima-
ge processing hardware accelerators – and im-
plementation”. Kl 10.15 i sal E:1406, E-huset, 
Ole römers väg 3, Lund. 

Barbro Bruce i logopedi: ”Problems of 
language and communication in children. 
Identification and intervention”. Kl 10.15, hör-
salen, Språk- och litteraturcentrum, Lund. 

Lisa Påhlman i biomedicin med inrikt-
ning cell- och molekylärbiologi: ”On the 
induction of inflammatory reactions by strep-
tococcus pyogenes”. Kl 9.15 i Segerfalksalen, 
Biomedicinskt centrum, Lund. 

Mattias Magnusson i molekylär medi-
cin och genterapi: ”The role of hox transcrip-
tion factors in the regulation of hematopoie-
ses”. Kl 13.00, Segerfalksalen, Biomedicinskt 
centrum, Lund. 

ann-Cathrin Jönsson i neurologi med 
inriktning omvårdnad: ”Life after stroke. 
Outcome and views of patients and carers”. Kl 
13.00 föreläsningssal F3, Universitetssjukhu-
set i Lund. 

24 feBrUari
Mattias rickhag i experimentell hjärn-
forskning: ”Gene expression changes and 
brain plasticity after experimental stroke”. Kl 
9.00, Segerfalksalen, Wallenberg neurocen-
trum i Lund. 

26 feBrUari 
Benoît Lafitte i polymerteknologi: ”Pro-
ton-conducting sulfonated and phosphonated 
polymers and fuel cell membranes by chemical 

modification of polysulfones”. Kl 10.15 i hörsal 
B, Kemicentrum, Getingevägen 60, Lund.

28 feBrUari 
Catharina norén i företagsekonomi: 
”Framgång i säljande – om värdeskapande i 
säljar- och köparinteraktionen på industriella 
marknader”. Kl 10.00 i EC3:207, Holger Crafo-
ords Ekonomicentrum, Lund.

1 Mars
Ulla andin i geriatrisk psykiatri: ”Vascular 
dementia classification and clinical correlates”. 
Kl 13.30 på Avdelningen för geriatrisk psykiatri, 
Klinikgatan 22, Universitetssjukhuset i Lund.

2 Mars 
E. helena axelsson i experimentell klinisk 
farmakologi: ”Distribution and function of 
Tr Pion channels in primary sensory neurons”. 
Kl 9.00, föreläsningssal 4, Centralblocket, Uni-
versitetssjukhuset i Lund. 

Malin Carlsson i klinisk immunologi: 
”Immunological aspects on systic fibrosis lung 
disease”. Kl 9.00 Segerfalksalen, Wallenberg 
neurocentrum, BMC, Lund. 

nicklas Dahlström i arbetsmiljöteknik: 
”Exploring levers for improvement of basic avi-
ation training”. Kl 10.15 i Stora hörsalen, IKDC, 
Sölvegatan 26, Lund. 

Lars-henric ahlström i analytisk kemi: 
”Determination of banned azo dyes in leather”. 
Kl 13.15 i sal B, Kemiska institutionen, Lund. 

Magnus Larsson i oorganisk kemi: 
”Transmission electron microscopy of semi-
conductor nanowires”. Kl 9.15 på Kemicen-
trum, sal K:B, Getingevägen 60, Lund.  

annette Ewald i svenska med didaktisk 
inriktning: ”Läskulturer. Lärare, elever och 
litteraturläsning i grundskolans mellanår”. Kl 
10.15 i sal D138, Lärarutbildningen vid Malmö 
högskola, nordenskiöldsgatan 10, Malmö. 

Kelly Gutseit i ekologi, inriktning lim-
nologi och marinekologi: ”Food quality for 
zooplankton in humic lakes”. Kl 9.30 i Blå hal-
len, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund. 

Jonas Stenhoff i experimentell klinisk 
kemi: ”Structural and functional studies of 
gas6”. Kl 13.00, Medicinska klinikens aula, ing 
35, plan 1, Universitetssjukhuset MAS, Malmö.

3 Mars
Kristian Göransson i antikens kultur och 
samhällsliv. ”The transport amphorae from 
Euesperides. The maritime trade of a Cyrenai-
can city 400–250 BC”. Kl. 10.15, sal 201, Inst. 
f.kulturvetenskaper, Biskopsgatan 7, Lund.

9 Mars  
Tomas Orylski i systematisk teologi: ”Mig-
rations du croire chez Michel de Certeau”, kl 

10.15 i sal 118, Centrum för teologi och religi-
onsvetenskap, Lund.

16 Mars
John Gibe i företagsekonomi: ”The mi-
crostructure of collaborative e-business capa-
bility”. Kl 14.15 i Crafoordsalen, Holger Crafo-
ords Ekonomicentrum, Lund. 

Följande disputationer har ägt rum:
anna Meyer i nationalekonomi: Studies on 
the Swedish parental insurance”.  

Martin Olsson i socialt arbete: ”Unga 
vuxna med en historia av uppförandestörning: 
En långtidsuppföljning med ett salutogent och 
ekologiskt perspektiv”. 

Åsa Davidsson i vattenförsörjnings- 
och avloppsteknik: ”Increase of biogas 
production at wastewater treatment plants 
– addition of urban organic waste and pre-
 treatment of sludge”. 

Per Gustavsson i zoofysiologi: ”Studies 
on perpheral nerve regeneration: Microdis-
pensing, neurite guidance and galectins”. 

Tor Lie i religionshistoria: ”Symptom-
bærer och symptomløser: Arne Garborgs vei 
til et varig livssyn (1851–1894). En psykologisk 
studie”.  

Ola holmström i sociologi: ”Skolpolitik, 
skolutvecklingsarena och sociala processer – 
Studie av en gymnasieskola i kris”. 

Peter Mangell i kirurgi: On lactobacillus 
plantarum 299v, bacterial translocation and 
intestinal permeability”. 

ann-Charlotte Lundstedt i experimen-
tell klinisk immunologi: ”Low CXCr1 ex-
pression and suseptibility to acute pyelo-
nephritis”. 

roy Ehrström i patologi: ”Carbonate 
ions and gastric cancer”. 

Margareta Laczna Kitlinski i obstetrik 
och gynekologi: ”Fetal surveillance and out-
come in postterm pregnancy”. 

Martin Stafström i folkhälsovetenskap: 
”Preventing adolescent alcohol use”. 

Kristofer Franzén i vårdvetenskap: 
”Health related quality of life among persons 
65 years or older with chronic heart failure”. 

Björn Lundin i diagnostisk radiologi: 
”MrI assessment of haemophilic arthroparthy”. 

Ulrika Bejerholm i arbetsterapi: Occu-
pational perspectives on health in people with 
schizophrenia – time use, occupational enga-
gement and instrument development”. 

Johan Lundin i historia: ”näten på Lim-
hamn. Sociala relationer i ett lokalsamhälle 
1870–1914”. 

Paul håkansson i hållfasthetslära: ”Mo-
deling of coupled thermoplasticity at finite 
strains”. 

Inger assarson i pedagogik: ”Talet om 
en skola för alla – Pedagogers meningskon-

dispUtationer

Sveriges universitetslärarförbund söker

ombudsman
till kansliet i Lund

Läs mer om tjänsten på 
www.sulf.se
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struktion i ett politiskt uppdrag”.  
Lars-henry Gustle i psykologi: ”Imple-

mentering och korttidsuppföljning av multisys-
temisk terapi – En svensk randomiserad multi-
centerstudie angående multisystemisk terapi”. 

Inger assarsson i pedagogik: ”Talet om 
en skola för alla: Pedagogers meningskon-
struktion i ett politiskt uppdrag”.  

Bozena Malmgren i livsmedelsteknik: 
”Evaluation of UHT milk processed by direct 
stream injection and steam infusion techno-
logy”. 

Patrik Karlsson i teoretisk ekologi: 
”Food webs, models and species extinctions in 
a stochastic environment”. 

Fredrik Demoling i mikrobiologisk eko-
logi: ”nutrient limitation of bacterial growth 
in soil”. 

Ofir Bachar i experimentell öron- näs- 
och halssjukdomar: ”Effects of inflammatory 
mediators on pulmonary airways”. 

hamid zilouci i bioteknik: ”Biotechno-
logical treatment of chlorophenol-contamina-
ted water”. 

azra Kurbasic i matematisk statistik: 
”Topics in human gene mapping”. 

Tobias Olofsson i livsmedelshygien: 
”Bacterial identification by the 16s rrnA gene”.

hänt!

tJänster
Utbildningsbidrag i biologi, inriktning 
mot växtbiologi. ref nr n 2007/21, ans 26 
februari. Info 046-2223658.

Doktorand i teoretisk elektroteknik. 
ref nr PA 2007/491, ans 27 februari. Info 046-
2229018.

Doktorandtjänst i fysik. ref nr 265, ans 
7 mars. Info 046-2224153.

Doktorandtjänst i fysik. ref nr 266, ans 
7 mars. Info 046-2227695.

Doktorand i astronomi och astrofysik. 
ref nr 414, ans 8 mars. Info 046-2221585.

Doktorand i astronomi och astrofysik. 
ref nr 366, ans 22 mars. Info 046-2227309.

proFessors-
iNstALLAtioN
9 mars kl 1�.00
i universitetets aula

merLe HorNe, 
allmän språkvetenskap

pAuL touAti, 
franska med språklig inriktning

WiLHeLm AgreLL, 
underrättelseanalys (absens)

NiLs deNcker, matematik

susANNe åkessoN, 
zoologisk ekologi

siv AHrNé, livsmedelshygien

kerstiN skog, livsmedelskemi

LArs-HeNrik ståHL, formlära

tomAs Wikström, 
arkitektur – byggnadsfunktion

roLF mArtiNssoN, musikteori 
med arrangering komposition

ANsLAg FråN erc. Det nya europeis-
ka forskningsrådet, ErC, utlyser nu sina första 
anslag. De riktar sig till unga forskare som vill 
etablera sig i Europa och påminner om EUrYI 
Awards. För mer information: www.vr.se

ANsLAg FråN NordForsk. Søk om 
støtte nå: nordForsk deler ut mer enn 100 mil-
lioner nOK i nordiske forskningsstipender over 
de neste tre årene. Alle akademiske felt kan 
søke om støtte til ulike nettverk, forskerkurs, 
kursstipend, veilederkurs og såkornmidler. Les 
mer på www.nordforsk.org.

ansLaG

Lu-konferens om 
akademiskt lärarskap
Den 27 september arrangeras Lunds universi-
tets första egna högskolepedagogiska utveck-
lingskonferens, ”Att tänka om – ett kvalifice-
rat akademiskt lärarskap”. Konferensen har till 
syfte att öka samverkan och utbyte av peda-
gogiska erfarenheter lärare emellan. Den ar-
rangeras av LU:s Centre for Educational Deve-
lopment tillsammans med representanter från 
universitetets samtliga områden. Mer informa-
tion kommer att synas inom kort bl.a. på LU:s 
och CED:s hemsidor. Ett Call For Papers kom-
mer att gå ut direkt till LU-lärarnas e-brevlådor 
under våren.

medfak i infofinal
Avdelningen för strategisk kommunikation vid 
Medicinska fakulteten är en av fyra finalister i 
Ljuspennan. Det är den enda tävling i Sverige 
där företag, myndigheter och organisationer 
kan mäta sig med varandra inom intern infor-
mation och kommunikation. Bakom Ljuspen-
nan står redaktörsföreningen, Sveriges Infor-
mationsförening samt Sveriges Hr-förening.  
Tävlingen avgörs i mars. 

      

reZA AdeLi vid ak-
utkliniken i  Lund, har 
tilldelats det pedago-
giska priset ”Skalpel-
len”. Priset delades ut 
i samband med kurs-
avslutningen den 19 
januari 2007 med föl-
jande motivering: 
”reza Adeli har med 
en vänlig men fast hand guidat kandidater 
på kirurgakuten. Han är inspirerande, po-
sitiv och glad. Han har tagit sig gott om tid 
för studenter och patienter. Han förklarar 
med inlevelse och har uppmuntrat till själv-
ständigt tänkande”. 

Skalpellen delas ut av läkarutbildning-
ens termin 8.  

stipeNdium. Docent Ulla Passant på 
Geropsykiatriska kliniken har fått Silviahem-
mets forsknings- och utbildningsstipendi-
um på 50.000 kronor. Det delades nyligen 
ut av drottning Silvia. Stipendiet har möj-
liggjorts genom en privat donation och de-

las i år ut för andra gången. En del av moti-
veringen lyder: 

”För sitt stora engagemang inom de-
mensområdet avseende klinisk vård, utbild-
ning och forskning. Genom sin banbrytan-
de forskning gällande pannlobsdemens har 
nya och ökade kunskaper inom denna svå-
ra, och länge oupptäckta, demenssjukdom 
spridits nationellt och internationellt. Do-
cent Ulla Passant har förmågan att med pe-
dagogisk skicklighet och lyskraft förmedla 
och sprida viktiga medicinska kunskaper på 
ett inspirerande och begripligt sätt.� 

doFtpeNgAr. Doftbedrägerier i blom-
världen och skadeinsekters beteenden är 
något av det som forskarna inom kemisk 
ekologi studerar. nu får professor Chris-
ter Löfstedt två miljoner kronor ur rektors 
medel för strategiska forskningssatsningar. 
Pengarna ska gå till en gemensam satsning 
på Lunds universitet och Sveriges lantbruks-
universitet, SLU, i Alnarp inom området ke-
misk ekologi.

HedersLedAmot. Professor Felix Mitel-
man, vid sektionen för klinisk genetik har 
blivit invald som hedersledamot i Italian So-
ciety of Human Genetics.
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haLLå SArA BErGLUnD…

Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

…etnolog som spenderat åtskilliga timmar i stall och på 
travbanor under arbetet med sin nyligen framlagda av-
handling ”Vägen till vinnarcirkeln – travhästen och dess 
människor mellan sport och spel”. 

vad betyder uttrycket 
”att jaga matlappar”?
– En travhäst som inte är så bra kan förhoppningsvis ändå 
springa in på de lägre placeringarna 5 och 6 som ger lite 
pengar. Förr i tiden räckte de prispengarna till foder i en 
månad, men det gör de inte längre idag. Däremot lever ut-
trycket kvar.

Du har inte bara lärt dig travsportens jargong utan även 
fått arbeta i ett travstall. Berätta!

– De första 1,5 åren av mitt avhandlingsarbete praktise-
rade jag hos en travtränare en till två dagar i veckan. Jag 
kunde inget alls om travsport när jag började men har ri-
dit sedan jag var sju år och har haft egen häst. Det var en 
nödvändighet för att kunna klara arbetet i stallet även om 
jag fick lära mig nya rutiner. Jag blev väldigt bra bemött 
överallt.

Vad är mest anmärkningsvärt med travet?
– Många har fördomar om travsporten och att den bara 

skulle handla om pengar. Men den innehåller så många si-
dor och har massor av infallsvinklar. Trav innehåller allt 
från det otroligt professionella seendet på hästarna till den 
jordnära inställningen bland skötare och amatörtränare. En 
del ser på hästen som en investering, för andra är den ett ar-
betsredskap eller bästa kompisen. 

hur har travsporten utvecklats?
– Hästarna var från början ett redskap för jord- och 

skogsbruk. På 1880-talet organiserades travsporten av adeln 

som hade ambitionen att ta fram en bättre typ av häst som 
passade i försvaret. De svenska hästarna ansågs generellt 
sett vara för dåliga och loppen var avsedda för att gallra ut 
de bästa, mest uthålliga individerna som man sedan kunde 
avla vidare på. 1923 infördes spel med lite pengar och pre-
mier. Spelet var från början en morot för lantbrukarna att 
avla strategiskt och föda upp bättre hästar. 

Trots att hästsporten ökat otroligt mycket de senaste de-
cennierna är det få som skrivit om den på högre akade-
misk nivå.  hur har din forskning tagits emot?

– Jag har fått mycket respons både från kollegor och an-
dra utanför universitetsvärlden. Men folk har lite svårt att 
få in i skallen vad jag håller på med. När jag sagt att min 
forskning handlar om travsport har jag fått svar som: ”Tal-
språk – så intressant” eller ”Jaha, transporter!”

Idag finns ��.000 travhästar i Sverige och spelet omsät-
ter ca 10 miljarder om året. Spelar du själv?

– Ja, fast det går inte så bra. Jag tror att jag kan för myck-
et för att ha nybörjartur men för lite för att vara skicklig. 
Jag och några kollegor på Etnologen åkte en kväll till Jä-
gersro och alla de andra vann trots att de satsade pengar 
på det gulligaste namnet i startlistan och sina egna, ibland 
helt galna tolkningar av resultatlistorna. Jag, däremot, vann 
inte ett öre! 

anna JOhanSSOn
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