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Är det meningsfullt att bli virtuell i 
utbildningssammanhang? 

Det ska Maria Hedberg på CED, 
Centre for Educational Develop
ment, undersöka genom sin roll
figur Mia Infinity i den virtuella 
världen Second Life.

Second Life är den mest kända av alla vir-
tuella tredimensionella världar tillgäng-
liga via Internet. Här handlar det inte 
om att bekämpa monster eller skjuta ner 
rymdraketer, utan om att träffas, delta i 
olika aktiviteter, bygga hus, gå på konser-
ter etc. i en låtsasvärld som just nu sam-
lar cirka 10 miljoner människor från oli-
ka länder.

Som i aLLa datorSammaNHaNg är Se-
cond Life mest förankrat i USA. Där är 
det många politiker, musiker och film-
stjärnor som har en ”avatar”, en egen roll-
figur, i den digitala världen. Politikerna 
håller tal, musikerna presenterar nya ski-
vor och filmstjärnorna möter sina fans i 
virtuell form.

Också många universitet och colle-
ges är med. New Media Consortium, en 
sammanslutning av nära 250 högskolor, 
stiftelser, museer och företag från både 
USA och andra länder, har byggt ett eget 
campus med lärosalar, bibliotek, dator-
rum och museum. Där kan man ge fö-
reläsningar, ordna möten och prova sig 
fram med nya användningssätt.

– Second Life är idag ungefär som 
webben i slutet av 80-talet. Många är 

nu undersöks om LU 
kan ha någon nytta 
av Second Life

Kumbayastämning runt 
lägerelden i Second Life 
– något för LU?LU på Låtsas?
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med mest för att testa om och hur man 
kan utnyttja de nya möjligheterna, tror 
Maria Hedberg.

Privat är hon en entusiastisk använda-
re, och träffar numera sina systrar i virtu-
ell form på bestämda tider och platser i 
Second Life. Det ger mer närvarokänsla 
än att tala i telefon, tycker hon.

När flera figurer möts i Second Life ser 
varje användare de andras avatarer. Man 
kan tala via mikrofon eller skriva på sitt 
tangentbord. Samtidigt gestikulerar ens 
avatar med händerna eller skriver på ett 
låtsas-tangentbord. 

LUNdS UNivErSitEt har satt ner en tre-
vande fot i Second Life på Kamimo-ön, 
ett virtuellt campus skapat av Kalmar 
högskola, Central University of Missou-
ri och Molde högskola i Norge. Kami-
mo-campuset invigdes med en presskon-
ferens inom Second Life, där rollfigurer 
från de olika högskolorna höll inled-
ningstal. Nu ska intresserade LU-lärare 
tillsammans med CED kunna utforska 
möjligheterna på detta virtuella cam-
pus.

Enligt akademiska förespråkare för 
Second Life kan den virtuella världen 
användas både som ett komplement till 
utbildningen och för att nå nya student-
grupper, låta alumner mötas, erbjuda be-
sök i en simulering av universitetet, ge 
smakprov från olika kurser med mera.  

– För distansstudenter kan det vara 
värdefullt att mötas på Second Life, tror 
Maria Hedberg. Hon låter sin rollfigur 
vandra iväg till en virtuell lägereld omgi-
ven av stockar, där studenternas rollfigu-
rer skulle kunna sitta och samtala. 

SpråkövNiNgar är en annan möjlighet. 
I Second Life kan t.ex. studenter som lä-
ser kinesiska hitta kinesiska deltagare att 
samtala med. En tredje möjlighet är att 
få nya tredimensionella upplevelser. Se-
cond Life innehåller t.ex. ett simulerat 
ekosystem att experimentera med, ett 
sjukhus där man kan testa rollen som lä-
kare eller sjuksköterska, och virtuella his-
toriska modeller av Harlem och Mont-
martre för dem som är intresserade av 
afroamerikansk historia eller fransk kul-
turhistoria.

Amerikanska institutioner som pro-
vat Second Life har blandade erfaren-
heter. En engelsklärare berättar förtjust 
om hur hennes kurs inom Second Life 
fått 300 sökande till 18 platser. En an-
nan deltagare har också positiva erfaren-
heter, men påpekar att de varit dyra: ett 
virtuellt campus måste fyllas med vet-
tigt innehåll, och det kostar mycket tid 
och pengar.

– Hittills har vi i Second Life testat 
undervisning samt handledning för lära-
re i hur man använder den virtuella värl-
den. Vi måste prova oss fram och un-
dersöka vad studenter, lärare och andra 
användare tycker om denna nya arena. 
Först efter det kan vi bedöma om detta 
är något för Lunds universitet, säger Ma-
ria Hedberg.

INGELA BJÖRCK

FotNot: Mer om CEDs projekt finns på 
www.ced.lu.se, klicka i rutan Nya arenor för 
lärande. Kamimo-ön har också en egen sida, 
http://kamimo-islands.blogspot.com/.
En film om New Media Consortiums virtuella 
campus hittar man genom att skriva in “seri-
ously-engaging-movie” på Google. 

Maria Hedberg med sin ”avatar”, en egen rollfigur, i den digitala 
världen. foto: ingela björck

Nästan ingenting är omöjligt i Second Life. Här kan man ”gå in i” en 
förstorad molekyl.
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Ur innehåLLet

6  Unik akademi för parkinsons
Den nystartade Svenska Parkinsonakademien i Lund är en 
unik sammanslutning där laboratorieforskare och sjuk-
husforskare ska samarbeta för att ta fram läkemedel mot 
sjukdomen. Bakom satsningen står Parkinsonförbundet, 
som har bidragit med ett anslag på tolv miljoner kronor.

8  kritik mot petigt HSv
Det får vara någon måtta med hur mycket detaljuppgif-
ter HSV kan begära in i samband med utbildningsutvär-
deringar. Det menar man på många håll inom LU. HSV 
påpekar dock att varje myndighet ska kunna ta fram de 
uppgifter man efterlyser.

12  LU leder storprojekt
Det är i princip klart att det blir lundaforskare som kom-
mer att leda fem stora projekt inom EUs nya rampro-
gram. Det handlar om design, miljö, energi och om hur 
man bygger en hållbar fred.

18  Han tar ardebergaspåret
när Arne Ardeberg nu går i pension kan han konstatera 
att han har gått långt. Det gäller såväl den dagliga pro-
menaden på Hardebergaspåret mellan hemmet i Söd-
ra Sandby och Institutionen för astronomi i Lund, som i 
karriären. Han har bl.a. varit director för ett av världens 
största observatorier, dekanus och prorektor vid LU. nu 
lägger han ledningsuppdragen bakom sig och satsar hel-
hjärtat på forskningen.

23  inte så förbjudet 
En ny studie från LU visar att det inte finns något sam-
band mellan ett högt fettintag och hjärt-kärlsjukdom. 
Fetma och höga blodfetter är dock inte bra för hjärtat, 
men att äta mycket fett verkar inte automatiskt leda till 
höga blodfetter, vilket man tidigare trott. Om man får i 
sig mycket fibrer och motionerar går det bra att äta fett.

Lunds universitets magasin LUM utkom första 
gången 1968. Det når i dag samtliga anställ-
da och nästan lika många utanför universitetet. 
LUM har en upplaga på 14.000 exemplar och 
utkommer med 10 nummer per år.

adrESS: 
LUM, Informationsenheten, 
Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund
Fax: 046-222 47 11
Internpost: Hs 31
E-post: LUM@info.lu.se
LUM på nätet: 
www.lu.se/lum

rEdaktioN:
Maria Lindh, redaktör och ansvarig utgivare
046-222 95 24, Maria.Lindh@info.lu.se

Ingela Björck, forskningsjournalist
046-222 76 46, Ingela.Bjorck@info.lu.se

Britta Collberg, journalist
046-222 31 58, Britta.Collberg@info.lu.se

Petra Francke, journalist och layout 
046-222 03 16, Petra.Francke@info.lu.se

Göran Frankel, journalist naturvetenskap
046-222 94 58, Goran.Frankel@kanslin.lu.se
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Enskilda abonnenter – 190 kr/10 nr. För pre-
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omSLag: Det är inte lika farligt för hjärtat att 
äta fett som man trott, visar ny studie. 
Foto: Lars Paulsson / IMS
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mEdiciN. Nu ska laboratorieforska
re och sjukhusforskare i Lund sam
arbeta kring en av de stora folk
sjukdomarna, Parkinsons sjukdom. 
Genom den nystartade Parkinson
akademien vill man få igång ett 
samarbete som täcker alla aspekter 
av sjukdomen.

Svenska Parkinsonakademien är unik på 
flera sätt. Dels är det ovanligt med pro-
jekt som knyter samman universitets-
forskare och sjukvårdspersonal på ett or-
ganiserat sätt, dels kommer anslaget på 12 
miljoner kronor från ett patientförbund, 
Parkinsonförbundet.

– Vi ville få fart på den kliniska 
forskningen, så att det går snabbare att 
få nya forskningsrön tillämpade på pa-
tienter med Parkinsons. Samtidigt vil-
le vi försäkra oss om att det handlar om 
spetsforskning, säger Susanna Lind-
vall, ordförande i Parkinsonförbundets 
forskningsfond. Hon förklarar att va-

let av akademins placering stod mellan 
Karolinska Institutet och Lund, men att 
de flesta bedömare förordade Lund tack 
vare dess framstående grundforskning på 
området. 

Att sjukvårdsanställda har svårt att 
hinna forska är ett välkänt problem. Nu-
mera finns inte den luft i systemet som ti-
digare gav t.ex. läkare en håltimma över 
då och då. Och att forska vid sidan av ett 
heltidsarbete är tungt.

– Hittills har jag fått ta kvällar och 
helger till forskningen. Men nu kan jag 
forska på normal arbetstid i stället, säger 
ST-läkaren Oskar Hansson belåtet.

HaN ocH FEm aNdra pErSoNEr har el-
ler får snart varsin halvtidsanställning 
inom Parkinsonakademien. Några är lä-
kare, andra har yrken som sjuksköterska 
och sjukgymnast.

– Vi ska täcka alla aspekter av sjukdo-
men: hur den uppkommer, hur den kan 
behandlas och hur patienterna kan re-

habiliteras, säger Karl Obrant, profes-
sor och forskningschef vid Universitets-
sjukhuset. Han är glad över möjligheten 
att åtminstone på detta område kunna 
ta tillvara den stora akademiska kapaci-
teten vid sjukhuset, som har hela 450 an-
ställda med doktorsexamen.

omkriNg 20.000 SvENSkar lider av Par-
kinsons. Sjukdomen påverkar inte bara 
rörligheten, utan kan också leda till tan-
ke- och sömnstörningar och depressio-
ner. Sjukdomens orsak är att de dopa-
minproducerande nervcellerna i hjärnan 
dör, och det finns ännu ingen behand-
ling som kan stoppa dess förlopp. Mycket 
forskning pågår dock, i huvudsak längs 
tre spår.

– Celltransplantationer är något 
man försökt med ända sedan 80-talet, 
bland annat här i Lund. En andra möj-
lighet är att försöka hitta sjukdomen så 
tidigt att man hinner förhindra celldö-
den. En tredje möjlighet är att i hjärnan 
föra in antingen ett läkemedel eller gener 
som får hjärnan att själv producera nå-
got ämne som skyddar de kvarvarande 
cellerna, förklarar professorn i nervcells-
överlevnad Patrik Brundin.

Nya tiLLtäNkta LäkEmEdEL testas stän-
digt, och en av lundagruppens förhopp-
ningar är att Parkinsonakademien ska få 
göra en del av dessa kliniska prövning-
ar. Man har redan kontakt med ett stort 
företag som vill göra en genterapistudie 
i Lund. 

– Genom Parkinsonakademien hop-
pas vi kunna dra till oss både mer anslag 
och fler duktiga forskare, så att det växer 
fram en ny generation Parkinsonspecia-
lister i Sverige, säger Patrik Brundin.

Själv har han sin finansiering tryggad 
från andra håll, så det är inte pengarna 
som fått honom att stödja projektet.

– Min drivkraft är behovet av sam-
talspartners på sjukvårdssidan – perso-
ner som kan bidra med patientmaterial, 
dela med sig av sina kliniska erfarenhe-
ter och ta hand om eventuella använd-
bara forskningsfynd. Därför tycker jag 
det här samarbetet är mycket spännan-
de, säger han.

INGELA BJÖRCK

akademi sätter 
parkinsons i fokus

Karl Obrant, Oskar Hansson och Patrik Brundin ska samarbeta i den nya Parkinsonakademien. 
foto:ingela björck
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Kemiska institutionen 
struktureras om
Uppsägningar väntas senare i vår
SparåtgärdEr. Kemiska institu
tionens cirka 18 avdelningar slås 
ihop till sex större enheter. Dessut
om samordnas terminsindelning
en mellan de bägge fakulteterna N 
och LTH för att underlätta samman
slagning av kurser på grundutbild
ningen.

Detta var förslag som presenterades vid 
ett första informationsmöte som hölls av 
LTHs nyligen avgångna rektor Gunil-
la Jönson i mitten av januari. Hon ska 
leda arbetet med omstruktureringen av 
Kemiska institutionen, KILU. Ett arbe-
te som i första hand ska få institutionen, 
som nu dras med en skuld på drygt 70 
miljoner, i ekonomisk balans.   

I februari är det tänkt att projekt-
gruppen tillsammans med institutions-
ledningen ska presentera en tidsplan och 
ett detaljerat förslag till organisation, be-

manning och lokalbehov för den nya in-
stitutionen som går under namnet KILU 
2.  Kravet på verksamheten inom KILU 2 
är att den både ska vara ekonomiskt bär-
kraftig och utvecklingsbar. 

– Det kommer att bli uppsägningar, 
säger Naturvetenskapliga fakultetens de-
kanus Torbjörn von Schantz – men tro-
ligen inte förrän senare i vår när fakul-
tetsledningen, det vill säga jag och LTHs 
rektor Anders Axelsson, fattat det for-
mella beslutet om den nya organisatio-
nen och handlingsplanen för den.

Gunilla Jönson berättade också om 
sina tidigare erfarenheter vid nedlägg-
ning och omorganisation av andra delar 
inom LTH. Knappast någon hade blivit 
utan nya arbetsuppgifter. 

– Trygghetsstiftelsen kommer att 
kopplas in och de är mycket duktiga, för-
säkrade hon de lyssnande kemisterna.

MARIA LINDH

kommUNikatioNSForSkNiNg. 
LTH, Blekinge Tekniska Högsko
la (BTH) och Vinnova går nu sam
man med flera företag i lundare
gionen i ett forskningsprojekt om 
trådlös kommunikation. Tillsam
mans satsar de �00 miljoner kro
nor på två nya forskningscentra 
inom kretskorts och programva
ruutveckling. Dessa kommer att 
sysselsätta mellan �0 och �0 dok
torander på de bägge högskolor
na samt ett antal handledare de 
närmaste tio åren. 

– Det unika med denna satsning är att 
företagen tar ett helhetsgrepp. De stöd-
jer forskningen för att LTH ska kunna ha 
en bra och attraktiv grundutbildning som 
i sin tur kan förse företagen med kompe-
tent personal, förklarar Per runeson, pro-
fessor i programvarusystem vid Institutio-
nen för datavetenskap, som är en av de 
drivande i projektet från LTHs sida. 

Satsningarna är en del av ”Mobile 
Heights”, ett klusterinitiativ inom trådlös 
kommunikation som enligt en s.k. triple 
helix-modell gemensamt drivs av region 
Skåne, högskolan och näringslivet. 

På samma sätt som personal är en 
flaskhals för industrin så är den också 
det för universitet. Utmaningen ligger 
nu i att rekrytera duktiga doktorander i 
en bransch där en god arbetsmarknad 
och höga löner gör att de relativt få stu-
denter som examineras snabbt försvin-
ner ut i arbetslivet. Varje forsknings-
center finansieras med tio miljoner per 
år under tio års tid. Efterhand förvän-
tas projektet expandera med ytterli-
gare satsningar med 100 miljoner kro-
nor. LTH och BTH står för en tredjedel av 
kostnaden medan näringslivet står för 
hälften och Vinnova för en sjättedel.

KRISTINA LINDGÄRDE

I  forskningsprojektet ingår: Ericsson, Sony 
Ericsson, UiQ Technology, ABB, Perlos, In-
fineon, UMC, Cadence, Lunds Tekniska 
Högskola, Blekinge Tekniska Högskola, 
VINNOVA och Region Skåne.

Pilotsatsning 
på trådlöst

I slutet av sommaren kom den rapport 
som fakultetsledningen beställt av en ex-
tern expertgrupp ledd av professor Bengt 
nordén vid Chalmers (som LUM redogjor-
de för i nr 8-2007). rapporten pekade på 
flera brister och innehöll också många för-
slag på hur man skulle komma tillrätta 
med den stora skulden. Fakultetsledningen 
menar att man i huvudsak kommer att föl-
ja rekommendationerna i rapporten. Men 
det är främst besparingar inom forskning-
en som rapporten behandlar, vilket inne-
bär att arbetet med hur man ska rationa-
lisera grundutbildningen ligger på lokal 
nivå. Under hösten har en särskild arbets-
grupp ledd av prefekt Olov Sterner sett 
över möjligheter till besparingar och disku-

terat dessa med institutionens avdelningar. 
Den gruppens underlag har nu lämnats 

över till den nya projektgruppen och base-
rat på det har man bland annat tagit fram 
förslaget med de färre större enheterna 
 istället för många små avdelningar.  

Den nya projektgruppen består förut-
om av Gunilla Jönson även av universitets-
lektor Gerd Olofsson (resursperson) vid 
Avdelningen för fysikalisk kemi 1, samt av 
professor em. Kåre Larsson, livsmedelstek-
nologi, som ämnessakkunnnig.  Prodeka-
nus Olle Söderman (även han från fysika-
lisk kemi 1) ska fungera som resursperson 
till gruppen inom den naturvetenskapliga 
utbildningen – och gruppen kan komma 
att knyta ytterligare personer till sig. 

Detta har häntt
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UtvärdEriNgar. Högskoleverkets 
nya utvärderingar av utbildning
ar har rört upp känslorna vid Lunds 
universitet. Verket begär in en 
mängd detaljuppgifter och det krä
ver en orimlig arbetsinsats, anser 
man inom de berörda ämnena.

Men Högskoleverket försvarar 
sig. De krav som de ställer på läro
sätena är sådana som kan ställas på 
varje myndighet, menar HSV. 

– Och ryktet om att dessa utvär
deringar skulle påverka resursför
delningen redan nästa år är falskt, 
försäkrar Hedda Gunneng på Hög
skoleverket.

2007 avslutade Högskoleverket (HSV) 
den första utvärderingsomgången av 
svenska högskoleutbildningar. Under 
sex år har alla huvudämnen  och pro-
gram betats av.

I år startar en ny omgång, efter en mo-
dell som antogs hösten 2006.

Ämnena gör egna utvärderingar efter 
detaljerade instruktioner. Därefter väl-
jer HSV ut ett antal, ungefär 30 procent, 
som man granskar mer grundligt.

mEN dEN Nya modellen har alltså väckt 
starka reaktioner i Lund inom humani-
ora och teologi samt socialantropologi 
som tillhör dem som är först ut att fylla 
i de nya blanketterna. Pappren ska vara 
HSV tillhanda senast 3 mars. 

HSV hade lovat förenklade utvärde-
ringar från 2008, men de nya är lika de-
taljerade.

– Vi ska ta fram en mängd siffror ner 
på detaljnivå, och upp till fem år bakåt i 
tiden! Dessutom har många redan läm-
nat de här uppgifterna i samband med 
tidigare utvärderingar, säger Tina Josef-

son, utbildningsledare på området för 
humaniora och teologi (HT).

HSV tar inte hänsyn till att Bologna-
processen omvandlat utbildningarna, 
anser hon. Bologna uppmuntrar till att 
tänka tvärvetenskapligt. Istället för hu-
vudämnen talar man nu om huvudområ-
den i de nya examina; ett huvudområde 
kan motsvara ett eller flera gamla huvud-
ämnen och är ett bredare begrepp. 

– Högskoleförordningen stadgar vil-
ka mål studenterna ska ha uppnått vid 
sin examen. Nu ber HSV oss att tala om 
hur vi säkerställer att dessa examensmål 
uppnås redan inom huvudområdet, som 
motsvarar halva studietiden. Hur ska vi 
motivera studenter att ta ut en examen 
om målen ska uppnås efter halva tiden?

I november hölls ett möte i Lund med 
dem som fått i uppdrag att genomföra ut-
värderingarna. Strax före jul kom HSVs 
nationella samordnare Hedda Gunneng 
till Lund. Även vid universitetskansler 
Anders Flodströms besök något tidiga-
re diskuterades utvärderingsupplägget 
och en dialog har inletts mellan univer-
sitetsledningen, LUs utvärderingsenhet 
och HSV.

Lunds universitet klagar på utbildningsutvärderingar:

HSv kräver in orimligt 
mycket detaljuppgifter

Hedda Gunneng menar att saker blan-
das samman i kritiken. Det är t.ex. ett 
missförstånd att den här utvärderings-
omgången ska styra resursfördelningen 
framöver, hävdar hon.

– När jag var i Lund gav jag mitt ut-
tryckliga löfte att den inte ska ligga till 
grund för något sådant, säger hon.

Att ryktet kommit i svang beror på den 
s.k. Brändströmska resursutredningen 
som lades fram i höstas, och som före-
slår att man ska införa ett system med re-
surstilldelning baserad på utvärderings-
resultat.

– Men det ligger några år framåt i ti-
den och då måste alla utbildningar utvär-
deras – inte som nu bara trettio procent 
och vi måste se över hela vårt kvalitets-
säkringssystem igen. Och jag anser pre-
cis som många i Lund att det måste ske i 
nära dialog med ämnena.

vidarE är HSv inte ute efter att examens-
målen ska uppnås efter halva tiden, påpe-
kar Hedda Gunneng.

– Vi frågar vilka planer och strate-
gier  man har för att säkra att studen-
terna når målen och uppfyller examens-
kraven. För att kunna utvärdera hela 
utbildningar krävs att alla lärosäten är 
färdiganpassade till Bologna, men det 
är de inte än.

Problemet som Hedda Gunneng ser 
det är att ett lärosäte som inte kan ta fram 
begärda data inte heller uppfyller kraven 
på en myndighet. 

– Universitetet lyder under förvalt-
ningslagen. Det förutsätter att man har 
tillgång till de uppgifter som man är 
ålagd att ha som myndighet. 

Men medan några äldre lärosäten 
har problem med myndighetsrollen, så 
har många nya inte alls svårt att plocka 

LU tycker att  gränsen är nådd för hur mycket 
detaljuppgifter HSV kan begära in.



LUM nr 1 | 2008     �

3 svar

vad anser du om 
HSvs senaste ämnes-
utvärdering?

KarlAxel Nilsson, 
utvärderingschef:
– Utbildningsdeparte-
mentet vill använda re-
sultaten från utvärde-
ringarna för fördelning 
av utbildningsanslag 
framöver. Men HSV vill 
ompröva sin utvärderingsmodell om den 
ska ligga till grund för resursfördelning 
– vilket är bra. Samtidigt handlar kritiken 
mot de nya utvärderingarna inte främst 
om pengar. Om modellen har sådana 
brister att den ändå snart måste omarbe-
tas, varför då inte helt blåsa av den här 
utvärderingsomgången? 

Fernando Flores, 
studierektor, idé 
& lärdomshistoria:
– HSVs krav är inte ge-
nomtänkta eftersom 
de kommer mitt i över-
gångsprocessen med 
Bolognaanpassningen. 
Man skulle nog ha väntat lite; risken är 
att man utvärderar något som snart inte 
längre finns. Sedan är det ett omfattan-
de jobb att ta fram alla dessa uppgifter, 
ända ner på individnivå.

Jochum Stattin, stu
dierektor, etnologi:
– Vi var med om en ut-
värdering 2003 som 
var bra. Vi fick fundera 
och samtala. nu känns 
det inte lika skojigt. 
Det har gått knappt en 
termin med Bolognareformen och det 
känns helt fel att utvärdera nu. Dessut-
om är utvärderingen mer kvantitativt in-
riktad – det där självreflekterande kvali-
tativa inslaget finns inte med längre.

UtvärdEriNgar. – Det måste vara 
hög kvalitet på de modeller vi an
vänder för att mäta kvalitet. Och på 
senare tid har det kommit en hel del 
kritik mot Högskoleverkets utvär
deringar, inte bara i Lund utan inom 
hela högskolevärlden, säger rektor 
Göran Bexell.

Han är ordförande i Sveriges Uni
versitets och högskoleförbund som 
tillsatt två utredningar kopplade till 
kvalitetsutvärderingssystemet.

Den ena gruppen ska fokusera på dels 
processerna kring utvärderingarna, dels 
innehållet. Gruppen ska också redovi-
sa hur HSV kan bygga upp ett ökat för-
troende för utvärderingarna i samarbete 
med lärosätena.

– Vi är inte emot att bli granskade. 
Men det är t.ex. en allmän uppfattning 
att HSV tittat för mycket på statistik och 

liknande. Vi vill ha granskat kvaliteten 
i utbildningen – inte kringverket, utan 
vad som kommer ut av mötet mellan lä-
rare och student, standarden på papers 
och examensarbeten. Det är detta som 
är viktigt att värdera, men det är ock-
så svårt, vilket är ett skäl till att det inte 
gjorts, säger Göran Bexell.

Gruppen ska redovisa sitt arbete till 
sommaren och avsikten är att det ska ge 
underlag till fortsatt dialog med HSV.

Den andra gruppen ska arbeta mer 
långsiktigt och diskutera kvalitetsbe-
greppet i vidare mening.

– Vi vill se om vi universitet och hög-
skolor kan enas om en gemensam upp-
fattning om vad som utmärker kvalitet 
och konkret ange kriterier för detta, sä-
ger Göran Bexell.

– Gruppen kommer att rapportera sitt 
arbete fortlöpande.
 BRITTA COLLBERG

 

fram de uppgifter som HSV begär, enligt 
Hedda Gunneng.

– Att svara på frågor kräver en bered-
skap. Finns inte den blir arbetsuppgif-
ten mycket tung, kanske omöjlig att ut-
föra, säger hon.

tiNa JoSEFSoN Hävdar däremot att lun-
daämnena har tillgång till de flesta upp-
gifter som HSV ber om, men att det är 
oerhört arbetskrävande att ta fram dem. 
Till bilden hör också att humaniora lever 
under stor ekonomisk press med vikande 
ansökningar och att också Bolognapro-
cessen krävt en stor arbetsinsats. 

– I det läget måste vi fråga oss om de 
nya utvärderingarna är meningsfulla. Är 
det t.ex. relevant att redan nu utvärdera 
en utbildning som är resultatet av en ny 
reform och bara funnits en termin? 

HSV har efter kritiken påmint om att 

fullständig redovisning bakåt i tiden inte 
krävs i de fall där det är meningslöst el-
ler omöjligt. Men detta har väckt ny ir-
ritation. Nu undrar många hur HSV ska 
kunna jämföra ämnen om man har helt 
olika data att tillgå – fem år bakåt för vis-
sa och ett halvår för andra?

– Det blir svårare att göra jämförelser, 
men uppdraget har aldrig varit att jäm-
föra i en slags rankingbemärkelse, påpe-
kar Hedda Gunneng.

En allvarlig kritik är fortfarande att 
HSV mer undersöker förutsättningarna 
för hög utbildningskvalitet, än själva re-
sultatet, sammanfattar Tina Josefson.

– Vi vill föra en konstruktiv diskus-
sion om kriterier och relevans. Vi är ab-
solut inte negativa till att utvärdera ut-
bildning i sig – det har tvärtom gett oss 
väldigt mycket.

BRITTA COLLBERG

  

”Granska utbildningens kvalitet 
– inte kringverket”

Göran Bexell:



10                           LUM nr 1 | 2008

UtbiLdNiNg. I höst startar den för
sta helt integrerade humanistis
ka masterutbildningen över Öre
sund. Etnologer på båda sidor slår 
sig ihop om en internationell utbild
ning för kulturanalytiker. Praktisk 
och arbetslivsanknuten ska den bli, 
utan att tumma på den akademis
ka nivån.

Entusiasmen bland svenska och danska 
lärare går inte att ta miste på. Två års ar-
bete är äntligen i hamn. Det har krävts 
många träffar och diskussioner för att 
”synka regelverken” mellan de två natio-
nerna och universiteten. Men nu är det 
nya programmet äntligen färdigt – Mas-
ter of Applied Cultural Analysis – förkor-
tat MACA. Det är godkänt av institutio-
nerna i både Sverige och Danmark. Det 
har en egen logga – ett jätte-M i form av 
en stiliserad Öresundsbro. Det finns en 
nytryckt broschyr och en hemsida på eng-
elska. Man är redo att ta emot anstorm-
ningen av internationella studenter.

Tjugo deltagare på varje sida sundet är 
kapaciteten. Dessa får en tvåårig utbild-
ning varav en halv termins praktik och 
fältarbete i såväl Sverige som Danmark.

Etnologi i Sverige brottas med vikan-
de söktryck, liksom många andra hu-
manioraämnen. Varför kommer det här 
programmet att locka?

– Därför att det finns ett sug efter 
kulturanalytiker i hela arbetslivet – in-
dustrin, offentliga sektorn, frivilligor-
ganisationer. Här i Sverige har arbetsgi-
varna inte riktigt börjat handla utifrån 
det än, men i Danmark är kulturanaly-
tiker heta på arbetsmarknaden. Många 
knyts upp till jobb redan innan de är 
klara med sin utbildning, berättar Or-
var Löfgren, Lund, och Tine Damsholt, 
Köpenhamn.

aLLa bEHövEr vEta mer om vad som 
händer i samhället, hur människor tän-
ker och fungerar, och komma bakom 
myten att det finns ett enda sätt att leva, 
menar Orvar Löfgren. Samhället består 
av subkulturer. Både företag och politi-
ker behöver känna till dem.

Svenska etnologer har kanske heller 
inte varit så bra på att förklara för arbets-
givarna hur deras kunskaper kan komma 
till nytta, menar Löfgren vidare. Bara or-
det ”etnolog” är svårt att förstå för många 
och det gamla ”folklivsforskare” för tan-

karna till tomtar och troll. Tillämpad 
kulturanalytiker – det är något annat.

– Etnologens klassiska uppgift är att 
förstå människan som kulturvarelse. 
Med det här programmet tar vi ett steg 
till och försöker visa vad vi kan använ-
da den här förståelsen till. Vi vill omsät-
ta våra kunskaper i praktiken och enga-
gera oss i konkret problemlösande, säger 
Tine Damsholt.

FLEra FörE dEtta studenter, inte minst 
i Danmark, som nu är anställda kultur-
analytiker eller egna företagare har knu-
tits till masterprogrammet och påverkat 
upplägget. Konkreta erfarenheter av nära 
samarbete med näringslivet bidrar även 
etnologerna från Service Management 
vid Campus Helsingborg med.

– Det intressanta är att när vi försökt 
anpassa oss och ”förpacka” vår kompe-
tens på ett sätt som vi tror passar närings-
livet, så har vi fått mycket klara besked 
om att det är den djupa kulturanalysen, 
som är vår specialitet, som man är in-
tresserad av. Ingen light-version, säger 
Cecilia Fredriksson vid Service Mana-
gement.

mEd EN maca-ExamEN ska man kunna 
arbeta inom samhällsplanering, turism, 
hälso- och sjukvård, med konsumtions- 
och livsstilsundersökningar eller inom 
media, enligt hemsidan.

Här kan man också läsa programmets 
slogan: ”Two countries and two univer-
sities for the price of one”. Det är lite 
skämt men mest allvar. Etnologiämne-
na i Lund och Köpenhamn har flera in-
ternationellt kända profiler – i Lund inte 
minst professorerna Orvar Löfgren och 
Jonas Frykman – och har haft stor på-
verkan på skandinavisk kulturanalys. Att 
som student få ta del av det samtidigt som 
man får en utpräglad ”hands on-utbild-
ning” borde vara attraktivt, menar pro-
grammakarna.

TExT & FOTO: BRITTA COLLBERG

FotNot: Kursen ”Master of Applied Cultural 
Analysis” ges på engelska med start ht 2008. 
Mer info: www.maca.ac Uppbyggnaden av 
programmet har delvis finansierats med in-
terregionala forskningsmedel från EU.

Svenskdansk satsning
på kulturanalytiker

Tine Damsholt och Orvar Löfgren är glada och förväntansfulla inför starten av det nya mas-
tersprogrammet för kulturanalytiker, det första som är helt integrerat över Öresund.
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LEdNiNgSbytE. Arbetsro, inte om
organisation, är vad LTH bör kunna 
se fram emot. Men visst kan det bli 
nya arbetsuppgifter, t.ex. ett större 
ansvar för industrins kompetensut
veckling. Och ett ännu starkare fo
kus på internationalisering.

Den nya ledningen har presen
terat sitt första måldokument med 
synlighet, öppenhet, delaktighet 
och tydlighet som honnörsord.

– Hade rektorsjobbet annonserats ut 
hade jag nog inte sökt. Men när jag blev 
tillfrågad upptäckte jag att det var ett att-
raktivt uppdrag där jag med min långa 
erfarenhet kan påverka mycket.

Anders Axelsson är ny rektor (de-
kan) för LTH efter att ha tjänat LTH på 
många sätt under en ganska stor del av 
livet. Hans prorektor Ulla Holst är i un-
gefär samma situation.

– Samtidigt kommer vi från olika 
miljöer, Anders från en forskningstung 
(kemiteknik) och jag från en undervis-
ningstung institution (matematik) till 
exempel, påpekar hon.

Axelsson menar att industrins kompe-
tensutveckling kan bli ett viktigt områ-
de för LTH. Där handlar det ofta främst 
om att skapa nätverk och där kan LTH 
och dess alumner hjälpa till mycket mer 
än hittills. Det gäller också att rekrytera 
studenter från teknikcolleges och andra 
nya miljöer.

Att införa ett studiestrategiskt tän-
kande redan under nollningen/intro-
duktionen är ett viktigt mål.

– Våra studenter är rädda att inte klara 
matten och att inte kunna planera studi-
erna. Vi måste hjälpa dem med bådade-

ra, inte bara att trivas socialt, säger An-
ders Axelsson.

– Och att ställa om till hårt arbete, fyl-
ler Ulla Holst i.

Examensarbetet kan ses som kronan 
på verket, slutkompetensen, och det bör 
därför utvärderas mer i samarbete med 
industri och samhälle. Studenterna bör 
få med sig en portfölj med det de gjort 
under hela utbildningen. 

– För att åstadkomma en jämna-
re könsfördelning måste man också se 
på innehållet i utbildningen, t.ex. i öv-
ningsexempel. Tjejer ställer högre krav 
på människovänliga tillämpningar, sä-
ger Ulla Holst.

UtbiLdNiNgEN måStE ännu mer närma 
sig avnämarna i samhälle och industri, 
inte bara genom den nya, utmärkta prak-
tikkursen.

– Forskarutbildningen fungerar bra i 
dag, men om vi minskar antagningen av 
doktorander sågar vi kanske av den gren 
vi sitter på, befarar prorektorn. 

I sitt arbete med forskningen på LTH 
ser hon införandet av fakultetsö-
vergripande forskningsportaler 

som ett viktigt instrument. Nu är det 
mycket lättare att hitta forskarna.

Till synligheten för LTH hör att hö-
ras mer i den nationella debatten, att del-
ta mer i nationella organ. Där har Gunilla 
Jönson gjort mycket och kommer att fort-
sätta med det under en övergångsperiod.

Genom att på halvtid ge Per Warf-
vinge uppdraget att vara vicerektor för 
internationella frågor markerar nya led-
ningen en ökande vikt hos dessa frågor. 
Samarbetena ska bli allt fler och gälla mer 
än studentutbyte. Varje program ska t.ex. 
ha utländska kontaktuniversitet.

Ingrid Svensson är ny i ledande posi-
tion på LTH. Hon är universitetslektor i 
hållfasthetslära med ett stort intresse av 
pedagogik. Hon tar nu som vicerektor 
på halvtid över ansvaret för grundutbild-
ningen efter Per Warfvinge. 

– En fråga som ligger mig varmt om 
hjärtat är introduktionen. Många pro-
gram har förfärligt många avhopp och 
vi måste ge studenterna mer motivation 
att stanna kvar, säger hon. 

TExT & FOTO: 

MATS NYGREN

Ulla Holst, Ingrid Svensson och Anders 
Axelsson, nya namn i LTHs ledning.

internationalisering och 
industrikontakter prioriteras

nya LTH-ledningen formerar sig
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EU-proJEkt. Europeiska forsknings
anslag brukar oftast gå till tillämpa
de projekt inom medicin och teknik, 
men i år har Lund också en sam
hällsvetenskaplig projektkoordina
tor, statsvetaren Karin Aggestam 
med projektet ”Rättvis och hållbar 
fred”. 

EU-anslaget som täcker 75 procent av 
kostnaderna är på sammanlagt 1,4 mil-
joner euro. Det ska fördelas över tre år 
och mellan sju partners: tre brittiska, två 
svenska (förutom Lund även Uppsala) 
samt en i Jordanien och en i Israel.

Syftet är att se hur fredsbyggande och 
rättviseprinciper kan förenas för att leda 
till hållbara fredsavtal. Fokus blir på kon-
flikter dels i Mellanöstern, dels på Balkan 
som är kollegan docent Annika Björk-
dahls område. Karin Aggestam har skri-
vit ansökan tillsammans med henne.

– I de här två regionerna kommer vi 
också att ha lokala partners och genom-
föra konferenser på plats, berättar hon. 

Det har varit en lång resa fram till ett 

klartecken om forskningsmedel från EU, 
fortsätter Karin Aggestam. Det är lätt att 
bli avskräckt inför EUs alla detaljerade 
krav. Det räcker inte att ha en bra forsk-
ningsidé. Lika viktigt är hur projektet 
ska drivas och hur resultaten ska omsät-
tas i praktiken.

– Avdelningen för forskningsservi-
ce har varit oumbärlig när det gäller att 
stötta med allt som inte rör själva forsk-

Lunds universitet har klarat sig bra i första utdelningen av 
forskningspengar från EUs nya ramprogram. Alla papper är inte 
undertecknade än, men i princip har EU gett klartecken för fem 
nya europeiska projekt som startar i år och som ska koordineras 
från Lund. De handlar om allt från miljö och energi till hur man 
bygger en hållbar fred. Ett storprojekt med 1� partners vill öka 
tillgängligheten hos standardteknik, t.ex förenkla för synskada
de att läsa digitala kartor. 

Samhällsvetare leder projekt om fred

EUs nya ramprogram:

Fem storprojekt 
koordineras från LU

ningen. Genom att universitetet dessut-
om bidragit med 75.000 kronor för att 
man ska kunna färdigställa en ansökan 
så tyckte jag det var värt ett försök. Och 
även om jag fått avslag så var det jag gjor-
de inte bortkastat, eftersom det stärkt 
det flervetenskapliga samarbetet mellan 
freds- och konflikt, folkrätt och statsve-
tenskap, både lokalt, nationellt och in-
ternationellt. 

Karin Aggestam är sedan 2005 före-
ståndare för freds- och konfliktveten-
skap, vid sidan om sin lektorstjänst vid 
Statsvetenskapliga institutionen. Freds- 
och konfliktvetenskap är ett populärt 
tvärvetenskapligt utbildningsprogram 
med sjuttio utbildningsplatser. Proble-
met är att man inte haft råd att anstäl-
la doktorander och konsolidera ämnet 
forskningsmässigt.

– Men med det här EU-projektet kan 
vi anställa en doktorand och profilera 
ämnet här i Lund mot sambandet mel-
lan fred, internationella normer och folk-
rätt.

BRITTA COLLBERG

t

Karin Aggestam 
leder ett proje-
ket som ska se 
hur fredsbyg-
gande och rätt-
viseprinciper 
kan förenas för 
att leda till håll-
bara fredsavtal.
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EUs nya ramprogram:

EU-proJEkt. Miljö och energifrågor 
står i fokus för tre av de övriga EU
projekt som ska koordineras från 
Lund. Dessa handlar om att slå vakt 
om åkermarkens ekosystem, att 
rena gas från biomassa och att med 
nanoteknik skapa billigare och sam
tidigt högeffektiva solceller.

Knut Deppert är professor i teknisk na-
novetenskap och ska leda ett forsknings-
projekt med syftet att med nanoteknik 
tillverka solceller för energiproduktion.

– De högeffektiva solceller som finns i 
dag, med över fyrtio procents energiom-
vandling, har nackdelen att de är mycket 
dyra. De används i praktiken bara i myck-
et dyrbara sammanhang, t.ex. i rymdpro-
jekt. Vi tror att vi genom nanostrukturer 
kan göra väl så bra solceller, fast mycket 
billigare, säger Knut Deppert.

Sex partners ingår i projektet, bl.a. 
Sol Voltaics AB i Lund, ett nystartat sol-
cellsbolag som bygger på forskningen vid 
Nanometerkonsortiet vid Lunds univer-
sitet. Övriga partners är från Tyskland 
Schweiz, Österrike och Danmark. EU 
bidrar med 75 procent av kostnaderna, 
vilket blir sammanlagt 3,2 miljoner euro 
för en fyraårsperiod.

katariNa HEdLUNd, docent i ekologi, 
ska koordinera ett projekt om ekosys-
temfunktioner i åkermark. EU bidrar 
med 3,4 miljoner euro som ska fördelas 
mellan elva europeiska partners.

– Trycket ökar på åkermarken, t.ex. ge-
nom ökat behov av biobränsle. EUs rikt-
linjer om att alltid låta 20 procent av jor-
den ligga i träda har dessutom slopats. 
Risken är att jorden sugs ut och för alltid 
slår ut ekosystem i form av nyttiga svam-
par och bakterier som håller den i form. 

Det finns exempel i Tjeckien där åker-
mark exploaterats så hårt att allt biolo-
giskt liv i princip är borta och det kom-
mer att ta mer än en generation för den 
att återhämta sig.

–  Ett syfte med vårt projekt är att räk-
na ut vad det kostar på kort och lång sikt 

att inte låta jorden återhämta sig. På det 
viset kan vi erbjuda ett beslutsunderlag 
inför kommande jordbrukspolicys.

Katarina Hedlund ser sina projekt-
partners i olika delar av Europa som sina 
”närmaste arbetskamrater”. De flesta har 
hon samarbetat med i många år. 

– Det är så här vi måste arbeta – in-
ternationellt och i nätverk. Jag har varit 
med i ett flertal EU-projekt tidigare och 
såg det mer eller mindre som min tur att 
nu axla koordinatorsrollen, säger Kata-
rina Hedlund.

cHarLottE magNUSSoN, universitets-
lektor på Certec, ligger i kontraktsför-
handlingar om att koordinera ett större 
tvärvetenskapligt teknik- och designpro-
jekt med 14 partners och ett beräknat 
EU-bidrag med 7 miljoner euro. Syftet 
är att öka tillgängligheten hos standard-
teknik – framför allt i tillämpningar som 
gäller kartor – och få industrin in i de här 

Billigare solceller med ny nanoteknikt

tankebanorna tidigt i designprocessen.
– Digitala kartor är ett konkret exem-

pel. Att titta på kartor i mobilen är svårt 
för alla, och ökad tillgänglighet för dem 
som ser dåligt gör det också lättare för 
alla andra att använda tekniken, säger 
Charlotte Magnusson.

mEHri SaNati är professor vid Avdelning-
en för ergonomi och aerosolteknologi på 
LTH. Hon doktorerade i kemiteknik vid 
LTH och är inriktad på processkemi. Ef-
ter tio år vid Växjö universitet har hon nu 
återvänt till Lund.

Mehri Sanati ska koordinera ett pro-
jekt med syfte att hitta optimala renings-
metoder när biomassa förgasas för att 
omvandlas till olika bränslen. I projek-
tet ingår tio partners från England, Tysk-
land, Holland, Italien, Norge och Öster-
rike. EU-anslaget är på 2,7 miljoner euro 
för perioden 2008–2010.

BRITTA COLLBERG

EU-koordinatorer från Lunds universitet. Överst fr.v. Mehri Sanati och Charlotte Magnusson. 
Nederst fr.v. Knut Deppert och Katarina Hedlund.
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UtbytE. Förra året fyllde utbytesav
talet mellan Lund och University of 
California fyrtio år. Tusentals ame
rikanska och svenska studenter har 
under årens lopp hunnit delta. För 
många har vistelsen på andra sidan 
Atlanten blivit en omvälvande upp
levelse. 

– Det är två–tre i varje kull som 
hittar sin äkta hälft under tiden 
som utbytesstudent, säger Nancy 
Ressaissi, programkoordinator på 
UC Study Center i AFborgen.

Nancy Ressaissi är amerikanska men har 
bott och arbetat i Lund i många år. Hon 
är van vid att före detta studenter kom-
mer och hälsar på, ibland lång tid efter 
sin utlandsvistelse, och vittnar om vad ti-

den som utbytesstudent betytt för dem.
– Jag minns dem inte alltid, men när 

de börjar berätta så brukar det gå upp 
ett ljus!

EN HEL dEL amErikaNEr som kommer 
hit har svensk anknytning, men Lund är 
också lockande eftersom det är ett av de 
europeiska universitet dit man kan åka 
som amerikan och studera teknik och 
naturvetenskap utan att behöva lära sig 
språket. Det går t.ex. inte i Tyskland och 
Frankrike.

Kulturskillnader mellan USA och 
Sverige är inget problem, menar Nancy 
Ressaissi. 

– Här är studentrummen lite större, 
och många pluggar hemma. I USA delar 
studenterna ofta rum, därför är de vana 

vid att sitta och läsa på bibliotek för att 
få vara ifred. Amerikanerna kan bli för-
tvivlade över att svenska bibliotek inte är 
öppna dygnet runt, tills de inser att de 
faktiskt kan läsa hemma.

Både svenskar och amerikaner behöver 
uppmuntras att öppna sig, och inte vara 
rädda att ta första steget, om de vill skaffa 
vänner. Det rådet brukar Nancy ge:

– Tar man sig över den initiala trös-
keln är det inte så stor skillnad mellan 
människor.

i NovEmbEr bESöktE Lunds universi-
tets vicerektorer Eva Åkesson och Björn 
Wittenmark Kalifornien för att förlänga 
samarbetsavtalet i ytterligare en femårs-
period. 

– Avtalet med Lund är det näst äldsta 

UCutbyte ännu populärt efter �0 år

aNSLag. Kvinnliga deckarförfatta
re retar massmedias aptit – och hur 
de uppfattas ska nu bli föremål för 
vetenskaplig forskning. Litteratur
vetaren Sara Kärrman är en av dem 
som fick pengar när Erik PhilipSö
rensens Stiftelse i förra månaden 
delade ut �,� miljoner kronor till hu
manistisk och genetisk forskning.

– 50-talet var en guldålder för svenska 
deckare, och en ny guldålder inleddes 
på 90-talet, säger Sara Kärrman. Både 
dessa epoker har sina deckardrottningar. 
På 50-talet var det Maria Lang och i vår 
tid kommer jag att fokusera på Camilla 

Läckberg och Liza Marklund. De är alla 
intressanta ur ett feministiskt perspek-
tiv. Maria Lang blev en offentlig person – 
bland annat dök hon upp i radioprogram 
som Fråga Lund – och hon uppfattades 
som en uttalad feminist. Liza Marklund 
tar i sina romaner upp våld mot kvin-
nor. Camilla Läckberg utmanar genom 
att vara karriärist och har inte stuckit un-
der stol med att hon vill tjäna rejält med 
pengar.

Sara kärrmaN Får 200.000 kronor. 
Det största anslaget på den humanistis-
ka sidan är dock 470.000 kronor som går 
till Birgitta Olander vid Institutionen för 

anslag till studie om 
deckardrottningar

Guldregn från Erik Philip-Sörensens Stiftelse

Nytt  forskningsobjekt: deckarförfattaren 
Liza Marklund. foto: joachim lundgren
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ring på plats med egen personal.
Utbytet har minskat något i omfång, 

bl.a. beroende på skärpta examensregler 
i USA. Dessa gör det svårare för ameri-
kanerna att stanna ett helt läsår vilket var 
vanligast de första tjugofem åren. Då lär-
de sig dessutom de flesta svenska, efter-
som nästa alla kurser gavs på svenska.

– Nu behövs inte det, men majoriteten 
går ändå en femveckors svenskkurs som 
minimum, berättar Mike Martin.

Eftersom amerikanerna bara stannar 
en termin krävs det två amerikaner för att 
matcha en svensk students helårsstudier 
i Kalifornien. Det var ett femtiotal ame-
rikaner här i höstas och cirka 25 svensk-
ar i USA.

Sedan några år har man också en som-
marskola i Lund med transatlantiskt 
tema och med lärare från både Lund och 
Kalifornien. Sommaren 2008 arrangeras 
den för femte gången.

BRITTA COLLBERG 

som University of California slutit. Se-
dan det kom till 1966 har vi fått närmare 
160 nya samarbetsavtal med universitet 
över hela världen, berättar den amerikan-
ske koordinatorn på plats i Lund, Mike 
Martin. 

Han är professor i arkitektur vid Ber-
keley, men intresset för modern skandi-
navisk arkitektur lockade honom att söka 
koordinatorsjobbet som löper över två år.

SamtLiga åtta UNivErSitEt som ingår i 
avtalet från University of Californias sida 
tillhör den amerikanska eliten.

– Det är universitet som alla är myck-
et noga vem de samarbetar med, säger 
Mike Martin.

När University of California öppnade 
kontor i Lund var man pionjär. I dag sker 
utbyte med en mängd länder men fort-
farande står UC i en klass för sig, med 
den största mängden studenter från ett 
enskilt universitet och genom sin etable-

UtbiLdNiNg. Lunds universitet har 
under det senaste året utrett för
utsättningarna för att starta en 
lärarutbildning. Nu har ett närma
re samarbete inletts med Högsko
lan Kristianstad och år �010 kom
mer de första studenterna. 

– Lärarutbildningen kommer att öka 
Lunds universitets kontaktytor mot skol-
världen och det är mycket viktigt för oss, 
säger Eva Åkesson, vicerektor med an-
svar för grundutbildningsfrågor. 

Hon ser det också som positivt att 
samarbetet med andra lärosäten i regi-
onen fördjupas. Högskolan Kristianstad 
har liksom andra lärosäten haft svårt 
att fylla vissa inriktningar inom lärarut-
bildningen och högskolans rektor Lars 
Carlsson menar att samarbetet öppnar 
för nya möjligheter för båda parter.

– Vid Lunds universitet finns en stark 
ämneskompetens och här i Kristianstad 
är vi mycket starka inom det allmänna 
utbildningsområdet, inom pedagogik 
och didaktik. Jag tror att det blir ett bra 
samarbete om vi står för det didaktis-
ka och Lund för ämnesområdena, säger 
Lars Carlsson.

I december fattade rektor Göran Bex-
ell beslut om en tidsplan för färden mot 
lärarutbildning. En projektledningsgrupp 
ska inrättas och denna ska anordna dis-
kussionsseminarier under hela plane-
ringsfasen. när utbildningen drar igång 
år 2010 ska den bygga på den nya lärar-
utbildningsplan som regeringens utreda-
re, Sigbrit Franke arbetar med.

Den del av lärarutbildningen som ska 
anordnas i Lunds universitets regi kom-
mer förmodligen att förläggas till Cam-
pus Helsingborg. 

Lärarhögskolan i Malmö tillhörde 
Lunds universitet fram till 1998 då den 
övergick till Malmö högskola. LUs sam-
arbete med lärarutbildningen i Malmö 
kommer inte att påverkas av det nya 
Kristianstad-samarbetet.

ULRIKA OREDSSON

LU startar ny 
lärarutbildning

kulturvetenskaper. Hon fick för två år se-
dan anslag av Erik Philip-Sörensens Stif-
telse för en förstudie till det nu aktuel-
la projektet Vetenskap i interaktion. Det 
är ett samarbete med Forskningspolitis-
ka institutet och Avdelningen för bibli-
oteks- och informationsvetenskap. Man 
ska undersöka forskarsamhällets inter-
na kommunikationsmönster men också 
dess kommunikation med omvärlden, 
t.ex. i form av bloggar.

aNdra aNSLag på den humanistiska si-
dan går till Charlotte Hagström på Et-
nologiska institutionen med 250.000 
kronor, Thomas Malm på Humaneko-
logiska avdelningen med 200.000 kro-
nor, Johannes Persson på Filosofiska in-
stitutionen med 200.000 kronor samt 
Lars Ragvald på Språk- och Litteratur-
centrum som får 150.000 kronor för sin 
kinesisk-svenska ordbok och databas.

Etnologen Susanne Lundin får anslag 
för både genetisk och humanistisk forsk-
ning om sammanlagt 260.000 kronor. 
Hon ska leda ett projekt om vad som kan 

kallas normalt eller avvikande, friskt el-
ler sjukt, i ljuset av våra växande kunska-
per om genetik.

dE gENEtiSkt iNriktadE proJEkt som 
får stöd hör inte alla hemma i Lund. Lun-
daforskarna Marita Cohn får 130.000 
kronor, Lena Ghatnekar 220.000 kro-
nor,  och Torbjörn Säll 220.000 kronor; 
samtliga finns vid Institutionen för cell- 
och organismbiologi. Ett par andra lun-
daforskare återfinns vid Instituionen för 
kliniska vetenskaper och Avdelningen 
för klinisk genetik. Det är Xialong Fan 
och David Gisselsson som får 130.000 
respektive 200.000 kronor. 

övriga aNSLagSmottagarE är Hanna 
Johannesson, Uppsala universitet med 
220.000 kronor, Matthew Webster vid 
Uppsala universitet med 110 000 kronor, 
Gun Werlemark vid SLU Balsgård med 
110.000 kronor samt Per Stenberg vid 
Umeå universitet med 130.000 kronor.

GÖRAN FRANKEL
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träFFpUNkt. Elisabet Johnson från 
Lundavision AB är en av eldsjälarna 
bakom den nya föreningen Q. Mitt i 
december lockade Q 180 av �00 spe
ciellt inbjudna gäster från universitet, 
näringsliv, kommun och kultursektor 
till en träff med rubriken ”Qsigns of 
Tomorrow”. Utan att avslöja en enda 
programpunkt i förväg… 

Hur lyckades du sälja ”grisen i säcken” 
på det här viset? 

– De inbjudna är upptagna personer, 
flera i ledande ställning. De flesta ger sig 
inte tid att gå på sånt som inte är direkt 
kopplat till jobbet. Men genom att spela 
på nyfikenheten och lusten att vara med 
om något nytt, utan att väcka för stora för-
väntningar, lyckades vi locka nästan alla 
tvåhundra inbjudna. Arton anmälde för-
hinder; bara två hörde aldrig av sig!

Berätta om Q!
– Q står för kvintessens. Det är en ide-

ell förening med syfte att med staden 
Lund som huvudarena skapa mötesplat-
ser i skärningspunkterna mellan forsk-
ning, kultur och företag. Mänskligheten 
har stora problem att lösa, t.ex. klimat-
frågan. Vi kan inte sitta och vänta – var 

och en måste engagera sig personligen. 
I Lund finns möjligheter – hela staden 
är en skärningspunkt med sitt flöde av 
människor, tankar, idéer. Men vi måste 
bli bättre på att öppna oss för varandra 
om vi ska kunna ta tillvara mångfalden. 
Tänka globalt, agera lokalt – det är vad 
det handlar om.

Detta har du sysslat med tidigare – ge
nom t.ex. Lundadagen som arrangera
des flera gånger under 1��0talet?

– Ja, Q är en utveckling av det kon-
ceptet. Men medan Lundadagen var ett 
stort arrangemang så tror jag på att hålla 
Qs möten ganska små för att främja kon-
takterna mellan deltagarna.

Qs första samling i universitetsaulan 
bestod av inlägg från människor från 
universitet, näringsliv och kultursek
torn. Religionsvetaren Ola Wikander 
inledde med att tala om döda språk.
Varför?

– För att förmågan att läsa sin om-
värld, bildligt och bokstavligt, är nöd-
vändig i det globaliserade samhället. 
Döda språk ger tillgång till historien, 
som kan kasta ljus över nutiden och vara 
en nyckel till framtiden. Därför inledde 
vi med det och inte med det förväntade 
– tekniska innovationer.

Hur kommer Q att ge sig tillkänna?
– Dels genom en Q-day en gång om 

året – vi planerar den första i höst. Dels 
genom ”signs” som kan vara olika konst-
installationer, händelser, kanske konser-
ter kring det centrala idéstråket genom 
Lund. Överflyttat till lokal geografi kan 
det sägas gå från Ericsson i norr till Höje 
å och Tetra Pak i söder. Här rör sig dag-
ligen 40–50.000 människor. Om de kan 
förmås att stanna upp, uppleva något ur 
en ny synvinkel, kanske börja prata med 
en främling… ja, då har vi lyckats.

Hur finansierar ni det här?
– Vi har partners och vänner – däri-

bland universitetet, kommunen, de sto-
ra företagen, Ideon och Akademiska för-
eningen t.ex.

Och du tror att Q kommer att fortsätta 
locka – även om man får veta program
met i förväg?

– Ja, eftersom det är opretentiöst. Vi 
erbjuder möjligheten att slå sig ner ett par 
timmar, och få inblick i ett annat sätt att 
se på världen. I USA är det en stor grej; 
att arrangera korta möten med intres-
santa och spännande föredragshållare. 
Det finns hur många tillämpningar som 
helst! Vi måste ta vara på Lunds speciel-
la styrka. Det gör vi genom dela med oss 
mer till varandra – inte bara av vår kun-
skap utan också av vår energi.

BRITTA COLLBERG

FotNot: Ordförande i Q ideell förening är 
Olof Jarlman. I föreningens advisory board 
ingår från Lunds universitet forskarna Catha-
rina Svanborg och Peter Gärdenfors. 

Hemlighetsfulla Q 
lockade många

Elisabet John-
son är en av eld-
själarna bakom 
den nya fören-
ingen Q.

Underhållning i universitetsaulan vid Qs första samling i december. foto: gunnar menander
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iNtErNatioNELL pUbLicEriNg.
 – Ge inte upp!

Det rådet ger arkeologen Mats 
Roslund till kolleger inom humani
ora.

Efter flera års hårt arbete står 
han nu med sin avhandling i han
den, nytryckt i engelsk översätt
ning. Det här är biljetten ut i den in
ternationella forskarvärlden.

Mats Roslund är lektor och docent i his-
torisk arkeologi. 2001 disputerade han på 
en avhandling om slaviskt inflytande i 
Skandinavien under tidig medeltid, ba-
serad bl.a. på fynd av slavisk keramik. 
Avhandlingen trycktes av Vetenskapsso-
cieteten i Lund och fick goda recensioner 
i svensk och dansk fackpress.

– Men sen hände inte särskilt mycket, 
berättar Mats Roslund.

Inte förrän efter ett halvår då en agent 
från holländska förlaget Brill Academic 
Publishers tog kontakt och undrade om 
Mats Roslund ville ge ut sin avhandling 
i Brills serie ”The Northern World”. Ros-
lund blev både glad och smickrad. En 
vetenskaplig lektörsbedömning gjorde 
dock att det dröjde många månader inn-
an han fick förlagets ”letter of intent”. 

– Och det är viktigt. Först då kunde 
jag börja söka finansiering för översätt-
ningen. Den biten föll nämligen på mig.

matS roSLUNd koNtaktadE översät-
taren och nordisten Alan Crozier som 
arkeologerna tidigare samarbetat med; 
Crozier uppskattade att en översättning 
skulle kosta 150.000 kronor. I augusti 
2002 sökte Mats Roslund översättnings-
bidrag från Vetenskapsrådet. Det gick ett 
halvår innan beskedet kom: Avslag.

– Jag kunde inte förstå varför – jag 
hade ju en godkänd avhandling, ett förlag 
och översättare. Och blev jättedeppig.

Förklaringen fick han senare. Den 
lektör som Vetenskapsrådet anlitat för att 
bedöma ansökan är en expert inom om-
rådet, men har en annan, mer empirisk 
vetenskapssyn än Mats Roslund.

Avslaget var inte obegripligt, men bit-
tert. Uppmuntrad av kollegerna i Lund 
kastade Mats Roslund dock in en ny an-
sökan om bidrag, nu till den lokala Ebbe 
Kocks stiftelse där flera arkeologer från 
Lund sitter med. I maj 2003 kom positivt 
besked – och Mats firade stort.

– Tiden av ångest var över. Men nu 
började det stora arbetet med att skriva 
om, uppdatera och även stryka ner av-
handlingen.

Under hela översättningen arbetade 
Mats Roslund nära ihop med Alan Cro-
zier. Parallellt jobbade han som lektor 
och med flera andra projekt. I december 
2005, ett och ett halvt år senare, var över-
sättningen klar. 

– Men innan boken kunde gå i tryck 
ville förlaget att ytterligare en lektör skul-
le granska avhandlingen. Beskedet tog 
tid, men var positivt; avhandlingen an-
sågs ha ett bredare intresse än det rent 
arkeologiska.

I februari 2007 inleddes slutspurten. 
Så fort texten var godkänd kastade han 
sig över nästa uppgift: att spåra dem som 

hade upphovsrätten till de 180 bilderna i 
avhandlingen. Inför den nya publicering-
en måste alla tillstånd kollas upp noga. 

Sista rättningen av texten gjordes den 
8 augusti 2007 och en månad senare fick 
Mats Roslund det första exemplaret av 
avhandlingen i engelsk version i sin hand 
– en lång resa.

Någon ersättning får han inte.
– Jag trodde i min enfald att jag skulle 

få några procent, men jag fick bara sexton 
exemplar av boken. Dem har jag skickat 
till kolleger, i framför allt östra Europa. 
För inte så många kommer ha råd att köpa 
den; den kostar 1.200 kronor. Däremot är 
det en fördel att ingå i en serie, man kan 
förvänta att biblioteken skaffar boken.

matS roSLUNd är nöjd med att boken 
översatts av en engelsman.

– Det finns olika åsikter om detta bland 
oss humanister. Många tycker man kan 
skriva direkt på engelska; jag tycker inte 
det. Hur väl man än behärskar språket, 
så blir det inte den kvaliteten som när en 
proffsöversättare tar sig an materialet.

– Min avhandling är ingen torr fak-
tatext utan en hermeneutisk, humanistisk 
tolkning av ett arkeologiskt material och 
med ett brett idéhistoriskt och politiskt 
perspektiv. Inte bara innehållet utan ock-
så formen har en betydelse. Därför har det 
varit viktigt för mig att skriva på mitt mo-
dersmål och att boken översatts av en per-
son som kunnat fånga min stil.

Ytterligare ett argument för att över-
sätta istället för att skriva direkt på eng-
elska är spridningen. 

– Ett internationellt förlag har helt an-
dra kanaler än vi har om vi ger ut engelska 
versioner själva. Dessutom finns en möj-
lighet att återkomma till förlaget. Det är 
ju också beroende av oss forskare!

TExT & FOTO: BRITTA COLLBERG

FotNot: Avhandlingen ”Gäster i huset. Kul-
turell överföring mellan slaver och skandina-
ver 900 till 1300” heter ”Guests in the Hou-
se. Cultural transmission between Slavs and 
Scandinavians 900 to 1300 AD” i engelsk 
översättning.

Lång väg till översatt avhandling

Det tog tid att ge ut avhandlingen på inter-
nationellt förlag, men det var det värt, me-
nar Mats Roslund.
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Arne Ardeberg tillhör de mer trogna 
vandrarna på Hardebergaspåret mel-
lan Lund och Södra Sandby. Kanske 
är det dags att döpa om det till Arde-
bergaspåret?
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Han är en paradoxernas man, egen
sinnig och svårförutsägbar. Många 
har undrat vad som rör sig i huvu
det på honom under hans dagliga 
fotvandring från hemmet i Södra 
Sandby till Institutionen för astro
nomi på Sölvegatan.

– Inget alls, svarar han. Det tar 
lång tid för mig att vakna, det är 
hela saken.

Ett prosaiskt svar som är typiskt 
för honom. Han upprepar gärna på
ståenden i stil med: 

– Jag är en enkel själ. Jag är en 
fyrkantig människa. 

Tro honom inte.

För Arne Ardeberg har varit mer än fa-
miljeförsörjare och astronom. Han har 
varit director för ett av världens största 
observatorier, dekanus vid Naturveten-
skapliga fakulteten och prorektor vid 
Lunds universitet. Han har hackat tän-
der på 6000 meters höjd och gått vilse i 
öknen. Han är också – med egna ord –
”en sjuklig bokmal”.

Arne Ardeberg är en frispråkig person, 
vilket ibland försatt honom i vansklig-
heter. Under en tentamen för två betyg i 
astronomi sa dåvarande professorn Carl 
Schalén: ”Bevisa det här” – och Arne be-
visade.

– Ja, det stämmer faktiskt … men det 
är inte samma bevis som finns i denna 
bok …

– Jag har inte läst boken.
– Varför inte det då?
– Den var så tråkig.
Sedan detta sluppit ur Arnes mun in-

såg han att han hade bokens författare 
framför sig. Men det gick bra ändå och 
med tiden blev Arne professor. ”Receptet 
på en professor” är enligt honom ”att be-
finna sig på rätt plats vid rätt tid”. 

Vad är då receptet på en framgångs-
rik forskare? 

– Missnöjet, blir svaret. Jag är miss-
nöjd när stjärnorna inte beter sig som jag 
har förutsagt eller när instrumenten inte 
levererar vad jag har förväntat mig.

Så har missnöjet också gett denne 
glade antikverulant en och annan lycko-
spark.

– Jag var på besök på ESO, Europe-
an Southern Observatory, i Chile med-
an jag ännu arbetade på min doktorsav-
handling, berättar han. Det fanns en del 
saker där som inte fungerade på ett till-
fredsställande sätt, så jag påtalade detta i 
ett brev till Director General. Då fick jag 
ett erbjudande om jobb som stabs-astro-
nom på ESO. Jag var tveksam men min 
fru sa: ”Vi reser!” Vi stannade i Chile i 
fyra år, 1969–1973.  

– Vid ett annat besök på ESO 1979 – 
då jag hade fått professuren i Lund – blev 
jag missnöjd med ett teleskop och tillkal-
lade en av organisationens optiker. Han 
påstod att allt var i sin ordning. Då till-
kallade jag förste optikern. ”Vad är det 
för fel?” ”Jag tror att huvudspegeln jaz-
zar!” Förste optikern kollade teleskopet 
och sa: ”Huvudspegeln jazzar!” Sedan 
fick jag ett brev där jag erbjöds tjänsten 
som director. Jag var tveksam med tan-
ke på min professur, men min fru sa: ”Vi 
reser!”

Det blev ytterligare fem år i Chile inn-
an Arne Ardeberg återvände till Lund 
och sin professur. Med tiden kom forsk-
ningen att inriktas mer och mer på ELT 
– Extremely Large Telescopes. Flera för-
slag på gigantiska markbundna teleskop 
ventilerades. För ett år sedan grep ESO 
in i processen och alla europeiska fors-
kargrupper som arbetat med detta sam-
lades i ett gemensamt projekt där mål-
sättningen är att bygga ett teleskop med 
42 meters spegel. 

– Och där ligger vi i framkanten – inte 
så mycket därför att vi är duktiga som för 
att vi satsade på detta tidigt och vägra-
de inse hur svårt det var, säger Arne Ar-
deberg. Jag minns hur folk lämnade sa-
len på konferenser när jag skulle tala om 
dessa planer. Det var lämpligt att ta en 

på spåret

porträtt | ArnE ArDEBErG

t
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      arne ardebergs karriär
1960 Börjar läsa matematik vid 

naturvetenskapliga fakul-
teten, Lund.

1965  Blir tredje ammanuens (vil-
ket han då är mycket stolt 
över men omvärlden rea-
gerar inte riktigt med den 
respekt han tänkt sig…), 
påbörjar även doktorsstu-
dierna.  

1969 Stabsastronom vid Europe-
an Southern Observatory  i 
Chile.

1973  Återvänder till Lund och 
doktorerar. 

1979  Professor i astronomi.

1984  Prosektionsdekanus.

1985  Sektionsdekanus.

1993  Fakultetsdekanus.

1998  Prorektor.

2002  Avgår som prorektor i samband med att rektor Boel Flodgren går.

2004  Prefekt igen för Astronomiska institutionen.

2007  Fyller 67 år i november, avgår som prefekt i december.

2008  I januari påbörjas ny karriär med ”egna” pengar; i huvudsak två  
projekt, det ena grundforskning som handlar om stjärnors och 
grundämnens utveckling – det andra mer tillämpat om extremt 
stora teleskop.

  

paus när den där bindgalne svensken var i 
farten igen. 

Men vindarna har vänt; när ett sympo-
sium hölls till hans ära i november förra 
året om just ELTs kom gräddan inom den-
na bransch till Lund.

När LUM genom åren intervjuat Arne 
Ardeberg om astronomiska ting har reak-
tionen varit: ”Vad skönt att äntligen få pra-
ta astronomi!” Varför blev han då  – med 
den inställningen – prefekt, dekan och till 
sist prorektor? 

– Det politiskt korrekta svaret hade väl 
varit att någon måste offra sig, resonerar 
Arne. Men så var det faktiskt inte alls. Som 
prefekt trivdes jag därför att jag kunde se 
helheten och bidra till att utbildning, forsk-
ning och tredje uppgiften samverkade. Och 
när jag blev dekan var det spännande att få 
en inblick i andra naturvetenskaper. Erbju-
dandet att bli prorektor kom som en blixt 
från en klar himmel. Men det var fortfaran-
de samma sak som lockade mig: inblickar 
i andra discipliner och hur de förhåller sig 
till varandra. Som dekan kunde jag ännu 
bedriva forskningsarbete, om inte annat så 
på natten. Men som prorektor blev priset 
för att också kunna bedriva forskning för 
högt. Rektor Boel Flodgren brukade säga 
att jag drevs av för stor pliktkänsla och tog 
på mig för mycket arbete.

ombEdd att bESkriva sina egna insatser 
som prorektor är det två saker som Arne 
Ardeberg nämner. Den ena var att förbätt-
ra doktorandernas lott. De lämnades ofta 
utan handledning och mådde miserabelt. 
Den andra var jämställdhetsfrågorna.

– Ibland pratas det om att det behövs fler 
”kvinnliga synpunkter” i den akademiska 
världen. Det är inte vad det handlar om. 
Det handlar om att få in mer intelligens. 
I skolan är det flickorna som har de bästa 
betygen och på universiteten är det också 
flickorna som klarar sig bäst. Upp till en 
viss nivå: sedan blir de utmobbade.

När Boel Flodgren lämnade rektorspos-
ten kunde man i den stora morgontidning-
en läsa rubriken: ARNE VILL BLI REK-
TOR.

Arne Ardeberg vid teleskopmodell 1991. foto: p-o stoltz/hagblom foto

Vid NOT-teleskopet på Kanarieöarna 
1989. foto: per lindström

t

t
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– Det var en nyhet även för mig, säger 
Arne som inte alls ville bli rektor. 

Han har fortsatt att slita ut gympadojor 
på sträckan Södra Sandby–Lund. Det går 
undan. De tolv kilometrarna tillryggaläggs 
på en timme och fyrtio minuter. Som fot-
gängare i hans sällskap är det lätt att ham-
na på efterkälken. 

dEN FySiSka SEgHEtEN sattes på prov när 
Arne ledde expeditioner i Chile för att leta 
efter den idealiska platsen för jättetelesko-
pet VLT. Tillsammans med tre vältränade 
idrottsmän besteg han en 6000 meter hög 
vulkan. Utan syrgasmask – ”för bökigt när 
man ska kunna hantera mätinstrumenten”. 
Samma sökande förde honom också ut i 
Atacamaöknen, ett av världens mest ogäst-
vänliga områden. Där gick han vilse. Det 
blev stort pådrag och terrängen finkam-
mades av den chilenska militären. Efter tre 
dygns sökande dödförklarades han. 

– Det var för kallt för att sova på natten 
och för stor risk för uttorkning om man föll 
i sömn på dagen, säger Arne. Jag hade inget 
vatten med mig och sökte mig till en sän-
ka i terrängen och började gräva där med 
en sked. Djupt nere hittade jag fuktig sand, 
och den var jag tvungen att äta.

På femte dygnet upptäcktes han av en 
militärhelikopter och flögs direkt till ett 
sjukhus i Antofagasta. Historien om den 
försvunne svensken hade nått de interna-
tionella medierna och ett stort pressuppbåd 
väntade där helikoptern landade.

– Ett team av läkare stod också i hög-
sta beredskap där för att ge mig akut hjälp. 
Men framför läkarteamet stod ett tv-team 
som först skulle ha en intervju innan det var 
dags att rädda livet på mig, berättar Arne.

EN Så SEg aStroNom kan inte försvinna 
spårlöst. Arne Ardeberg har i dagarna fått 
lämna ifrån sig prefektskapet vid Institu-
tionen för astronomi. Men han kommer att 
fortsätta med forskningen. Plus att ägna sig 
åt en skog han på äldre dagar skaffat sig i 
trakten av Linderödsåsen.

TExT: GÖRAN FRANKEL

FOTO: KENNET RUONA
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Chansa inte,
gör en kommersiell verifiering 

Under 2007 fick 32 forskare/forskargrupper från 
LU/LTH, dela på 2.9 MSEK i Fokus Verifiering 

Missa inte möjligheten att söka FOKUS Verifieringsmedel som är ett 
utvecklingsbidrag på 200 000 kr avsett att utvärdera och verifiera det 

kommersiella värdet av ditt forskningsresultat eller din upptäckt. 

Ansökningstillfällen under 2008 är 

15 februari  30 april 
30 september  14 november 

Mer information och Ansökningshandlingar finns på www.innovationsbron.se/syd

Har du frågor är du välkommen att ringa eller e-posta: 
Per Antonsson 046-286 87 17 

per.antonsson@teknopol.se
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Åt du för mycket av den feta julma
ten? Eller av mandelmusslor, ma
rängsviss, gräddtårtor och andra 
efterrätter vid nyåret och tretton
helgen?  Lugn – det är inte så far
ligt! Nya forskningsrön håller på att 
fria fettet från dess gamla roll som 
skapare av ohälsa.

En av de studier som bidrar till att omvär-
dera fettet utgår från den stora Malmö 
Kost Cancer-undersökningen. I den in-
gick 28.000 malmöbor, som under åren 
1991 till 1996 fick svara på frågor om sin 
kost, livsstil och hälsa.  Forskarna har nu 
delat upp deltagarna i fyra grupper uti-
från deras olika fettintag, och noterat alla 
hjärtinfarkter och andra hjärt-kärlhän-
delser fram till slutet av 2002.

Resultatet blev – ingenting! Det fanns 
inget statistiskt hållbart samband mellan 
fett i maten och hjärtsjukdomar, vare sig 

man tittade på det totala fettintaget el-
ler intaget av det mättade fett som an-
ses onyttigare än omättat och fleromät-
tat fett. 

Forskarna blev inte helt förvånade över 
resultatet, som stämmer överens med fle-
ra andra nya studier (se faktaruta nå nästa 
sida). Men de blev lite besvikna.

– Det är ju roligare att kunna visa på 
positiva samband, alltså att en viss fak-
tor orsakat ett visst resultat. Då kan man 
gå vidare med experiment som ändrar 
på den aktuella faktorn, i det här fallet 
fettintaget. Men nu är det i stället de na-
tionella kostrekommendationerna som 
bör ändras, säger professor Göran Berg-
lund. Han ansvarar för hela Malmö Kost 
Cancer-projektet, medan läkaren Mar-
grét Leosdottir stått för den nya studien. 

Båda framhåller att fett i andra be-
märkelser fortfarande är farligt. Fetma 
och höga blodfetter är bevisligen för-

fettet
frikänt

knippade med både hjärt-kärlsjukdomar 
och andra sjukdomstillstånd. Men att äta 
mycket fett verkar inte automatiskt leda 
till höga blodfetter.

– I korttidsstudier har man funnit en 
koppling mellan fettintag och blodfetts-
halter. Men på längre sikt tycks kroppen 
kunna anpassa sig till höga fettintag. 
Levern har en stor förmåga att ta hand 
om det inkommande fettet, säger Göran 
Berglund.

HUr kUNdE dEt då bLi Så FEL? Varför har 
vi i årtionden varnats för att äta fet mat, 
om den i själva verket inte är så farlig? 
Varför vill kostrekommendationer värl-
den över få oss att dra ner på fettet?

Här finns många orsaker. De ovan-
nämnda korttidstudierna är en: de fick 
expertisen att tro att fettet i maten hade 
en direkt påverkan på kolesterolhalter-
na i blodet. 

Ofarligt att äta fett visar Malmö-undersökning

t

  fOTO: wESTEND61 Rf / NORDIC PHOTOS
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En epidemiologisk studie från 1986 
av fettintag och hjärt-kärlsjukdom i sju 
europeiska länder är en annan. Studien 
fick stort genomslag, trots att den hade 
flera vetenskapliga brister – den tog t.ex. 
varken med genetiska faktorer eller livs-
stilsfaktorer, trots att dessa rimligen skil-
jer sig rätt mycket mellan så olika länder 
som Grekland och Finland. 

Att man inte insett fibrernas värde 
kan också vara en orsak, menar Margrét 
Leosdottir.

– Människor som äter mycket fett äter 
i regel lite av frukt, grönsaker och an-
nat som innehåller fibrer. När äldre stu-
dier fått fram ett samband mellan fett 

     Fett-är-ok-studier 
Här är några av de nya studier som 
omvärderar fettets roll som sjukdoms-
skapare:

• I den experimentella studien 
Women’s Health Initiative i USA mins-
kade hela 19.000 kvinnor sitt fettin-
tag från 38 till 29 procent under åtta 
års tid. Den fettsnålare kosten påver-
kade inte risken för vare sig bröstcan-
cer, tjocktarmscancer eller hjärt-kärl-
sjukdom. 

• Två stora amerikanska observa-
tionsstudier, The Health Professio-
nals’ Follow-up Study och The nurses’ 
Health Study, inriktades på samban-
det mellan fettintag och framtida hjärt-
kärlsjukdom. De industritillverkade s.k. 
transfetterna gav en ökad risk medan 
fleromättat fett minskade risken – men 
mellan totalt fettintag och sjukdoms-
risk fanns det inget samband alls.

• Studien “Interheart” undersök-
te bakgrunden till 15.000 fall av hjärt-
infarkt i 52 länder. nio faktorer kunde 
förklara över 90 procent av risken för 
att få hjärtinfarkt. Att sällan äta frukt 
och grönsaker var en av riskfaktorerna, 
medan högt totalt fettintag eller in-
tag av mättat fett inte påverkade sjuk-
domsrisken.

och hjärt-kärlsjukdomar, så kanske det-
ta inte egentligen beror på de höga fett-
mängderna utan på de låga mängderna 
av skyddande fibrer, säger hon.

FLEra dEbattörEr i SvErigE och utom-
lands har också pekat på livsmedels- och 
jordbruksindustrins inflytande. Den in-
ternationella industri som tagit fram alla 
fettsnåla lättprodukter stödjer natur-
ligt nog alla råd om att dra ner på fet-
tet.  Dessutom är det, både i USA och 
i Sverige, jordbruksdepartementen som 
styr över de myndigheter som utfärdar 
kostråden. 

– Därför får de livsmedelspolitiska ar-
gumenten stor tyngd. Det är ju enorma 
pengar inblandade på området – tänk 
bara på EUs jordbrukssubventioner... 
säger Göran Berglund. 

ävEN om SvENSka Livsmedelsverket nu 
tänker revidera de nuvarande kostråden, 
så väntar sig Göran Berglund inga stör-
re förändringar. Det beror både på de 
kommersiella intressena och på intresse-
na hos dem som satsat sin vetenskapliga 
karriär på att propagera mot fett.

”Risken finns att de vetenskapliga 
sammanslutningar som tagit fram re-
kommendationerna kommer att kraftigt 
försvara dessa. En stor del av deras anse-
ende och inflytande är baserade på dessa 
rekommendationer. /–/ Som så ofta rör 
det sig om makt. Makt att påverka hur 
patienters livsstil ska utformas för att fö-
rebygga eller behandla sjukdom” skrev 
han och hans medarbetare i ett inlägg i 
Läkartidningen.

iNLäggEt LEddE tiLL en ström av e-
brev: kritiska skrivelser från den gam-
la synens förespråkare, och påhejanden 
från dem som vänt sig mot kostråds-eta-
blissemanget. 

– Det finns gott om ”troende” på var-
dera sidan, säger han torrt.

Själv försöker Göran Berglund att inte 
sälla sig till de ”troende”, utan att hålla 
sig till det som är vetenskapligt bevisat. 
Och även om fettet i huvudsak omvär-

derats, så gäller flera andra kost- och livs-
stilsrekommendationer som förut:

• frukt, grönsaker och fullkornspro-
dukter är nyttigt

• fet fisk med omega 3-fettsyror är nyt-
tig (medan det är mer tveksamt om ome-
ga 3 i tablettform fungerar)

• konstgjort s.k. transfett, som finns 
bland annat i pommes frites, kakor och 
snacks, är onyttigt 

• man ska hellre laga sin mat själv från 
råvaror än äta färdigmat

• fetma är farligt
• rökning är farligt
• motion är nyttigt, även i höga åld-

rar.
Malmöforskarna ska nu använda det 

stora materialet ur Malmö Kost Can-
cer-undersökningen för att se hur stor 
skyddsverkan ett högt intag av frukt, 
grönsaker och fibrer har för olika sjukdo-
mar. Att alla data samlades in på 90-talet 
är ingen nackdel utan tvärtom en fördel: 
det är nu antalet cancerfall och hjärtin-
farkter hunnit bli så många att samban-
den med kost och livsstil blir tydliga. 

INGELA BJÖRCK

t
t

Kostforskarna Göran Berglund och Margrét 
Leosdottir. foto: ingela björck 
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KINNARPS INTERIOR MALMÖ
Ö. Hindbyvägen 63, 213 74 Malmö • Tel 040-14 34 20 • Fax 040-14 34 21

E-post: info@malmo.kinnarps.se • www.kinnarpsinterior.se
Kinnarps Interior ligger nära rondellen Inre Ringvägen/Ystadvägen.

Välkommen till Kinnarps Interior Malmö!
Hos inredningshuset Kinnarps
Interior är det enkelt att skapa
miljöer med både funktion och
snygg design. Här hittar du
ledande varumärken och ett
närmast oslagbart utbud av
möbler, gardiner och belysning
för kontor, skola och omsorg.

Välkommen att inspireras
i vår stora utställning i Malmö!

 Fourth Nordic Conference on 

Scholarly Communication 
 21-23 april 2008 i Lund

Hur kommunicerar vi mest effektivt våra vetenskapliga resultat?
Hur utvecklas den vetenskapliga kommunikationen och vilka är 
framtidens utmaningar?

Openness - Trade, Tools and Transparency
Fourth Nordic Conference on Scholarly Communication • 21-23 april, 2008, Scandic Star Hotel, Lund

www.lub.lu.se/ncsc

Lunds Universitets Bibliotek inbjuder forskare, förläggare, utgivare, redaktörer, bibliotekarier och andra intresserade att delta i 
diskussion och analys av de problem och utmaningar som möter den vetenskapliga kommunikationen. Biblioteksdirektionen är 
en av de ledande aktörerna inom arbetet kring vetenskaplig kommunikation och står som värd till bl.a. Directory of Open Access 
Journals (www.doaj.com) och Journal Info (jinfo.lub.lu.se).
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Kinas biståndsprojekt i Afrika är 
många gånger långt mer effek
tiva än västerlandets. Dessutom 
har samarbetet och handelsutby
tet mellan Kina och Afrika varit mer 
stabilt. Detta är några anledningar 
till varför många afrikaner idag före
drar Kina framför Europa och USA 
som handelspartner. Det hävdar 
kulturgeografen Yahia Mohamed
Mahmoud i en ny avhandling. 

Kina har under de senaste 30-40 åren 
konsekvent satsat på småskaliga utveck-
lingsprojekt i Afrika inom jordbruket. 
Västerländska biståndsarbetare har un-
der tiden hoppat från än den ena än den 
andra strategin: på 50-talet satsade man 
på att bygga upp tunga industrier, på 60-
talet satsades på uppbyggnad av institu-
tioner för utbildning och demokrati, på 
80-talet handlade det om strukturan-
passning och marknadsekonomi. Mot 

slutet av 90-talet insåg man att man var 
fel väg och nu, 30 år efter kineserna, bör-
jar västerlandet inse att vägen till Afrikas 
utveckling går genom jordbruk.

Kinas satsningar har inte bara varit 
konsekventa utan också ofta framgångs-
rika. Yahia Mohamed-Mahmoud har 
studerat två projekt, i Mali och i Maure-
tanien, för att hitta nyckeln till kineser-
nas framgång.

i maUrEtaNiEN, där ekonomin länge va-
rit beroende av handel med råvaror och 
fiske, startades ett projekt med risodling. 
Risprojektet fick många positiva effek-
ter; importen av ris minskade och ekono-
min diversifierades vilket har gjort landet 
mindre sårbart. Även den del av befolk-
ningen som traditionellt enbart har äg-
nat sig åt boskapsskötsel började bruka 
jorden. 

– Nu har boskapsskötarna, tack vare 
ett mer varierat jordbruk, bättre möjlig-

het att klara sig i perioder av svår torka 
då många av deras djur dör i brist på bete, 
säger Yahia Mohamed-Mahmoud.

I Mali, ett land där det dricks myck-
et te, introducerade kineserna ett pro-
jekt med teodling. Teodlingen har bli-
vit en viktig del i landets ekonomi och 
har bland annat lett till ökade kunskaper 
i hur man organiserar och marknadsför 
en produkt.

– Kineserna har varit otroligt duktiga 
på att känna av och studera marknaden 
innan de sätter in en åtgärd, säger Yahia 
Mohamed-Mahmoud. De har också valt 
att satsa sitt bistånd på odling av produk-
ter som varit viktiga för Kinas egen väg 
ut ur fattigdomen. 

EN aNNaN FramgåNgSFaktor är den 
ömsesidiga nyttan; båda parter måste 
gynnas om ett projekt ska falla väl ut. 

– Många västerländska biståndspro-
jekt har stupat på dålig uppföljning, säger 

kinesiskt bistånd 
Mest effektivt

I Mali har kineser introducerat ett teodlingsprojekt som har gjort att teodling nu har blivit en viktig del i landets ekonomi. 
foto: yahia mohamed-mahmoud
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– Mitt intresse för kinesernas 
arbete i Afrika väcktes när jag 
som �0åring reste runt i Väst
afrika, berättar Yahia Moha
medMahmoud. Jag stötte på 
kineser som bedrev affärer eller 
projekt på olika nivåer och blev 
nyfiken.

Yahia Mohamed-Mahmoud är 
född i Spanska Sahara (sedan 1976 
Västsahara). Hans familj bor kvar 
där men själv blev han som 9-åring 
flykting när Marocko invaderade 
landet. Via ett algeriskt flyktinglä-
ger hamnade han så småningom på 
Kuba, där han som 18-åring började 
studera internationella relationer på 
universitetet i Havanna.

I början av 90-talet arbetade han 
för FN-organet MINURSO, med 
mandat att ordna en folkomröst-
ning om Västsahara och bevaka va-
penvilan mellan befrielseorganisa-
tionen Polisario och Marocko. Han 
reste även runt i Togo, Benin, Gha-
na, Mali och Mauretanien och det 
var under den resan som han för-
vånades över att så många kinesis-
ka affärsmän och biståndsarbetare 
etablerat sig i de länderna. 

Han stötte också på en svensk bi-
ståndsarbetare i Sahara och genom 
henne kom Yahia Mohamed-Mah-
moud efter några år till Sverige och 
började studera u-landskunskap vid 
Lunds universitet. 

Han började sina doktorandstu-
dier 2002 och har under tiden även 
arbetat som konsult åt SIDA i El Sal-
vador.

– Jag arbetar inom ett projekt i 
ett fattigt jordbruksområde i norra 
El Salvador, berättar han. Det går ut 
på att mobilisera människorna och 
ge dem en plattform för att de själva 
ska kunna knyta de kontakter som 
de behöver för att förbättra sina lev-
nadsvillkor. 

Yahia Mohamed-Mahmoud ska 
fortsätta att undervisa vid Lunds 
universitet, men hoppas också kun-
na fortsätta sin forskning. 

– Jag tror att det ibland kan vara 
en fördel att länder på samma ut-
vecklingsnivå hjälper varandra, sä-
ger han. Det är den typen av sam-
arbeten, Syd hjälper Syd, som jag 
skulle vilja forska mer om. 

ULRIKA OREDSSON

Yahia Mohamed-Mahmoud. Först satsas 
pengar och experthjälp men när allt är på 
plats lämnar man landet. Den som har 
intresse av egen vinning på det ena eller 
andra sättet stannar kvar. 

I de länder som Yahia Mohamed-
Mahmoud studerat har Kina haft ett 
långsiktigt intresse för att driva handel 
med bland annat olja och bomull. De har 
också varit intresserade av kontrakt när 
det gäller att vara med och bygga upp 
ländernas infrastruktur.

– Det går inte att komma ifrån att det 
är lättare för Kina att agera långsiktigt 
eftersom det är en enpartistat. I ett de-
mokratiskt system blir bistånds- och han-
delspolitiken mer ryckig eftersom inrikt-
ningen ofta ändras vid regeringsskifte. 

NU Har kiNaS kontakter med Afrika 
kommit in i en fas där de ekonomiska 
investeringarna på kontinenten intensi-
fieras. Kinas behov av råvaror växer i takt 
med den ekonomiska utvecklingen och 
i väst finns en nyvaknad insikt om att vi 
är på väg att bli omsprungna när det gäl-
ler inflytande i Afrika. 

– Tack vare flera decenniers samar-
bete och goda kontakter föredrar många 
afrikanska regeringar att samarbeta med 
Kina, säger Yahia Mohamed-Mahmoud. 
Det har visat sig att västerländska nä-
ringsidkare i Afrika har svårt att hävda 
sig i konkurrensen. 

bLaNd SvENSka aFrikakäNNarE finns 
en allmän uppfattning om att Kinas 
framgångar i Afrika beror på att Kina inte 
kopplar ihop bistånd och affärer med på-
tryckningar om demokratiska reformer. 
Detta ger en förenklad bild av verklighe-
ten menar Yahia Mohamed-Mahmoud. 

– När vi i väst försöker isolera en regim 
kan det få rakt motsatt effekt. Se bara 
hur Mugabe i Zimbabwe har lyckats ut-
nyttja västerländsk kritik för att sina egna 
syften.

Kineserna är mer pragmatiska: de lig-
ger lågt och involverar sig inte i inter-
na angelägenheter. Den vägen är, enligt 
Yahia Mohamed-Mahmoud, ibland mer 
framkomlig för den som vill åstadkom-
ma förändringar. 

ULRIKA OREDSSON

Från flykting till SIDA-konsult

Yahia Mohamed-Mahmoud  
är både lärare, forskare 
och konsult åt SIDA. 
foto: ulrika oredsson
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Kina bländar, skrämmer och utma
nar. I samma stund som man tyck
er sig hitta ett mönster – så slår det 
tillbaka och avslöjar ens egna för
domar. 

– Jag har slutat se företeelser 
här som typiskt kinesiska. Kineser
na är människor som liksom vi for
mats av sin omgivning och sin histo
ria, säger Joakim Hoffman, en av de 
svenskar som LUM träffar i Shang
hai.

– Vilket meningslöst jobb, säger jag till 
Anna-Karin Eriksson, utbytesstudent i 
kinesiska vid Fudanuniversitet. 

Jag pekar på de två uniformsklädda 
männen som står vid infarten till stu-
dentbostäderna. Deras enda uppgift är 
att vifta med armen och småskälla på stu-
denterna som cyklar förbi eftersom det 
är förbjudet att cykla här. Ingen lyssnar 
utan bara trampar vidare.

– Ja, men vakterna är ganska gamla 
och pensionen låg. Hade det varit bättre 
att sitta hemma sysslolös och knappt ha 
något att leva på, kontrar Anna-Karin.

Det är en typisk invändning från en 
som varit i Kina ett tag. Kina fordrar ett 
nyanserat förhållningssätt:

– Vi svenskar är extremt präktiga. Vi 
håller på våra principer – mest för att ha 
ryggen fri verkar det som, säger Anna-
Karin. Jag försöker att inte vara så po-
litiskt korrekt och istället lära mig så 
mycket jag kan. Att läsa språk och resa 
ger nya perspektiv.

Hon är bra på att ”svampa upp” språk, 
som hon säger. I dag, 28 år gammal, talar 

LUM mötte lundensare som farit österut

Anna-Karin Eriksson flytande engelska, 
spanska och japanska och är alltså inne 
på sitt fjärde främmande språk – kine-
siskan, det kanske svåraste av alla. Ef-
ter ett års studier i kinesiska vid Lunds 
universitet sökte hon och fick stipendiet 
till Fudan.

Anna-Karin Eriksson är uppvuxen i 
”röda Kiruna”. Pappa är socialdemokrat 
och folkhögskolerektor. Samhällsenga-
gemanget går igen hos dottern som är 
aktiv i en fredsorganisation.

– Språkkunskaper öppnar dörrar. 
Kina utvecklas och kommer att få jät-
testor betydelse – vad är då viktigare än 
att lära sig språket? I Japan där jag bod-
de några år skulle jag kanske ha kunnat 
få jobb på Ikea, H&M och EF. Men det 
lockade inte; min drivkraft är inte peng-
ar. Jag vill arbeta med människor och 
politik på gräsrotsnivå. Jag skulle kun-
na jobba ett helt liv med att bryta ner 
fördomar!

i dEt iNtErNatioNELLa studenthuset på 
Fudans campus har hon milsvid utsikt 
från sin lilla balkong. ”Mini-FN” kall-
las höghuset eftersom här bor nittio oli-
ka nationaliteter. Enkelrummet är mo-
dernt och bekvämt, men fritt från bilder 
och prydnadssaker.

– Sånt stjäl energi har jag läst, säger 
Anna-Karin. Och energin ska gå till en 
enda sak: att lära sig kinesiska. Det har 
hon bestämt sig för, och undviker nästan 
att bli kompis med andra internationel-
la studenter. Tyvärr är det lite besvärligt 
att hitta samtalspartners på campus; ki-
nesiska studenter vill helst träna sin eng-

tjUsade av kina
elska. Anna-Karin Eriksson satsar därför 
100 yuan i veckan (något mindre i svens-
ka kronor) på privatlektioner i gramma-
tik av en kinesisk lärare.

EN Som gärNa skulle ha Anna-Karins 
språköra är Martin Andersson, postdoc 
i teoretisk atomfysik, och nyanställd vid 
Shanghai EBIT Laboratory. Det är en 
så kallad nyckelinstitution, vilket bety-
der att den håller hög klass och får extra 
mycket resurser av kinesiska utbildnings-
departementet. Prefekt är professor Ya-
ming Zou som var gästforskare i Lund på 
90-talet. Yaming Zou lockades så små-
ningom hem till Kina för att bygga upp 
denna nya forskningsavdelning. Hon 
håller kontakten med Lund och har ock-
så rekryterat forskare från sin gamla ar-
betsplats, t.ex. kollegan Roger Hutton.

Under forskarutbildningen var Mar-
tin Andersson vid Fudan flera gånger 
och handledde två kinesiska masterstu-
denter.

– När Yaming erbjöd mig komma hit 
efter disputationen så sa jag ja, eftersom 
jag redan hade kontakter här, berättar 
Martin Andersson, som har en fri tjänst 
och kunnat ta med sig egna projekt.

Kolleger i Sverige varnade honom; att 
åka till Kina kunde bli dödsstöten för 
hans forskarkarriär och det fanns risk 
att han förlorade sitt kontaktnät, mena-
de de.

– Men det här är en dynamisk fors-
karmiljö. Avdelningen har många inter-
nationella kontakter och alla studenter 
tillbringar åtminstone ett halvår utom-
lands. Kina storsatsar på forskningen; 

LUm i kiNa | DEL 3
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Anna-Karin Eriksson pratar med andra svenska utbytesstudenter på fudanuniversitetets cam-pus. I bakgrunden Internationella studenthu-set – mini-fN kallat, eftersom här bor studenter från ett 90-tal nationer.

Amerikanska wal-Marts brer ut sig i Kina. Här 

på varuhuset nära fudanuniversitetet hand-

lar många studenter sina dagligvaror, liksom 

Anna-Karin Eriksson.

Joakim Hoffman, humanist från Lund, gör karriär som chefsrekryterare på multi-nationella Hudsons i Shanghai.

Martin Andersson, postdoc från Lund, 

under porträttet av Albert Einstein. 

Det hänger i korridoren på hans insti-

tution vid fudan.
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universiteten är i det läge vi befann oss 
på 60- och 70-talet.

Vid Fudanuniversitetets portar står 
Mao staty, men på Martin Anderssons 
avdelning är det Einsteins porträtt som 
hänger på väggen. Arbetsrummen är sto-
ra med fönster ut mot den subtropiska 
grönskan. Martin trivs, särskilt sedan 
han inköpt en kaffekokare.

– Men det finns baksidor, speciellt 
om man som jag inte kan språket. Jag 
skulle kunna lära mig massor vid avdel-
ningsmötena varje vecka, då studenter 
och doktorander redovisar vad de hål-
ler på med i labbet. Men allt sker på ki-
nesiska.

byråkratiN är ockSå Jobbig. Man 
hamnar lätt i ett moment 22, säger han.

– I praktiken är jag anställd av kine-
siska staten, men jag har inte fått arbets-
tillstånd. Fast lönen sätts ändå in på mitt 
konto.

Shanghai är annars lätt att leva i, tyck-
er Martin, som promenerar mycket eller 
åker buss, ”ett perfekt sätt att lära kän-
na staden”. När jag träffar honom har 
han inte hunnit få några riktiga kinesis-
ka vänner än utanför avdelningen, men 
ensamheten är ganska skön. I Sverige är 
almanackan jämt fulltecknad. Dessutom 
har han ju tät kontakt med alla därhem-
ma genom Internet.

– På Internet märker man av att Kina 
är en diktatur. Från en dag till en annan 
kan en webbsida försvinna. Makten är 
annars mycket dold, kanske särskilt här 
i Shanghai som ju är en uppvisning i ut-
veckling och företagsamhet, säger han.

Det är känt att kommunistpartiet 
har tillgång till de mest avancerade elek-
troniska verktygen för registrering och 
buggning på Internet. Om man är para-

noid som Internanvändare i Kina, så blir 
man ändå aldrig tillräckligt paranoid för 
att kunna föreställa sig vad de kan göra, 
som ett par svenskar jag möter uttryck-
er det.

cENSUrEN av iNtErNEt är också nå-
got chefsrekryteraren Joakim Hoffman 
nämner. Jag träffar honom högt upp i 
en av de många skyskraporna i centra-
la Shanghai. Utsikten är magnifik över 
Huangpu-flodens sväng runt den futu-
ristiska andra brostranden, Pudong. I 
dag skymtar dess vykortsskyline något 
blek genom luftföroreningarna.

– Även om kommunistpartiet inte 
längre har den där minutiösa kollen på 
alla och envar och den personliga frihe-
ten har ökat, så betyder det inte att man 
slutat samla in uppgifter om männis-
kor, säger Joakim, medan vi promene-
rar genom det stora kontorslandskapet på 
Hudson, det multinationella amerikan-

Joakim Hoffman
Sysselsättning: rekryteringskonsult 
på multinationella Hudsons Shang-
hai-kontor. 
Inkomst: Fast baslön på 15.000 yuan 
i månaden. Kommission på de jobb 
han utför. 
Boende: Hyr en central taklägen-
het på 50 kvm på sjunde våningen i 
ett hus utan hiss. ”Det är ett litet bo-
stadsområde, mysigt och traditionellt 
kinesiskt. Folk gör qigong på gatan 
på morgonen.” Hyra på 3.500 yuan 
per månad.

Martin Andersson
Sysselsättning: Postdok i teoretisk 
fysik med forskartjänst på fudan-
universitetet.
Inkomst: Situationen är komplice-
rad genom att Martin har tre oli-
ka finansiärer vars engagemang 
sträcker sig olika långt fram i tiden. 
Men ihop med den kinesiska lönen 
hoppas han på en genomsnittlig in-
komst på cirka 8.000 kronor i måna-
den. ”Det klarar man sig gott på”. 
Boende: ”Sjukt fint!” i en trea i 
ett av fudanuniversitetets två ny-
inköpta hus med lärarbostäder.  
Möblerad och välutrustad, med en 
hyra på bara 300 yuan per månad.

AnnaKarin Eriksson 
Sysselsättning: Studerar kinesiska 
på Fudanuniversitetet.
Inkomst: Har ett stipendium som 
täcker undervisningsavgiften. Där-
till kommer 1.100 yuan i månaden till 
uppehälle och litteratur. ”Det räcker 
dåligt”. Anna-Karin tvingas ta av sina 
besparingar.
Boende: Bor i enkelrum i interna-
tionella studenthuset. Hyran är hög, 
men ingår i stipendiet.
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ska rekryteringsföretag där han arbetar 
sedan januari 2007.

Joakim Hoffman lever ett annat liv 
än Anna-Karin Eriksson och Martin 
Andersson. På dagarna är det jobbet på 
Hudson, kontakter med multinationella 
företag, headhunting och intervjuer. På 
kvällar och helger umgås han mest med 
andra svenskar som jobbar på olika före-
tag i Shanghai. Ofta på någon av klub-
barna på paradgatan The Bund. Han bor 
bra, har skräddarsydda kostymer, åker 
taxi och äter ute.

Men till skillnad från många av de 
unga karriärsugna västlänningar som 
i dag dras till Shanghai så har Joakim 
Hoffman en gedigen humanistisk ut-
bildning med sina fyra års kinesiska vid 
Lunds universitet.

Han lovordar utbildningen och sina 
lärare, som gett honom nyckeln till att 
förstå och tolka detta stora land på ett 
sätt som ingen entreprenör kan göra, hur 
duktig han eller hon än är på att göra af-
färer.

– Jag har alltid haft lätt för språk. 
Mina föräldrar är båda egenföretaga-
re och uppmuntrade mig att skaffa en 
spjutspetskompetens genom främman-
de språk. Först ville jag läsa japanska, 
men då sa pappa ”Det har redan hänt”. 
Det japanska ”undret” alltså. Så det blev 
kinesiska.

dEt viSadE Sig vara en riktig satsning. 
Efter lite sommar- och deltidsjobb med 
enklare uppgifter på Hudson erbjöds 
Joakim Hoffman att börja en karriär 
som rekryterare av engelskspråkiga ki-
nesiska chefer till multinationella före-
tag i Shanghai.

– Även om det finns många duktiga 
och högutbildade kineser är det inte all-
tid så lätt att hitta människor med den 
kompetens som de multinationella före-
tagen här behöver. Det gäller att ha ett 
stort nätverk, själv skapa sin business ge-
nom att söka upp företagen, ha kläm på 
deras företagskultur och erbjuda lösning-
ar på deras problem.

Joakim Hoffman upplever lite av 

klondike-stämning i 
Shanghai. Kina lock-
ar till sig investera-
re och politiker från 
hela världen. 

Men kan man utan 
vidare applådera och 
utnyttja ”det ekono-
miska undret” som ut-
länning, undrar jag. 
Dagligen sker brott 
mot de mänskliga rät-
tigheterna i Kina, men 
när statsminister Fred-
rik Reinfeldt träffade 
Kinas president Hu Jin-
tao sommaren 2007, var 
han alltför försiktig med 
att uttrycka en åsikt enligt många bedö-
mare. Vad tycker Joakim Hoffman?

– Jag tycker att man ska vara nyan-
serad och se det goda som kommer av 
ökade kontakter. Men visst ska utländ-
ska affärsmän och politiker ta tillfället 
att diskutera olika frågor, säger han dip-
lomatiskt. 

kLaSSkLyFtorNa är dEt som starkast 
slår emot en förstagångsbesökare, till 
och med i Shanghai där ”bara” några 
procent befinner sig under fattigdoms-
gränsen. Man ser människor utan armar 
och ben, krälande i smutsen, medan de 
vita limousinerna passerar förbi... 

Hur hanterar du sådant, frågar jag 
Joakim Hoffman.

– Människors fattigdom väcker svå-
ra känslor, särskilt i början. Men man 
trubbas av. Det bara är så. Ingen står 
ut med att leva med ständigt dåligt 
samvete. Till slut måste man ändå 
ha sitt eget liv.

Samtidigt kan enskilda insatser 
göra en stor skillnad, tillägger han. 

– Lundasinologernas förening 
där jag är med har startat ett skolprojekt 
i en by utanför Peking. Varje år skän-
ker vi pengar till skrivmaterial och till 
att rusta upp lektionssalen med bänkar 
och stolar. 

TExT & FOTO: BRITTA COLLBERG

Joakim Hoffman trivs i Hudsons flotta kontor i en skyskrapa i Shanghais centrum. 

Anna-Karin Eriksson har som många interna-

tionella studenter eget rum med bad. Nu till 

våren tvingas hon dock av ekonomiska skäl 

flytta till något enklare, delat boende. 
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Sedan i maj finns Lund Bioinkuba
tor, längst i norr i nya BMCläng
an. Under hösten har verksamheten 
kommit igång och här finns nu fyra 
mer eller mindre nyskapade företag 
på plats och flera på gång in. Här 
finns också Jesper Bristulf som spin
deln i nätet – eller projektledare 
som han egentligen kallas.

Ytterst har denna inkubator startats 
för att råda bot på en stor brist. Anta-
let nya företag i biomedicin står inte alls 
i proportion till den omfattande svenska 
forskningen på området. Bioinkubatorn 
ska garantera att idéerna inte stannar på 
forskningslabbet, utan att de kommersi-
aliseras, möter den praktiska och ekono-
miska verkligheten, och kanske till sist 
leder till nya arbetstillfällen.

– Lunds Bioinkubator är öppen för alla 
företag med behov av laboratorium, säger 
Jesper Bristulf. De behöver inte alls bygga 
på medicinsk forskning – utan kan t ex 
också syssla med bioteknik – men det är 
förstås praktiskt för medicinskt inriktade 
med alla de kontakter de kan ta i ett hus 
fullt av biomedicinska forskare. Ett clean-
techföretag har redan visat intresse.

JESpEr briStULF har en bakgrund som 
molekylärbiologisk forskare. Han har 
bl.a. arbetat som post-doc i Oxford och 
i ett avknoppningsföretag, Christer Ow-
mans Hepta Helix.

När LUM hälsar på några dagar före 
jul är det lugnt i den långa korridoren 

som ligger på markplanet. Ett kort sam-
manträde pågår i ett rum, ett par forska-
re arbetar i sina rum och några figurer rör 
sig ut och in. Det är svårt att just då få en 
levande bild av verksamheten. Ett trev-
ligt utrymme med kök för fika och lunch 
ligger längst i norr. Här finns också ett 
gemensamt sammanträdesrum.

Längs korridoren finns ett antal välut-
rustade laboratorier som kan hyras hela 
eller delade av företagen till starkt sub-
ventionerade hyror. Bakom labben finns 
små arbetsrum och på ena sidan en kom-
pletterande mindre korridor.

Bioinkubatorn förfogar över halva 
utrymmet på denna våning men Jesper 
Bristulf utesluter inte att man behöver ex-
pandera redan under 2008. Det lär dock 
inte möta några hinder ännu på länge.

Jesper Bristulf ser som sin styrka att 
han förstår forskarna och kan etablera en 
bra kontakt och hitta idéer och projekt 
som kan kommersialiseras. Den avan-
cerade ekonomiska eller patentjuridiska 
rådgivningen finns det andra som kan 
stå för. Bioinkubatorn ingår i Lunds 
innovationssystem med stiftelsen Inku-
batorerna i Lund (InLu) som huvudman. 

bioMedicinskt 
växthUs

Jesper Bristulf ansvarar för den nya Bioinkubatorn på BMC.

Bioinkubatorn lotsar idéer från labb till kommersialisering
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Clinical Laserthermia Systems, CLS, har 
startats av kirurgen Karl-Göran Tran-
berg:

– På 80-talet lärde jag mig laserteknik 
i USA och tog med den hit. Vi använde 
den bl a vid änd- och tjocktarmscancer 
och fann snart att större delar av tumö-
ren än de vi behandlade påverkades el-
ler dödades. Vi tolkade fynden så att vi 
hade skapat ett immunologiskt angrepp 
mot tumören, berättar han.

I många fall är patienternas immun-
försvar för nedsatt av tumörsjukdomen 
för att denna effekt ska ha avgörande be-
tydelse. Men vid relativt tidiga tumörer 
bör svaret bli starkare. Ännu vet man inte 
hur ofta detta sker eller hur stor påverkan 
blir. Men effekten är nu verifierad även 
på andra håll.

Företaget Clinical Laserthermia Sys-
tems, CLS, grundades av tre personer. 

Det betyder att man har Ideon Innova-
tion som systerorganisation. Bakom InLu 
finns i sin tur Region Skåne, LU, Ideon, 
Lunds kommun, Sparbanksstiftelsen 
Färs och Frosta och Innovationsbron.

Upp tiLL 100 timmarS rådgivning per år 
ingår i konceptet liksom fria skrivare, 
kopiatorservice och bredband. I nätver-
ket finns rådgivare för affärsutveckling, 
för finansiering och andra personer med 
blandade erfarenheter. Företagen erbjuds 
också ett kvalitetssäkringssystem där in-
tensiv dokumentation bara är ett av in-
slagen.

Naturligtvis finns ett antal kriteri-
er för företag som vill kvala in i inkuba-
torn. Slutlig bedömning står en samver-
kansgrupp för.

Ännu så länge finns det lediga utrym-
men som delvis hyrs ut av Medicinska 
fakulteten till mer etablerade företag för 
icke subventionerade hyror. Där finns 

nu NeuroVive Pharma AB och Pharma 
Lundesis AB.

Ett företag på väg in i inkubatorn är 
Telaveritas. Medicinske forskaren Jonas 
Erjefält bryter ut en kommersiell del av 
sin lungpatologiska forskning och har re-
dan avtal med stora läkemedelsföretag. 

Ett annat företag på väg in i inku-
batorn bygger på kvinnoläkaren Ste-
fan Hanssons forskning kring havande-
skapsförgiftning, ett globalt gissel som 
tar miljontals liv.

– Det är ett klockrent exempel på att 
patent och kommersialisering kan göra 
samhällsnytta. Utan sådant vill ingen ta 
hand om metoden hur lovande den är 
kan vara för kvinnor i uländerna, kom-
menterar Jesper Bristulf. 

ULtrazoNicS vd Lennart Ellberg har 
inte varit på plats dessa veckor. Men vi 
kan berätta att det är ett företag som är 
mer etablerat än de andra och som ut-

vecklat en behandlingsmetod mot disk-
bråck med hjälp av ultraljud. De första 
kliniska testerna var framgångsrika men 
gav också upphov till biverkningar som 
tvingade dem att avsluta studien. Nu 
omstartar man verksamheten i mindre 
skala och har fått klartecken för en ny 
studie. Ultrazonix får dock nöja sig med 
ett eller högst två år i inkubatorn.

– Jag ser redan samarbetsmöjligheter 
mellan företagen, ett och ett kan bli mer 
än två, säger Jesper Bristulf.

HaN tror dock att många av företagen 
som utvecklas i Bioinkubatorn kanske 
till sist snarare säljs eller säljer sina pa-
tent än att de utvecklas till produceran-
de företag.

– Jag tycker att utvecklingen gått fort 
med tanke på att det inte fanns någon kö 
av företag när inkubatorn öppnade. Nu 
dyker det upp intressenter hela tiden.

TExT & FOTO: MATS NYGREN

Ingenjören Pär Henriksson och ekono-
men Lars-Erik Eriksson är de andra två. 
Företaget har funnits i ett och ett halvt 
år och vann i våras finalen i Venture Cup 
Syd. 

– Vi tror att vår metod bör kombi-
neras med andra immunstimulerande 
behandlingar för att öka effekten, säger 
Karl-Göran Tranberg.

Närmast hoppas man få riskkapital så 

Glasfibertråden är 
bara 0,6 mm och 
förs in i tumören ge-
nom en injektions-
nål. Karl-Göran 
Tranberg vid en pro-
totyp av den blivan-
de laserapparaten.

Utvecklar laserbehandling av cancertumörer

cLiNicaL LaSErtHErmia SyStEmS

t
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Spago Imaging är det första företaget från 
annan ort. En dryg vecka in på det nya 
året anlände två personer från Linkö-
ping till Bioinkubatorn. Oskar Axelsson 
och Rodrigo Petoral packade upp sina lå-
dor med utrustning i en lab-halva. Spago 
Imaging arbetar sedan i somras med att ta 
fram ett nytt kontrastmedel för magnet-
röntgen baserat på nanopartiklar.

De arbetar med ett koncept som fors-
kats fram i Linköping kring nanopartik-
lar av jordartsmetallen gadoliniumoxid. 
Oskar Axelsson med titeln teknisk chef – 
och doktor i organisk kemi – pekar och 
förklarar utifrån det periodiska systemet 
som han har på sin tröja. Uppfinningen 
har ursprungligen gjorts av Kajsa Uvdal 
and Maria Engström. Till sin hjälp har 
Spago Imaging också en deltidsanställd 
analytisk kemist.

Företaget är helt finansierat av Acce-
lerator AB, en inkubatorkoncern i Lin-
köping.

Tar fram nytt nanobaserat 
kontrastmedel för magnetröntgen

Phase Holographic Imaging tillverkar 
det holografiska mikroskopet HoloMo-
nitor. Det är ett företag som skapat ett 
mikroskop för att studera celler tredi-
mensionellt utan att dessa förstörs eller 
färgas. Mikael Sebesta har konstruerat 
mikroskopet och Peter Egelberg är vd.

– Det är inte bilden man ser i okula-
ret utan den som datorn räknar fram som 
är den intressanta, demonstrerar moleky-
lärbiologen Lennart Gisselsson. Man kan 
inte bara se cellen eller cellerna utan t.ex. 
filma deras tillväxt eller utrotande och 
automatiskt få cellerna räknade och de-

Lennart Gisselsson vid det holografiska mik-
roskopet HoloMonitor.

man kan börja bygga bättre och mer an-
vändarvänliga apparater, de finns ännu 
bara i en prototyp. Man hoppas snart 
ha ett par godkända patent. Under ti-
den ska man fortsätta att verifiera re-
sultaten.

– Vi placerar ut tunna lasertrådar 
i eller runt tumören. Ljus av rätt våg-
längd omvandlas i vävnaden till värme. 
Vi värmer upp till 46 grader i en halv 
timme, vilket lokalt dödar tumören – 
och väcker immunsvaret. Om man vär-
mer vid högre temperaturer så skadas 
tumörantigenerna.

– Vi har tänkt att i början inrikta 
oss mot bröst- och bukspottkörtelcan-
cer. I det första fallet kan det vara svårt 
att visa effekt på överlevnaden eftersom 
den redan är stor, i det andra bör det 
vara lättare av motsatt anledning. Vid 
bukspottkörtelcancer ska vi göra laser-
behandling före en vanlig operation, sä-
ger Karl-Göran Tranberg. 

I framtiden hoppas han att metoden 
ska ge stora fördelar vid behandling 
också av levercancer. Den kan kombi-
neras med titthåls- eller robotkirurgi.

– Bioinkubatorn är en bra miljö, 
tycker Karl-Göran Tranberg. Här finns 
kontakter med olika kompetenta rådgi-
vare och både offentlig och privat risk-
finansiering.

ras egenskaper analyserade. Det är också 
möjligt att i efterhand fokusera om på an-
dra delar av det levande provet.

Företaget vänder sig nu till utveck-
lingslabb i Malmö-Lund regionen för 
att få sin teknik testad. Möjligheten att 
förvara celler i labbet är då guld värd. 
Tre anställda arbetar heltid med projek-
tet men ett tiotal universitetsforskare, 
bl.a. kretskonstruktörer på LTH, är ock-
så kopplade till det. Idén att kommersia-
lisera tekniken kom från Petter Egilberg, 
nu vd i företaget. Innovatören Christer 
Fåhreus har gått in i projektet.

Kontrastmedlet ska främst använ-
das för att lokalisera tumörer och kan-
ske hjärt-kärlsjukdomar.

– Hittills har vi en del framsteg och 
några patentansökningar. Senare i år 
hoppas vi kunna göra några djurstudi-
er. Sedan tror jag att vi hellre säljer före-
taget än utvecklar det in i det skedet när 
kliniska studier ska göras. Det kräver en 
stor apparat med nya kompetenser, för-
klarar Oskar Axelsson.

Han är idag bosatt i Oslo och vet inte 
om han får familjen med sig till Lund. 
Rodrigo som också är doktor – från Lin-
köping – med rötterna i Filipinerna kom-
mer genast att leta efter en bostad i Lund. 
Hit flyttar de främst för den unika till-
gången till ett eget laboratorium.

– Det är attraktivt att flytta in i ett 
nytt lab och kunna peka ut hur man vill 
ha allting, säger han. Bra också med ett 
kontor nästan i labbet, så man kan labba 
och skriva samtidigt.

Holografiskt mikroskop studerar 
celler tredimensionellt

pHaSE HoLograpHic imagiNg

Spago imagiNg

t
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ni dagarna lämnar jag Lunds universitet efter att 
ha arbetat här i drygt arton år. Glädjen och nyfi-
kenheten över mitt nya arbete vid en av de min-
dre högskolorna blandas med tankarna på om 

det är rätt att lämna detta stora, myllrande universi-
tet med alla sina möjligheter. En fråga som dock hela 
tiden tränger sig fram är om Lunds universitet möj-
ligen är lite väl stort för att fungera optimalt. Vad är 
det som gör att vi har så stora spänningar mellan cen-
trala enheter och fakultets- och institutionsnivåer? 
Varför alla dessa vi och dom? Vi i verksamheten, dom 
däruppe? Varför är det så få som har en helhetssyn? 
Var finns de gemensamma målen och stoltheten över 
att tillhöra Lunds universitet?

dEN dEL av universitetet som jag känner till bäst är 
biblioteksverksamheten. Under mina år här har ut-
vecklingen gått från en nästan helt centraliserad 
verksamhet till ett spännande experiment där an-
svaret för den dagliga biblioteksverksamheten förts 
ut till de olika fakultetsområdena. Nya bibliotek har 
uppstått genom att små institutionsbibliotek slagits 
samman till bärkraftiga enheter med generösa öppet-
tider som erbjuder moderna studiemiljöer, framför 
allt för studenterna. Allt detta har skett i nära sam-
verkan med lärare, forskare och studenter, och det 
är dessa gruppers behov som har styrt utvecklingen. 
Biblioteken uppfattats inte längre som en diffus och 
tärande verksamhet utan som en väl integrerad stöd-
verksamhet för fakultetsområdenas forskning och ut-
bildning.

dock varkEN kaN eller ska allt inom biblioteksverk-
samheten decentraliseras. Vissa delar görs bäst cen-
tralt både för universitetets och för landets bästa. Det 
gamla universitetsbiblioteket finns kvar som en cen-
tral enhet och har fått en viktig roll i att bevara kul-
turarvet och att hålla samman det svenska trycket. 
Dessutom har UB hand om depåverksamheten för 
hela universitets samlingar och fungerar också som 

en stimulerande studiemiljö, inte minst genom de an-
rika lokalerna på Helgonabacken.

I samband med att den decentraliserade biblioteks-
organisationen infördes 2001 inrättades även den cen-
trala enheten Biblioteksdirektionen. Härifrån sköts 
driften av bibliotekssystemet Lovisa, det elektroniska 
biblioteket samt en hel del andra gemensamma system, 
t.ex. LUR (f.d. LU:research). Biblioteksdirektionen har 
även i uppdrag 
att under den 
gemensamma 
styrelsen leda, 
utveckla och 
stödja den nät-
verksorganisa-
tion som hela 
biblioteksverk-
samheten vid 
LU utgör. Det 
dokument som utgör grunden för den nya biblioteks-
organisationen är genomsyrat av ord som samråd, sam-
arbete, samverkan och stöd. Vad jag kan bedöma finns 
ingen annan central enhet vid LU som på ett så uttalat 
sätt ska hålla samman en verksamhet på tvärs över alla 
fakultetsområden. Tanken är att vi ska få det bästa av 
två världar: å ena sidan det nära samarbetet med lära-
re, forskare och studenter där behoven fångas upp och 
å andra sidan en slagkraftig central enhet där vi kan 
utveckla stödsystem och gemensamma lösningar. 

HUr Har dEt då gått? Har förväntningarna från fakul-
tetsområdenas bibliotek varit orimliga? Har förvänt-
ningarna på Biblioteksdirektionen att visa eget resultat 
kommit i konflikt med uppdraget att samordna och 
att verka för helheten? I mina frågor anas ett misslyck-
ande, men idén om ett sammanhållet och samarbetan-
de biblioteksnätverk vid Lunds universitet är alltför bra 
för att överges. 

CATTA TORHELL

BIBLIOTEKArIE

Var finns de gemensamma målen och stoltheten över att till
höra Lunds universitet, undrar områdesbibliotekarie Catta 
Torhell som nu lämnar LU för Högskolan i Borås. Är Lunds uni
versitet möjligen lite för stort för att fungera optimalt, funde
rar hon vidare. 

Varför så många vi och dom vid LU?

varför alla dessa vi och dom? vi i 
verksamheten, dom däruppe? var-
för är det så få som har en hel-
hetssyn? var finns de gemensam-
ma målen och stoltheten över att 
tillhöra Lunds universitet?
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STIMULERING AV INNOVATIONS- OCH ENTREPRENÖRSKAPSANDAN
Nybildade Entreprenörskap har som syfte att stimulera entreprenörskaps- och 
innovationsandan vid universitetet, kontrollera utbildningarna inom ämnesområdet 
samt främja för fördjupat samarbete med näringslivet.

KOMMERSIALISERING AV FORSKNINGSPROJEKT
LU Innovation hjälper universitetets forskare att kommersialisera sina 
forskningsresultat. Stöd ges bl.a. inom områdena patent, affärsutveckling, juridik och 
marknadsföring. 

FINANSIERING MED SÅDD- OCH RISKKAPITAL 
LUAB är universitetets holdingbolag som stöttar nybildade forskningsbolag med 
finansiella medel. I portföljen finns ett 30-tal bolag sprungna ur forskning vid LU. 
LUAB har nyligen startat dotterbolaget Development, ett investmentbolag med uppgift 
att förse forskningsbolagen med externt riskkapital. 

LUIS

LU Innovation LUAB

Development

Entreprenörskap
Stimulering Kommersialisering Finansiering

Riskkapital

Lunds universitets innovationssystem, LUIS
- ger stöd i hela processen

Har du en idé eller fråga, ring gärna!
Innovationslinjen: 046-222 11 11

www.luinnovation.lu.se   -   www.luab.lu.se
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29 JaNUari  Seminarium. Innovation 
studies – the emergence of a new scienti
fic field? CIrCLE seminar with Jan Fagerberg, 
professor at the University of Oslo, where he is 
affiliated with the Centre for Technology, Inn-
ovation and Culture (TIK). He is also part-time 
affiliated with CIrCLE. Kl 14.15, conference 
room (M213), CIrCLE, MnO-house, Sölvega-
tan 16, Lund.

29 JaNUari  Lunds filosoficirkel. Professor 
Uno Lindberg föreläser över ”Molekylärbio
login och synen på livet”. Terminens tema: 
Hur skall vi förstå vår omvärld? Kl 19.30 i Pa-
laestra. Info: http://video.ldc.lu.se/filcirk.htm

34 JaNUari  Seminarieserie på Lärande 
Lund. Kvalitet och effektivitet i forskarutbild-
ningen: ”Handledning, återkoppling och 
examination i forskarutbildningen. Finns 
det ett behov av förändring?”, professor 
Mats Olin, Institutionen för immunteknolo-
gi, Lunds universitet. Kl 14.00–16.00 Läran-
de Lund, Allhelgona Kyrkogata 14, Lund. An-
mälan till eva.brodin@pedagog.lu.se. Se även 
www.ll.lu.se/seminarium/seminarium.htm

1 FEbrUari  Symposium: Ljuden och 
psyket. En tvärvetenskaplig symposieserie om 
hur psyket påverkas av ljud och ljudmiljöer. Arr 
Lyssnande Lund – Ljudmiljöcentrum vid Lunds 
universitet. Kl 10.00-13.00 i föreläsningssalen 
i Ingvar Kamprad Design Center, Sölvegatan 
26, Lund. Anmälan till projektledare@ljudcen-
trum.lu.se. Info: www.ljudcentrum.lu.se

5 FEbrUari  CIRCLE seminar. Lars Lind-
kvist, Professor of business administration at 
the Department of Management and Engine-
ering, Linköping University, and director of the 
research group EPOK (Enterprising by Projects 
and Organizational Knowledge) will do a pre-
sentation based on his article ”Knowledge 
communities and knowledge collectivities. 
A typology of knowledge work in groups”. 
Kl 14.15 in the conference room, CIrCLE, The 
MnO house (first floor), Sölvegatan 16, Lund.

5 FEbrUari  Lunds filosoficirkel. Filoso-
fen Jeanette Emt föreläser över ämnet: Filo
sofin – död eller levande? Terminens tema: 
Hur skall vi förstå vår omvärld? Kl 19.30 i Pa-
laestra, Lund.

11 FEbrUari  Endagskurs i trafikmedicin 
för allmänläkare. Info och anmälan: www.
med.lu.se/klinvetlund/aktuellt

12 FEbrUari  Lunds filosoficirkel. Profes-
sor nils Uddenberg föreläser över ämnet: Den 
nya bilden av människan. Terminens tema: 
Hus skall vi förstå vår omvärld? Kl 19.30 i Pa-
laestra.

13 FEbrUari  Seminarium: Poststruktu
ralistiskt inspirerad pedagogisk forskning. 
Meningsskapande i ett politiskt uppdrag: 
Analys av språkliga processer. Seminarium 
med lektor Inger Assarson, Lärarutbildningen, 
Malmö högskola. Kl 14.15 pp Pedagogiska in-
stitutionen, Lunds universitet, sal M138, Lund.

15 FEbrUari  Äktenskapskonferens. 
”Äktenskap – historiskt och tvärkultu
rellt”. Arr: Centrum för Danmarkstudier vid 
Lunds universitet och nCoE: The nordic Wel-
fare State – Historical Foundations and Futu-
re Challenges. För anmälan och information 
kontakta Barbro.Bergner@hist.lu.se Kl 10.00 
Åkersberg, Höör. Se även www.hist.lu.se/
dkstud/index.htm

19 FEbrUari  Lunds filosoficirkel. Statsve-
taren Erik Moberg föreläser över ämnet: Från 
forntidens Egypten till dagens Sverige – 
statliga våldsmonopol under �000 år. Ter-
minens tema: Hur skall vi förstå vår omvärld? 
Kl 19.30 i Palaestra, Lund.

insändare

Skriv tiLL LUm! Epost: 
LUM@info.lu.se  Adress: LUM, 
Lunds universitet, Box 11�, ��1 00 
Lund. Internpost: Hämtställe �1. 

t

Helt rätt om 
webbmail
wEbbmaiL. Jag läste Hans Han-
sons insändare om webbmail och 
vill härmed stödja den helt och 
hållet. Webmail kostar oss pengar 
och därför skall servicen vara bätt-
re än sina gratis motsvarigheter. 

MARIO NATIELLO 

PrOFESSOr I MATEMATIK (LTH) 
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Hans-Uno Bengtsson 
stipendiet

Folkuniversitetet delar ut stipendium till minne 
av Hans-Uno Bengtsson. Stipendiet riktar sig 
till dig som arbetar vid Lunds universitet och 
som gjort goda insatser för att skapa möten 
mellan universitetet och gymnasie- samt hög-
stadieungdomar. 

Stipendiesumma: 20 000 kronor

Sista ansökningsdag: 31 mars 2008
För information och ansökan gå in på 
www.folkuniversitetet.se/hubstipendiet 
Kandidater kan också nomineras av dekanerna 
vid Lunds universitet. 

Vid frågor kontakta 
Anna Svensson, 046-19 77 00 eller maila till 
hub-stipendiet@folkuniversitetet.se

Hans-Uno Bengtsson disputerade i teoretisk fysik 
1983 och blev inom detta ämne riksbekant som 
sommarpratare, föreläsare, pedagog och förfat-
tare. Han dog efter en tids sjukdom våren 2007 
vid 54-års ålder.

GYLLEN-
STIERNSKA 

KRAPPERUPS-
STIFTELSEN

Stiftelsen bidrar genom anslag och stipendier till 
vetenskaplig forskning och spridning av forsknings-
resultat. Företräde ges forskningsuppgift, som 
bedrivs inom nuvarande Brunnby församling 
samt forskare, som är bosatt i Brunnby församling 
eller som har föräldrahem eller annan nära släkt 
i Brunnby församling. Inom de ekonomiska 
ramarna kommer även andra ansökningar 
att beaktas.

Ansökan skall göras på vår blankett, som kan 
skrivas ut från vår hemsida www.krapperup.se, 
eller rekvireras per tel. 042-34 40 68. Under-
skriven ansökan med bilagor skall vara nedan-
stående adress till handa senast den 1 mars 2008.

Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen
Kulturintendenten
Krapperups kyrkoväg 13
260 41  Nyhamnsläge

25 janUari 
Per Sassner i kemisk apparatteknik: ”Lig-
nocellulosic ethanol production based on 
steam pretreatment and SSF – process deve-
lopment through experiments and simula-
tions”. Kl 10.15 på Kemicentrum, Getingevä-
gen 60, Lund. 

Fredrik Haas i ekologi: ”Hybrid zones 
and speciation – insights from the european 
crow hybrid zone”. Kl 10.00 i Ekologihuset, Blå 
hallen, Sölvegatan 37, Lund. 

Anna Jonsson i företagsekonomi: 
”Knowledge sharing across borders – a study 
in the IKEA world”. Kl 13.15 i Crafoordsalen, 
Holger Crafoords Ekonomicentrum, Lund. 

Lina Olsson i arkitektur: ”Den självorga-
niserade staden – appropriation av offentliga 
rum i rinkeby”. Kl 13.15 i sal B, A-huset, Sölve-
gatan 24, Lund. 

Arash Mokhtari i klinisk medicin med 
inriktning thoraxkirurgi: ”Vacuum-assisted 
closure therapy after cardiac surgery. Sternal 
stability, cost of care. Learning curve and he-
modynamic outcome”. Kl 13.00 i Segerfalksa-
len, Wallenberg neurocentrum. 

Christian Hansen i experimentell pato
logi: ”role of DArPP-32 in breast cancer cell 
signalling and migration”. Kl 9.15, main lecture 
hall, pathology building, MAS, Malmö. 

Elena Ronander i medicinsk mikrobio
logi: ”Haemophilus influenzae adhesins and 
the innate immune response”. Kl 9.00 i lilla fö-
reläsningssalen, ing 59, Universitetssjukhuset 
MAS, Malmö. 

26 janUari 
Jan Jönsson i konstvetenskap: ”Läsmaski-
nen. Aspekter på bild och bok med utgångs-
punkt i Anders Billows verksamhet 1923–
1953”. Kl 10.00 i sal 314, Inst. för konst- och 
musikvetenskap, Biskopsgatan 5, Lund. 

30 janUari 
Mikkel Schönning Sörensen i arkitektur: 
”Projective planning – an inquiry into the justi-
fications for urban planning”. Kl 13.00 i sal B, 
A-huset, Sölvegatan 24, Lund.

31 janUari 
Henry Mwanaki Alinaitwe i byggande och 
arkitektur: ”Improvement of labour perfor-
mance and productivity in Uganda´s building 
industry”. Kl 13.15 i sal LU 206, Universitetshu-
set, Paradisgatan 2, Lund.

1 febrUari 
PärOla Zander i informatik: ”Collaborati-
ve process change by inscription – a contested 

terrain for interaction designers”. Kl 10.00, 
EC II:101, Holger Crafoords Ekonomicentrum, 
Lund. 

Høgni Kalsø Hansen i ekonomisk geo
grafi: ”The urban turn – and the location of 
economic activities”. Kl 10.15 i sal 128, Geo-
centrum I, Sölvegatan 10, Lund. 

Thomas Vallier i matematik: ”random 
graph models and their applications”. Kl 9.15 i 
sal MH:B, Matematikcentrum, Sölvegatan 18, 
Lund. 

Jacob Johansson i ekologi, inriktning 
teoretisk ekologi: ”Evolving ecological com-
munities in changing environments”. Kl 10.00 i 
Ekologihuset, Blå hallen, Sölvegatan 37, Lund.

8 febrUari
Louise Aldén Demoling i ekologi, inrikt
ning mikrobiologisk ekologi: ”Pollution-in-
duced community tolerance (PICT) of bacteria: 
evaluation in phenol- and antibiotic-polluted 
soil”. Kl 10.00 i Ekologihuset, Blå hallen, Sölve-
gatan 37, Lund.

Följande disputationer har ägt rum:
Inger Keussen i diagnostisk radiologi: ”In-
terventions for portal hypertension in patients 
with protal vein occlusion and possible effects 
of a stent-graft on hepatic circulation”. 

Kristina Andersson i stamcellsbiologi: 
”Cellular pathways and molecular regulation 
of hematopoietec stem cells”. 

Ragner Liedman i obstetrik och gyne
kologi: ”receptor-mediated uterine effects of 
oxytocin and vasopressin. Studies of aetiologi-
cal mechanisms and therapeutic options in pri-
mary dysmenorrhoea and preterm labour”. 

Hanne Kjærgaard i vårdvetenskap med 
inriktning reproduktiv och perinatal häl
sa: ”Dystocia in nulliparous women – inciden-
ce, outcomes, risk indicators, and women´s ex-
periences”. 

Kaisu Sammalisto i industriell miljö
ekonomi: ”Environmental management sys-
tems – a way towards sustainable develop-
ment in universities”. 

Eva Klingvall i engelska med språkve
tenskaplig inriktning: ”(De)composing the 
middle. A minimalist approach to middles in 
english and swedish”.  

DirkJan ten Brink i ekologi, inriktning 
växtekologi och systematik: ”The role of 
regeneration in plant niche differentiation and 
habitat specialization”. 

Marinette Hagman i vattenförsörj
nings och avloppsteknik: ”Degradation of 
organic matter in wastewater – enhanced deni-
trification and removal of refractory organics”. 

Johan Nilsson i byggande och arkitek
tur: ”Optical design for stationary solar con-
centrators”.  robin rander i nationalekonomi: 
”Essays on auctions”.  

dispUtationer
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Utbildningsbidrag i geobiosfärsveten
skap med inriktning naturgeografi och 
ekosystemanalys. ref nr PA 2008/17, ans 
snarast. Info 046-2229298.

Systemansvarig för Lunds universi
tets dokumentflödessystem med pla
cering vid Juridiska enheten. ref nr PA 
2007/4921, ans 25 jan. Info 046-2227178.

Doktorand med inriktning mot indu
striell produktion. ref nr Pa 2008/4, ans 
25 jan. Info 046-2224361.

Doktorand i aerosolteknologi. ref 
nr PA 2007/4990, ans 21 jan. Info 046-
2228267.

Projektledare inom fundraising. 
ref nr Pa 2007/4632, ans 31 jan. Info 046-
2227001/2227002.

Doktorand i industriell elektrotek
nik. ref nr 2007/4887, ans 31 jan. Info 
0705-589284.

Professor i kraftverksteknik vid Insti
tutionen för energivetenskaper. ref nr 
PA 2007/2484. Info 046-2228605.

Utbildningsbidrag i ekologi ssk zoo
logisk ekologi/miljövetenskap. ref nr 
727, ans 1 feb. Info 046-2229379.

Egendomsförvaltare med place
ring vid Ekonomienheten. ref nr PA 
2007/4939, ans 14 feb. Info 046-2227296.

Utbildningsbidrag i biologi, inrikt
ning mot integrativ zoologi. ref nr n 
2008/13, ans 3 mars. Info 046-2229343

Hans Malmström i engelska med 
språkvetenskaplig inriktning: ”Accoun-
tability and the making of knowledge state-
ments – a study of academic discourse”. 

Tommy Gustafsson i historia: ”En 
fiende till civilisationen. Manlighet, genus-
relationer, sexualitet och rasstereotyper i 
svensk filmkultur under 1920-talet. 

Andrea Resta i fysik: ”Interaction of 
some molecules with complex surfaces”. 

Frida Fåk i biologi, inriktning zoo
logisk cellbiologi: ”Impact of the gut mi-
croflora on the digestive system in the suck-
ling rat”. 

Maria Carlsén i endokrinologi: ”As-
pects of t cell development contributing to 
autoimmunity”. 

Gertrud Nilsson i sjukgymnastik: 
”Ankle fractures. Outcome and rehabilita-
tion, a physiotherapeutic perspective”. 

Anna Mattsson i socialantropologi: 
”The power to do Good – post-revolution, 
nGO society, and the emergence of nGO-
elites in contemporary nicaragua”.

prEStigEFyLLt. Fredrik Kahl, teknolo-
gie doktor och forskarassistent vid Matema-
tikcentrum på LTH, har fått ett prestigefyllt 
forskningsbidrag från Europeiska forsknings-
rådet, ErC. Det kallas ”Starting Indepen-
ce reasearcher Grant” och delas ut till sju 
svenska forskare. Fredrik Kahls anslag gäl-
ler ett forskningsprojekt om bättre metoder 
för mönsterigenkänning i digitala bilder inom 
bl.a. medicinens område. Hans projekt kom-
mer att sysselsätta honom själv, en ny fors-
karassistent och ett par doktorander i fem år.

viNNmEr-Stöd. Marilyn Rayner är den 
andra kvinnan vid LU och LTH som får stöd 
av Vinnovas Vinnmer-program. Vinnova fi-
nansierar upp till halva lönen under tre år för 
att duktiga kvinnor ska kunna forskarmeri-
tera sig. För Marilyns rayners del handlar del 
att arbeta för SIK, Institutet för Livsmedel och 
Bioteknik AB, med kontor i Lund och Göte-
borg. Stödet är värt 800.000 kronor om året 
och täcker också resor och andra omkost-
nader.

iNvaLd. Professor Sven Strömqvist, Språk- 
och litteraturcentrum, har valts in i styrelsen 
för Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs 
minnesfond, samt i styrelsen för Jacob Wal-
lenbergs Stiftelse, Särskilda fonden.

UtrUStNiNg. Carl Tesdorpfs stiftelse har 
delat ut sammanlagt 600.000 kronor till två 
forskare vid Lunds universitet för inköp av ve-
tenskaplig utrustning. Åsa Petersén, Vr-fi-
nansierad forskarassistent och psykiater, får 
350.000 kronor för utrustning som ska an-
vändas i hennes forskning kring Huntingtons 
sjukdom och depressioner. Derek Logan, 
lektor i molekylär biofysik, får 250 000 kr för 
utrustning som gör det lättare att kristallisera 
stora komplexa biomolekyler. 

karin dahlgren prisad
Strax före sin bortgång tilldelades över-
marskalken och intendenten Karin Dahl
gren Lunds universitetshistoriska säll-
skaps pris för sina unika insatser för 
Lunds universitet och staden Lund. 

Karin Dahlgren har deltagit i plane-
ring och genomförande av doktorspro-
motioner och andra akademiska hög-
tider, stats- och kungabesök, stora 
internationella konferenser såväl som ve-
tenskapliga möten av olika slag. 

I prismotiveringen framhålls att hon i 
Gamla Biskopshuset med värme välkom-
nat alla och envar och fått dem att kän-
na sig som universitetets och stadens he-
dersgäster. Hennes insatser har präglats 
av okuvlig energi, skicklighet, omtan-
ke med stil och värdighet i förening med 
stora kunskaper om universitetets histo-
ria och traditioner.

Hedersdoktor
på spanskt vis
Björn Roos, professor em i teoretisk 
kemi, har blivit Doctor Honris Causa 
vid universitetet i Valencia. Bilden visar 
hans madrina (gudmor) professor Ma
nuela Merchan och padrino (gudfar) 
professor Luis Serrano samt rektor för 
Valencia universitet Francisco Tomas.  

fo
to

: k
en

n
e

t r
u

o
n

a



�0                           LUM nr 1 | 2008

haLLå PEr BELFrAGE...

        
              

                                                                                                          
Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

… som gick i pension vid årsskiftet. Under sin långa karriär 
har han bland annat varit Medicinska fakultetens dekanus 
under större delen av �0talet, pappa till BMC, ordförande 
i Medicon Valley Alliances  styrelse och initiativtagare till 
Swegene och till nya riktlinjer för ALFpengarna.

du har fått 
mycket gjort!?
– Ja, men jag har ju inte precis arbetat ensam och personli-
gen gjort allting.  Men som det sades vid min avtackning att 
jag strukturerar verksamheter på ett strategiskt sätt – och så 
är det nog. Men jag får nog erkänna att jag är lite grand av 
en eldsjäl och det är inte enbart positivt.

Nej – du har ju fått rätt mycket kritik för BMC – det blev 
lite stort… Hur tar du det?

– Jag tål kritik bra och tar till mig den. En del håller jag 
med om men inte allt. BMC kommer säkert att fyllas på 
sikt. Jag tycker inte att vi byggde för mycket. Men man kan 
ju säga att vi missbedömde forskningskonjunkturen. Un-
der hela 90-talet ökade våra externa anslag med tio till tolv 
procent och vi räknade med en minskning, men inte med 
fullt så mycket och så länge.  

Sen lämnade ju också en del forskargrupper fakulteten.
– Ja, och det är bara bra med rörlighet. Men det ska ju helst 

fyllas på  med nya grupper vilket inte riktigt gjorts än.

BMC i all ära  – men du tycker kanske att omstrukture
ringen av ALFpengarna har varit ännu viktigare. Hur
då? 

– Dessa pengar, som är statens bidrag till den sjuk-
vårdsbaserade forskningen, är stora pengar – ett par hund-
ra miljoner. Och de var tidigare inte prestationsbundna 
utan fanns mera som ett schablonanslag för alla. Nu har 
vi lyckats styra  om dem så att man måste ansöka om dem 
vilket innebär att de kan satsas mer strategiskt. Inte minst 
unga kliniker har nu fått möjlighet att forska med ALF-
pengar.    

Varför har det varit viktigt att engagera sig i det svensk
danska biomedicinska universitet–företag–regionnät
verket Medicon Valley där du varit ordförande i tio år?

– Det är en annan dimension. Det handlar om att lyf-
ta sig ovanför både fakulteten och universitetet – till regi-
onen. Och Medicon Valley är nu ett av världens främsta 
kluster i sitt slag.

Swegene är en annan sammanslutning som du verkat för 
– ett program för genomteknik – som fick en halv miljard 
i början på �000talet. Hur gick det till?

– Det var Wallenbergstiftelsen som ville satsa för att Sve-
rige inte skulle halka efter när det gällde denna typ av tek-
nik. Vi gick då samman med Göteborgs universitet för att 
få ta del av den satsningen som annars hade gått helt och 
hållet till Stockholm och Karolinska.

Har det inte varit irriterande att ständigt vara efter Karo
linska som ju är bäst och störst inom medicin i Sverige?

– Nej, inte irriterande. Men visst har jag varit avundsjuk 
ibland på både organisationen som är friare och pengarna 
som är tre gånger så stora som våra. De är jätteduktiga och 
det ska de vara med så mycket resurser. Men vi konkurre-
rar med dem – och ibland har vi lyckats bäst.

Du har fått en stor sal på BMC döpt efter dig – Belfrage
salen. Men hur är det med arbetsrum – får du ett sådant 
för dina nu kommande mentors och styrelseuppdrag?

– Ja, det får jag faktiskt – det finns ju plats på BMC ännu 
som sagt!

MARIA LINDH
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