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Organdonatorer
lämnas i sticket
Bebisar lär oss
hur vi tolkar
omvärlden

strålande
behandling

jordbruk
med förhinder
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Forskare undersöker
hur jordbruket
kan rädda Afrika
Med besök av två internationel
la toppforskare och ett välbesökt
seminarium på Kulturen firades
avstampet för ett nytt forskarsam
arbete vid LU. Det inriktar sig på
jordbruksutveckling i Afrika och har
döpts till Rural Development Group,
RuDe.

– Somliga tycker det är ett opassande
namn att uttala. Men de flesta – framför
allt de yngre – tycker förkortningen är
rolig, säger professor Göran Djurfeldt.
Förkortningen må ha valts med en
glimt i ögat, men själva samarbetet är
högst seriöst. De seniora deltagarna är
sociologen Göran Djurfeldt, professorn
i ekonomisk historia Christer Gunnarsson och lektorn i kulturgeografi Magnus Jirström. De har alla länge, utifrån
sina respektive utgångspunkter, forskat om jordbruk och utveckling i tredje världen.

Överflöd... men kanske till ingen nyt
ta. För att det ska löna sig att odla måste
det också finnas transportmöjligheter och
fungerande marknader, vilket inte alltid är
fallet i Afrika. foto: rolf larsson
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jordbruk ska kunna hjälpa kontinenten
ur sin nuvarande ställning som världens
problembarn. För det är ofta så Afrika
ses numera, som ett problembarn och ett
nästintill hopplöst fall.
– Afropessimismen är tyvärr djup som
havet… säger Göran Djurfeldt.
Själv delar han inte den uppfattningen. Han har i ett tidigare projekt studerat
jordbruket i mer än 3.000 bondefamiljer i
över 100 afrikanska byar och funnit stora
möjligheter till förbättring.
Den genomsnittlige bondens skörd av
majs i dessa byar visade sig vara bara fyra
tiondelar av vad den mest framgångsrike bonden i samma by lyckades få fram.
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Målet för RuDe är att förstå hur Afrikas

t

Afrikas jordbruk har en stor potential som inte kommer till sin rätt. Bilderna är tagna av den nyligen bortgångne Rolf Larsson i samband med
det projekt som Göran Djurfeldt och Magnus Jirström (nederst t.h.) tidigare bedrivit i Afrika.

Det är på sätt och vis en deprimerande
siffra, men den visar också vilken potential som finns om t.ex. fler bönder haft
råd att köpa konstgödning. Men de afrikanska regeringarnas skatte- och tullpolitik har inte alls hjälpt utan snarare
stjälpt småjordbruket, till skillnad från
i Asien.
afrikaner bor i länder där
jordbruket är den viktigaste näringen.
Ändå finns det fortfarande dåliga kunskaper om jordbrukets roll för den ekonomiska utvecklingen i olika länder.
– Vi i väst har en tendens att dra hela
Afrika över en kam, men alla länder befinner sig ju inte på exakt samma nivå.
Ett mål för våra studier blir att försöka dela in länderna i olika grupper när
det gäller jordbrukets utveckling, säger
Magnus Jirström.
RuDe-forskarna ska snart skicka in
en gemensam anslagsansökan till Riksbankens Jubileumsfond. De internationellt kända forskarna Peter Timmer från
Fyra av fem
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Centre for Global Development i Washington och Erik Thorbecke från Cornell
University besökte Lund bland annat för
att hjälpa till med att vässa formuleringarna i ansökan.
Peter Timmers föredrag på Kulturen
handlade om varför världens livsmedelspriser ökade så våldsamt under 2007 och
delar av 2008, för att nu under hösten falla till måttligare nivåer. Konkurrensen
med biobränslen – när majs köps upp för
att bli etanol – har det talats mycket om.
Men den utgör bara en del av förklaringen, menade han.
Andra skäl är att tillväxten i Indien
och Kina gjort råvaror överhuvudtaget
mer intressanta på marknaden, samt att
investerarna ville göra sig av med dollar
när dollarn började falla. Därigenom höjdes de förut mycket låga priserna på vete,
majs och ris på ett sätt som uppmuntrade spekulation och hamstring, vilket i sin
tur gav ännu högre priser.
Dagens priser är inte lika skyhöga,

men ändå högre än före 2007. Det betyder svåra tider för fattiga människor.
Men det kan betyda bättre möjligheter
för småjordbrukarna, om de kan öka sin
produktion. Det gäller för Afrikas regeringar och för de internationella organisationerna att ta vara på detta tillfälle, menade Erik Thorbecke i sitt föredrag.
har intresset
för globala utvecklingsfrågor nu ökat efter en nedgång på 80-talet och delar av
90-talet. Ett tecken på det är att Masterutbildningen LUMID (Lund University Master in International Development
and Management) blivit Lunds i särklass
populäraste masterprogram, med 1600
sökande till 40 platser. En liknande utbildning på Bachelor-nivå blir förhoppningsvis klar nästa höst.
– Även när det gäller forskningsanslag
ser det ut att börja lossna, så vi har gott
hopp för RuDe-gruppen, menar han.
Enligt Göran Djurfeldt
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Ur innehållet
6 Forskningspolitik kritiseras
Politikerna har gammaldags föreställningar om att Sverige ska
återerövra sin ställning som forskningsnation när man istället borde öppna upp för globala forskningspakter, t.ex. kring klimathotet.
Det menar Mats Benner vid Forskningspolitiska institutet. Han är
aktuell med två debattböcker om kunskapsnationen Sverige.

8 LU-citeringar på hög nivå
LU har tagit hjälp från Leiden för att göra en bibliometristudie, alltså en mätning av vetenskapliga publiceringar och deras genomslag.
Resultatet visar att LU ligger väl över världsgenomsnittet i citeringar.
Studien rättar också till en del missar i RQ08-utvärderingen.

16 Rektor tackar för sig
Efter sex år lämnar Göran Bexell nu rektorsposten. Han har trivts
som fisken i vattnet och kan se tillbaka på stora framgångar för
universitetet under sin rektorstid. Allra bäst kändes det att vara
rektor när Linnébidragen började regna ner över LU!

20 Cancerbehandling förfinas
En grupp Malmöforskare är på god väg att förbättra diagnosen
och behandlingen av vissa cancerformer, bl.a. bröstcancer. För att
undvika onödiga strålningsskador kan man t.ex. använda sig av
patientens egen andning och en sorts gel som hjälper till att ställa
in rätt stråldos.

22 Omvärldstolkning i ny form
Vid årsskiftet startar ett tvärvetenskapligt centrum i kognitiv semiotik vid LU. Ett trettiotal forskare ska kartlägga hur det går till när
vi människor tolkar språk, gester och bilder.

27 Organdonatorer utnyttjas
Etnologen Susanne Lundin har varit i Moldavien och fått höra skakande berättelser från offer för organtrafficking. Många som lockas att sälja sina organ blir lurade både på pengar och eftervård.

Prenumerationer,
notiser:
Anställda vid LU
får LUM gratis.
Enskilda abonnenter – 190
kr/10 nr. För prenumeration
kontakta Eva Andersson: 046222 70 10, Eva.Andersson@
info.lu.se

Adressändring:
Anställda anmäler ändringar
till katalogansvariga vid institutionen (motsv). Övriga skickar ändringsuppgifter till LUM,
gamla adressrutan bifogas.
Tryck: Lenanders Grafiska i
Kalmar. 32593

Nästa LUM: Manusstopp 9
januari. Utkommer 23 januari.
ISSN: 1653-2295
Omslag: Sofie Ceberg med
en ny sorts dosimeter för strålning. Foto: Gunnar Menander.s

5

Kritiska röster om den svenska forskningspolitiken:

– Taffligt, valhänt och stor
forskningspolitik. – Det finns
s tora brister i den svenska forsk
ningspolitiken. Det märks inte
minst i den nya forskningsproposi
tionen, där mycket handlar om att
Sverige ska återerövra sin ställning
som forskningsnation. Men glöm
det ”storsvenska”! Det är hög tid att
öppna upp för globala forskningsoch innovationspakter kring viktiga
frågor som exempelvis klimathotet.
Där kan Sverige på allvar bli en
vetenskaplig världsmedborgare.
Det säger sociologen Mats
Benner, Lunds universitet, och idé
historikern Sverker Sörlin, KTH.

De två är fräna i sin kritik av den svenska forskningspolitiken i nya debattboken
”Forska lagom och vara världsbäst.
Om Sverige inför forskningens
globala strukturomvandling”.
Betyget de ger är: Taffligt.
Valhänt. Storsvenskt.

Styr lagom!
uppmanar
Mats Benner
politikerna.
Den kaotiska
forskningsorganisationen
har sitt värde
och styrningsperfektionismen har sitt
pris.
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Med tanke på att forskningen omsätter flera miljarder och att staten står för
fiolerna till 85 procent är det hög tid att
politikerna tar sitt ansvar och bättre analyserar villkor och möjligheter i en globaliserad värld, anser Benner och Sörlin.
Forskare och forskargrupper samarbetar sedan länge på den globala arenan och lärosäten skapar allianser över
nationsgränser – men de styrande politikerna verkar fortfarande behärskas av
gamla föreställningar. Forskningsproppen 2008 tycks exempelvis bygga på en
gammal idé om Sverige mot världen, menar Mats Benner, föreståndare för Forskningspolitiska institutet. Förutom debattboken med Sverker Sörlin kommer
han i dagarna ut med en egen: ”Kunskapsnation i kris?”.
– Svenska beslutsfattare ser forskningen som en slags global tävling. Det gäller
att ringa in vissa heta områden, som vi ska
kunna leva på framöver. Man verkar tro
att om vi satsar rejält på dem, så räddar vi
välfärden och återför samtidigt Sverige till
positionen som vetenskaplig stormakt.
Men den världsbilden är överspelad,
fortsätter Benner. Det behövs nya arbetsformer och bredare ansatser, öppenhet och experimentlusta – men sådant ser
man inte mycket av i proppen.
– Istället för att göra en grundlig analys av den nya situationen, hela komplexiteten med en rad olika nivåer och aktörer,
så tar forskningspolitiken till klassiska recept: starka ledare, mer styrning,
kraftsamling och satsning på ”strategiska framtidsområden” och starka forskningsmiljöer.
Mats Benner lyfte själv fram bristerna i forskningsfinansieringen i en kartläggning som gjordes inom Lunds universitet på 90-talet. Han identifierade en
rad tvärvetenskapliga forskarmiljöer, organiskt framvuxna med akademiska ”entreprenörer” i spetsen. De missgynnades

Mats Benner.
foto: petra
francke

av systemet, eftersom forskningspengarna gick direkt till fakulteter och ämnen. Och där var det många runt grytan.
Fragmenteringen inom forskningen förvärrades av dålig styrning och svaga akademiska ledare som inte vågade omfördela anslag till nya grupper.
Av sådana iakttagelser på många lärosäten drog politikerna lärdom. Allt mer
av anslagen är nu konkurrensutsatta och
öronmärkta för just ”starka och strategiska
miljöer”. Samtidigt är trenden att universitetsledningarna får mer makt och kan
styra över pengar till sådan forskning.
– Det var bra att man tog diagnosen
på allvar och gjorde något åt det gamla
systemet. Men risken är att man gjort det
till den grad att man har ihjäl patienten,
säger Mats Benner idag.
Det är farligt att låta de stora miljöerna stå modell för hur all forskning ska bedrivas. Dels fungerar det kanske inte eftersom de nu inte växer fram underifrån
utan dirigeras fram uppifrån. Dels riskerar den forskning som verkligen lever
upp till kraven att bli kolosser på lerfötter.
Och det som är akademins kaotiska och
kreativa kärna kan stympas för mycket.
– De pengar som i dag fördelas i t.ex.
Linnéstöd hamnar rätt på så vis att det
är miljöer med framstående forskare som
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r svenskt!
gynnas. Men det betyder inte att de är
”rätt” på lång sikt.
Men med allt mer extern finansiering
har det trots allt vuxit fram en mångfald
inom forskningen som inte fanns tidigare, fortsätter Benner. Men varnar alltså
för att den hotas av den ökade styrningen
och satsningen på starka miljöer.
Att det är ett allvarligt hot visar hans

sammanfattning av hur den nya svenska forskningsfinansieringsmodellen slagit. Det är förmodligen första gången
den samlade effekten presenteras av hur
konkurrens och utvärderingar påverkat
forskningens tre huvudområden: medicin, teknik och naturvetenskap, samt humaniora och samhällsvetenskap.
– Resultatet är mycket olika. Många
nivåer och aktörer är inblandade. Det
råder motsägelsefulla uppfattningar om
kvalitet och uppenbara skevheter i fördelningen av pengar. Vissa får inget alls
på många år, andra hur mycket som helst.
”Ostrategisk” forskning har det svårt –
t.ex. klassisk naturvetenskap, delar av
samhällsvetenskapen och humaniora.
Ändå lär trenden fortsätta: vi får en
mer homogen forskning, enhetligare kvalitetskrav, ökade krav på nytta, och universitetsledningar med större muskler.
Så ser det också ut internationellt – i
Europa särskilt England, och i Norden
särskilt Finland. Dock finns viktiga undantag t.ex. USA, som har vältrimmade

organisationer för att dra in pengar, men
lämnar ganska fritt för forskarna att hitta
sina problem och samarbetspartners.
Och i England, där allt utvärderats
och styrts upp sedan 80-talet, är de mest
framgångsrika universiteten Oxford och
Cambridge viktiga undantag och i hög
grad löst självorganiserade.
Denna inre akademiska zon fri från
styrning – Benner kallar det frikoppling
– finns alltjämt också i Sverige och fortfarande bestäms forskningen av många
aktörer, mest av forskarna själva. Och det
verkar vara en bra modell.
– De två svenska lärosäten som trätt
fram starkast på senare år inom forskningen är Lunds universitet och Karolinska Institutet. Båda har stor frikoppling inåt, men har blivit mer aktiva i sina
relationer till finansiärerna och omvärlden, menar Mats Benner.
balanserar forskningssystemet rätt väl initiativ från forskare
och ledning. Men uppenbart fördelas
forskningsmedel utan större systematik:
– Då är det lätt att säga: Vi behöver
mer styrning! Men det bästa är att styra lagom. Den kaotiska forskningsorganisationen har sitt värde och styrningsperfektionismen har sitt pris. Därmed
inte sagt att vi ska vara nostalgiska: universiteten måste i någon mån mäta sig
med omvärlden. Utmaningen ligger i att
organisera oss så att vi får både den fria
forskningen och den storskaliga, nyttoinriktade forskningen.
Sammantaget

BRIT TA COLLBERG
Fotnot: Red. Benner/Sörlin: ”Forska lagom
och vara världsbäst. Sverige inför forskningens globala strukturomvandling”. SNS förlag.
Mats Benner: ”Kunskapsnation i kris?

Sister läggs ner
granskning. Vem granskar forskning
och utbildning? HSV förstås, men också
forskarna själva, de senaste tio åren bl.a.
via forskningsinstitutet Sister, som har publicerat ett 80-tal böcker och rapporter.
Men vid årsskiftet läggs Sister ner.
– Det finns inget intresse av ett fristående institut och vi har inte lyckats få ihop
LUM nr 10 | 2008

pengar för en fortsättning, säger Göran
Blomqvist, ordförande i Sisters styrelse och
VD för Riksbankens jubileumsfond, RJ.
Institutets inriktning på breda synteser
innebär att man inte kan söka traditionell
forskningsfinansiering. Tidigare garanterades basfinansieringen av RJ, KK-Stiftelsen,
Stint och Strategiska stiftelsen.

SUHF attackerar
kvalitetsgranskningar
Granskningskritik. I mitten av

november gick SUHFs styrelse med
rektor Göran Bexell i täten till hårt
angrepp mot Högskoleverkets
granskningar och utvärderingar
av högre utbildning. Sveriges läro
säten hade genom SUHF – Sveriges
universitets och högskoleförbund –
gjort en egen granskning av själva
granskarna. Domen blev hård.
På DN-debatt formulerades följande kritik:
”Statens kontrollmetoder för utbildningen duger inte. Det är särskilt allvarligt att utbildningens kvalitet granskas så
lite. Verket bedömer dessutom ofta likartade studieresultat helt olika, vilket är ett
farligt fenomen när examensrätten ifrågasätts. Granskningen är inte rättssäker,
rättvis, inte heller begriplig. Lärosätena
måste kunna ställa samma krav på kvalitet i statens utvärdering som staten ställer på högskolor och universitet.”
Samtidigt påpekade SUHF vikten av att
lärosätenas verksamhet kvalitetsgranskas,
fast då på ett bättre sätt.
Just nu har Högskoleverket gjort ett
uppehåll i sina kvalitetsgranskningar av
den högre utbildningen, eftersom man
ska ägna sig mer åt att utvärdera nya forskarutbildningsområden. Först 2010 återupptas granskningarna av utbildningen.
– Vi väntar med spänning på ett svar
från Högskoleverket om hur de ska uppnå större tydlighet och transparens när
de fortsätter med sina kvalitetsutvärderingar, säger vicerektor Eva Åkesson som
arbetat med SUHFs granskning.
SUHFs utspel fick ett stort genomslag i media och efter ett par dagar lades
ett svar ut på Högskoleverkets hemsida.
Kansler Anders Flodström och utvärderingschefen Clas-Uno Frykholm instämde
i viss kritik, men menar att SUHF inte tar
hänsyn till hela Högskolverkets uppdrag
när det gäller kvalitetssäkring och utveckling av svensk högre utbildning.
Ulrika Oredsson
Läs HSVs svar på www.hsv.se
Läs SUHFs utspel på www.dn.se
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Bibliometristudien från Leiden:

Lunds universitet ligger väl över
världsgenomsnittet i citeringar
Forskningsutvärdering. Ett
 bjektivt kvitto på att omdömena
o
i utvärderingen RQ08 i huvudsak
stämmer, och en chans för vissa
missar i RQ08 att rättas till.
Så ser vicerektor Björn Witten
mark på den nu färdiga bibliometri
studien från Leiden. Dess samman
fattning är att genomslaget för
universitetets forskning ligger gott
och väl över världsgenomsnittet på
de studerade områdena.

t

Det är Centre for Science and Technology Studies CWTS vid Leiden-universitetet som står för studien. CWTS har gjort
sig känt för sitt bibliometriska kunnande och har bl.a. nyligen gjort en studie av
forskningen vid Uppsala universitet.

Bibliometristudien

Studien gäller åren 2002–2007. Den ger
statistik om antal publiceringar i de tidskrifter som ingår i databasen Web of Science samt antal citeringar per publicering.
Respektive enhets citeringsantal jämförs
också med genomsnittet för de aktuella
tidskrifterna och med genomsnittet för det
aktuella forskningsfältet.
Den senaste siffran, som visar hur LUforskarna står sig jämfört med internationella kollegor på varje avdelnings område,
är den som anses viktigast. Om siffran är
strax under eller strax över 1 ligger LU vid
genomsnittet. Är den under 0,8 eller över
1,2 ligger universitetet klart under eller
klart över sina internationella konkurrenter.
50 publiceringar anses vara minimum
för att statistiken ska vara hållbar. Eftersom humaniora och merparten av samhällsvetenskaperna oftare publicerar sig i
böcker än i tidskrifter går bibliometri inte
att tillämpa på dessa ämnen.
8

Bibliometri innebär i det här sammanhanget att mäta vetenskapliga publiceringar och deras genomslag inom
respektive forskningsfält.
De ansvariga understryker dock själva
att metoden inte ska ses som en slutgiltig sanning. Ett skäl är att tvärvetenskaplig forskning, som publiceras i tidskrifter
från flera fält, inte alltid fångas upp. Ett
annat är att en artikel kanske inte alltid
slår igenom direkt, utan först långt senare blir uppmärksammad och citerad.
Metoden lämpar sig dessutom bäst för
medicin och naturvetenskap, vars forskare publicerar sig i tidskrifter. För tekniker – som ofta lägger fram sina resultat vid konferenser – passar den halvbra,
och för humanister och samhällsvetare
oftast inte alls.

– Men där jämförelserna går att göra,
där är de värdefulla. Och det är bra att
universitetet nu har fått fram två stora
utvärderingar som stödjer varandra och
kommer till i stort sett samma resultat,
menar Björn Wittenmark.
Det är artiklar m.m. från publikations-

databasen LUP, kompletterat med material från Biblioteksdirektionen, som analyserats av CWTS. Sammanlagt handlar
det om ca 35.000 publiceringar som citerats i genomsnitt fyra gånger var. Deras genomslag ligger därmed gott och väl
över världsgenomsnittet i respektive fält,
enligt CWTS.
Studien ger statistik dels från institutionsnivå, dels från avdelningsnivå i den
mån materialet är tillräckligt stort. Sär-

Så gick det:

Toppnoteringar
I den bibliometriska studien är det
14 institutioner som hamnar i topp,
och klassas som klart över världsgenomsnittet. Här är listan i bokstavsordning:
• Astronomi
• Ekologi
• Elektrisk mätteknik
• Energivetenskaper
• Experimentell medicinsk
vetenskap
• Fysik
• Kemi
• Kliniska vetenskaper, Malmö
• Matematikcentrum
• Naturgeografi och ekosystemanalys
• Reglerteknik

• Stamcellscentrum
• Teoretisk fysik
• Wallenberg Neurocentrum

Bottennoteringar
Fem institutioner ligger klart under världsgenomsnittet:
• Bygg- och miljöteknologi
• Byggvetenskaper
• Immunteknologi
• Industriell elektroteknik
• Maskinteknik
(Institutionen för filosofi finns
egentligen också med på denna
lista, men i dess fall beror den dåliga placeringen på filosofernas
publiceringstraditioner som passar dåligt för en bibliometrisk mätning.)
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skilt goda resultat inom Medicinska fakulteten har flera avdelningar på Institutionerna för kliniska vetenskaper i både
Malmö och Lund med experimentell
neurologi i topp, flera avdelningar inom
Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap med Restorativ neurologi i topp, samt hela Stamcellscentrum.
på andra
fakulteter är matematik (N), flera avdelningar på Kemiska institutionen,
och nästan alla avdelningar på institutionerna för fysik och teoretisk fysik. På
den senare institutionen finns studiens
i särklass klarast lysande stjärna, Avdelningen för teoretisk högenergifysik. I ett
mått på citeringsgrad, där 1 utgör världsgenomsnittets nivå, ligger teoretisk högenergifysik på nära 12!
På vissa punkter kan Leiden-studien
väga upp kritiserade missar i RQ08. Det
gäller t.ex. avdelningarna för livsmedelsteknik, klinisk genetik, yrkesmedicin
och matematik (N), som fått dåliga eller
inga alls betyg i RQ08, men här kommer
mer till sin rätt.
Framstående avdelningar

INGEL A BJÖRCK

Medicinarna
har själva utvärderat
Forskningsutvärdering. Medicin-

ska fakulteten har gjort en egen bibliometrisk analys av LUs medicinska forskning.
Man har utvärderat elva större forskningsområden oberoende av institution.
– Exempelvis all cancerforskning som ju
finns på flera institutioner, säger professor
Christer Larsson, som gjort utvärderingen
tillsammans med universitetet i Leiden.
Andelen högciterade publikationer
inom dessa områden har jämförts med
åtta andra lärosäten – KI samt universiteten i Uppsala, Göteborg, Köpenhamn, Helsingfors, Oxford, Stanford och Erasmusuniversitetet i Rotterdam.
– Generellt ligger den medicinska forskningen vid LU inom dessa områden över
världsgenomsnittet, säger Christer Larsson.
Se även: www.med.lu.se/medarbetare_
och_kolleger/nyhetsarkiv/081202_bibliometrisk_analys.
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Goda tider för
innovationsarbetet
kommersialisering. LU Innovation
har medvind. Först forskningsprop
pen med nya innovationsmiljoner,
sedan ett beviljat pilotprojekt med
pengar från Vinnova vars general
direktör dessutom snart blir ny rek
tor för LU.
– Med Per Eriksson får universi
tetet en tydligare roll i det regiona
la innovationssystemet, tror Johan
Drott, chef för LU Innovation.

Just tydlighet är man inte bortskämd
med i innovationsvärlden. Det har varit
många aktörer och lite samverkan kring
universitetsforskarnas presumtiva företagsidéer, men Johan Drott är optimistisk inför framtiden. Det är inte bara nya
pengar som strömmar in, utan det finns
även nya goda medarbetare på flera nyckelposter inom det regionala innovationsstödet som exempelvis Innovationsbron,
Teknopol och Lunds Bioinkubator. Till
och med finanskrisen lyckas Johan Drott
vända till något positivt.
– Den kan generera tillgängliga duktiga entreprenörer och erfaret folk i allmänhet som vi alla inom den regionala
innovationsvärlden kan få glädje av.
Forskningsproppens nya innovations-

miljoner är 75 till antalet och ska delas på
sju lärosäten inklusive Lund. Övriga är
Chalmers, KTH och Karolinska Institutet samt Linköping, Uppsala och Umeå
universitet. Tanken är att förstärka det
arbete som redan drivs vid dessa läro
sätens innovationskontor. Johan Drott
menar att mycket handlar om samverkan och man har redan börjat prata sig
samman.
– Sverige är ett för litet land för att
inte samverka. Nu arbetar vi för att bygga
generella strukturer. Men samtidigt ska
varje lärosäte ta sitt eget ansvar.
LU Innovation ska använda en del av
de nya pengarna för att stärka verksam-

heten mot Helsingborg, Malmö, Kristianstad, Karlskrona, Kalmar och Växjö.
– LU vill också bli tydligare gentemot
näringslivet när det gäller licensiering av
teknologier, berättar Johan Drott och
exemplifierar med läkemedelsindustrin
som är uppbyggd kring licenser med den
akademiska världen. Här finns det också
en del att göra när det gäller att lyfta fram
det stöd som universiteten generellt kan
vara när det gäller tillväxten för små och
medelstora företag.
– Som till exempel att utnyttja forskare till att utveckla nya teknologier.
Något annat som är kostnadskrävande är patentsökningen – särskilt den fasen då innovationen ska skyddas i flera
nationer. Och patentingenjörer arbetar
inte heller gratis, har Johan Drott fått erfara. Här är det tacksamt med en ekonomisk förstärkning.
Ett annat välkommet tillskott i sam-

manhanget är också de 450.000 kronor
som Vinnova nyligen beviljat som ett
pilotprojekt för nyhetsgranskningar av
forskningsresultat från LU. En nyhetsgranskning kostar normalt 10–15.000
kronor och eftersom lärarundantaget
(forskaren har rätten till sin innovation)
gäller, så är det oftast pengar som forskarna får ta ur egen ficka. Nu kan de få
ekonomisk hjälp med detta.
– Beroende på utfallet kan sedan vi
på LU Innovation hjälpa till med själva kommersialiseringen där i många fall
patent kan vara en nyckel för att någon
ska vilja investera i projektet, säger Johan Drott.
Som ytterligare stöd finns LUAB –
universitetets holdingbolag, som också
får viss förstärkning eftersom en tidigare tilldelning av 60 miljoner kronor till
samtliga lärosätens holdingbolag inte
kunnat delas ut förrän i år.
Maria Lindh
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Universitetet ska bli bättre
på att hantera risker
riskhantering. Vad händer om
inga duktiga studenter vill läsa i
Lund, om halva LTH ödeläggs av en
storbrand eller om alla it-system
slås ut?
Detta är förstås ganska otänk
bara scenarier, men risker av olika
slag är något som universitetet ut
sätts för varje dag. Nu har universi
tetet tagit fram ett verktyg för att
såväl enskilda forskargrupper som
universitetsledning ska bli bättre på
att både förutse och hantera risker.

t

Kravet på att universitetet ska bli bättre på
att hantera risker ökade i och med att en
ny förordning om intern styrning och kontroll trädde i kraft vid årsskiftet. Nu måste alla myndigheter systematiskt identifiera, hantera och dokumentera olika risker
som de utsätts för. Den nya förordningen

Vilka faror hotar universitetet?

riskhantering. Brister i universite

tets styre, svårigheter i att attrahe
ra kompetent personal och en skri
ande bostadsbrist som avskräcker
studenter. Detta är några av de 18
risker som universitetets ledare, ge
nom ett nytt analysverktyg, identi
fierade som de mest akuta inför det
kommande året.

När universitetsledning och kansli- och
enhetschefer skulle identifiera vilka risker som universitetet hotas av stod brister i lednings- och styrprocesser högt på
listan. Bland de kritiska kommentarerna
hördes röster om att det inte finns någon
acceptans för ledningens prioriteringar,
att man pratar förbi varandra och jobbar
åt olika håll så att universitetets resurser inte används på bästa sätt. Vicerektor Eva Åkesson, som lett arbetet med
10

var ett tungt vägande argument för att just
riskhantering blev ett delprojekt inom projektet ”En förnyad administration”.
– En stor myndighet som Lunds universitet måste givetvis utsätta sig för risker, men också kunna hantera dem på ett
strukturerat sätt utan att nya möjligheter
går förlorade, säger revisionschef Susanne Wallmark. Hon har varit sekreterare
för den arbetsgrupp som tagit fram en
riskhanteringspolicy och ett verktyg som
universitetets ledare, från högste chef till
enskild forskare, ska använda sig av för
att bättre styra sin verksamhet och identifiera risker. Hon är också den, som när
hon tillträder sin nya tjänst som universitetets planeringschef, ska se till att hela
universitetet börjar arbeta med riskhantering på ett strukturerat sätt.
Analysverktyget som universitetet har
valt tar hänsyn till dels hur stor sanno-

att identifiera risker inom universitetet,
anser att man är på god väg att förbättra
styrprocesserna.
– Vi håller på att se över besluts- och
delegationsordningen och särskilda prefekt- och dekankontrakt har utformats
så att vi ledare ska bli mer professionella, säger Eva Åkesson. Dessutom är hela
översynen av administrationen ett led i
att förbättra styrprocesserna.
som toppade universitetsledningens och övriga chefers lista
var oförmågan att attrahera, behålla och
utveckla personal. Även här anser Eva
Åkesson att universitetet är på rätt väg
och hänvisar bland annat till satsningar
som gjorts på yngre forskare, en ny prefektutbildning, projekt kring ledarskap
samt medarbetardagar. Under nästa år
ska universitetet dessutom på försök börEn annan risk

likheten är för en viss händelse, dels hur
stor påverkan det blir om denna händelse verkligen äger rum. Händelsen klassi
ficeras som allt från obetydlig till för
ödande. För att räknas som förödande
ska händelsen vara så allvarlig att universitetet inte kan överleva i sin nuvarande
form eller att ledningen inte längre kan
hantera situationen. Som risk räknas allt
som äventyrar att universitetets eller en
viss verksamhets mål inte uppnås.
– Riskanalyser är något som alla chefer arbetar med i större eller mindre utsträckning, men med hjälp av ett gemensamt analysverktyg vaskas riskerna fram
på samma sätt så det blir lättare att göra
jämförelser, säger Susanne Wallmark.
Nästa år ska modellen föras ut i verksamheten.
ulrika oredsson
Läs mer om riskhanteringsprojektet på
www5.lu.se/o.o.i.s/2600

ja ge ökat stöd vid strategiska rekryteringar. Man ska bland annat hjälpa till
med att hitta bostad och lämpligt arbete
åt medföljande familj.
En annan av de sammanlagt arton risker som vaskades fram handlade om bristen på studentbostäder som man menar
är ett allvarligt hot mot rekryteringen.
– Här måste vi ta en aktiv roll i debatten och arbeta vidare tillsammans med
kommunen och studentkåren.
Men enligt Eva Åkessons egen risklista finns en risk som är allvarligare än
alla andra. Den handlar om resurser till
grundutbildningen.
– Regeringen har satsat mycket på
forskning men inte på grundutbildning,
säger hon. Här handlar det tvärtom om
en minskning vilket innebär att vi måste
bli bättre på att fördela våra resurser optimalt. En effektivare administration kan
frigöra resurser och ge mer lärarledd tid
åt studenterna.

												

ulrika oredsson
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Kognitionsvetare
20-årsjubilerade

Kvartärgeologen Lovisa Zillén var en av talarna när Havsportalen invigdes.

Satsning på forskning
om havet sjösatt
havsforskning. De senaste åren
har de syredöda bottnarna i Öster
sjön fördubblats varje år. Med ökad
temperatur blir de fler och så har
det alltid varit. De är alltså delvis en
naturlig företeelse. Många drastis
ka förslag har kommit: led in salt
vatten, rör om grytan eller pumpa
ner syre. Gör Östersjön till en insjö.

– Våra beräkningar visar att varje sådan
åtgärd skulle öka syrebristen, utom den
sista som å andra sidan skulle utrota allt
marint liv. Det enda som hjälper är att
minska övergödningen.
Kvartärgeologen Lovisa Zillén från
Centrum för geobiosfärsvetenskap redovisade intressanta resultat när Havsportalen invigdes den 26 november med en
lång rad föreläsningar och mingel i Universitetsaulan.
Vid starten var 14 avdelningar eller institutioner med, representerande LTH,
naturvetenskapa, humaniora (arkeologi och antikens historia), juridik (miljörätt) och Campus Helsingborg (marinbiologi).
Sven Landelius, tidigare vd för ÖreLUM nr 10 | 2008

sundsbrokonsortiet, inledde med att berätta om hur den marina miljön för honom var den allra viktigaste frågan under
brobygget, då två av portalens initiativtagare var fristående konsulter: dykaren Kjell Andersson och professor Leif
Bjelm, geoteknik.
Riksdagsledamot Karin Svensson
Smith (mp) intygade politikernas stora
beroende av forskarnas expertis i sitt opinionsarbete.
– Klimatmätningarna just nu pekar
på en situation värre än alla worst caseberäkningar.
Rektor Göran Bexell invigde och en
rad forskare berättade om sådant som risker i havet, dolda skatter i havet, livet i
havet och till och med havets värde i kronor och ören. Ny teknik för dess utforskande presenterades också.
Och som vid flera liknande portaler
inom LU fann forskare nära kolleger som
de inte ens visste om förrän de hamnade
vid samma lunchbord!
Havsportalen hittar ni på www.lth.se/
havsportalen
text & foto: MATS NYGREN

jubileum. Ämnet kognitionsvetenskap har nyligen firat 20-årsjubileum.
Det var 1988 som Peter Gärdenfors fick
Sveriges första professur i ämnet. Därefter inrättades en forskarutbildning
och en magisterutbildning.
Lund University Cognitive Science
(LUCS) har en internationellt inriktad
verksamhet och forskningen har uppmärksammats bland annat genom en
artikel i Science. Forskningen om apors
tänkande som bedrivs vid LUs forskningsstation i Furuviks djurpark har också uppmärksammats mycket av media.
LUCS ingår i det nystartade Linnéprojektet Thinking in Time: Cognition,
Communication and Learning. LUCS är
en avdelning på Filosofiska institutionen som nyligen fick högsta betyget
”outstanding” i forskningsutvärderingen RQ08. Tjugo doktorsavhandlingar
har producerats genom åren.

LU vill att VR
utreder misstänkt
forskningsfusk
fusk? LU har lämnat en begäran till Ve-

tenskapsrådet om att de ska göra en vidare utredning av misstänkta oegentligheter i en studie som rör teknik för
fosterövervakning kallad STAN (ST-analys av fostrets EKG). LU vill få klarhet i
om oegentligheter har förekommit. Om
så är fallet vill man veta hur det har kunnat ske, vem som är ansvarig och om
det har påverkat slutsatserna i studien.

Ska våldtäktsdömda
få bli läkare?
LU överklagar. LU har skickat en

överklagan till länsrätten i Stockholm.
Den gäller ett beslut som Högskolans
avskiljandenämnd fattat om att låta en
våldtäktsdömd student fortsätta studier
på läkarlinjen. LU hävdar att det föreligger påtaglig risk att studenten under utbildningen kan komma att skada andra.
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jämställdhet

Det är glest bland kvinnorna på högre nivåer inom Naturvetenskapli
ga fakulteten. Men nu görs flera satsningar för att få en bättre köns
fördelning, från lektorat enbart för kvinnor till genuscertifiering.

Extremt sned könsfördelning bland naturvetenskapliga professorer

Natfak satsar på
nya lektorat för kvinnor
ställdhetsarbetet är att arbeta för ökad
anställningstrygghet. Inom fakulteten
har man sedan ett par år tillbaka beslutat att inte inrätta fler tidsbegränsade
forskarassistentjänster utan istället utlysa biträdande lektorat, som ger en tryggare framtid med möjlighet till tillsvidareförordnande.
Nu gör fakultetsledningen dessutom
en riktad satsning mot kvinnor. Fem nya
lektorat ska inrättas för kvinnor. Dessa
fem direkta tillsvidaretjänster ger möjlighet till trygg försörjning och ska på
sikt förhoppningsvis öka antalet kvinnliga professorer.

jämställdhet. På Naturvetenskapli

ga fakulteten är den manliga domi
nansen total vad gäller antalet pro
fessorer. Endast 7 av 115 är kvinnor.
Nu satsar fakultetsledningen på fem
nya lektorat enbart för kvinnor.

Torbjörn von Schantz, dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten, konstaterar att
statistiken inte är uppmuntrande. Det
finns ett stort glapp mellan andelen kvinnor som disputerat och andelen kvinnor
som blivit professor. Att så många kvinnliga forskare faller av karriärstegen ser
Torbjörn von Schantz som ett tecken på
en hård psykosocial arbetsmiljö.
– Det finns en stor otrygghet i anställningsförhållandena, säger han och menar att det i forskarvärlden finns en kultur präglad av väldigt hård konkurrens.
Skulle kvinnor ha större behov av
trygghet än män? Och varför just inom
naturvetenskap?
– Det är svårt att förklara varför kvinnor oftare väljer bort en akademisk karriär, men jag är övertygad om att tryggare anställningsvillkor är en viktig faktor,
svarar Torbjörn von Schantz.
Han anser att ett viktigt steg i jäm-

Ytterligare en satsning görs för att få
fram fler kvinnliga professorer. Fakulteten bidrar med hundra procent (ur fakultetsanslaget) av institutionens lönekostnad för en befordrad professor som
är kvinna jämfört med fyrtio procent av
lönekostnaden för en manlig befordrad
professor (för rekryterade professorer gäller däremot alltid hundra procents täckning av lönekostnader oavsett kön).
Är dessa satsningar inom fakulteten
inte orättvisa mot de manliga forskarna då?

Torbjörn von Schantz är medveten om
problematiken. Det kan finnas manliga
forskare som kanske kommer att känna
sig förfördelade.
– Men rättvisa är faktiskt inte att alla
alltid får exakt samma favör. Rättvisa är
att hjälpa dem som är speciellt utsatta så
att de får bättre förutsättningar, säger
han och understryker att de kommande
kvinnliga lektoraten knappast handlar
om allmosor, utan ställer minst samma
höga krav på kompetens som vid vanliga lektorat.
Fakultetsledningen

har

tidigare

även satsat på mentorsprogram och ledarskapsutbildning för kvinnor samt avsatt särskilda pengar för jämställdhetsarbete på institutionerna. Dessutom ger
man visst ekonomiskt stöd till WINGS,
ett kvinnligt forskningsnätverk vid Naturvetenskapliga fakulteten (se artikel på
sidan 14).
– Och inom kort har vi flera nya
kvinnliga professorer på gång, dels befordringsärenden, dels gästprofessorer,
säger Torbjörn von Schantz.
Lena Björk Blixt

Könsfördelning bland professorerna inom Naturvetenskapliga fakulteten
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Fysikerna räds inte
genuscertifiering
jämställdhet. Elva procent av lä
rarna är kvinnor. Så ser verklig
heten ut på Fysiska institutionen.
Samtidigt är andelen kvinnliga fy
sikstudenter drygt 40 procent. Där
för vill institutionen satsa på att
delta i pilotprojektet om genuscer
tifiering vid Lunds universitet.

Det blossade upp en tidvis ganska hätsk
debatt i medierna för en tid sedan med
anledning av att Lunds universitet skulle prova en modell för genuscertifiering.
Studierektorn vid Fysiska institutionen,
Tomas Brage, har dock inte låtit sig avskräckas av den uppståndelsen. Själv är
han initiativtagare till att hans institutione ska delta i pilotprojektet om genuscertifiering. Han konstaterar att det finns
något i den allmänna genusdebatten som
väcker starka känslor och som upplevs
som hotfullt för vissa människor.
– Man kan knappast tänka sig en lika
bloddrypande debatt kring miljöcertifiering. Visst finns det en extrem falang
inom genusområdet, men det finns det
ju faktiskt också inom miljörörelsen, säger Tomas Brage.
Han tycker att det är viktigt att poäng-

tera att genusarbetet inte handlar om att
sudda ut gränserna mellan könen. Han
känner tvärtom en glädje över att män
och kvinnor är olika. Men det är naturligt att olikheterna har en inverkan på
kommunikationen, menar han.
För Tomas Brage kändes det självklart att Fysiska institutionen skulle delta i pilotprojektet om genuscertifiering,
dels för att andelen kvinnliga lärare på
grundutbildningen är väldigt låg, dels för
att det inom naturvetenskapen inte finns
någon tradition av att arbeta med genusperspektiv. Naturvetenskapen betraktas
av en del som könlöst – atomer är så att
säga varken han eller hon.
– Men de som sysslar med fysik elLUM nr 10 | 2008

ler kemi har ju faktiskt ett genus, säger
Tomas Brage som menar att genusfrågor
därför är relevanta även inom naturvetenskap.
på Fysiska institutionen är enbart cirka elva procent. Samtidigt är andelen kvinnliga studenter på grundutbildningen drygt 40
procent. Tomas Brage anser att det vore
värdefullt om fysikstudenterna fick fler
kvinnliga förebilder.
Han förklarar att pilotprojektet om
genuscertifiering inte handlar om någon
godkännandestämpel som alla lärare ska
påtvingas. Det rör sig istället om ett kritiskt tänkande och att skapa medvetenhet, menar han. Tomas Brage vill till att
börja med få igång en diskussion om vad
genus har med fysik att göra. Ett första
symposium på detta tema ordnades av
institutionen i början av december.
Andelen kvinnliga lärare

att få människorna på
institutionens avdelningar att jobba vidare med hjälp av konkreta verktyg.
Det handlar bland annat om att starta mentorsgrupper för studenterna och
att lärarna reflekterar kring sin egen undervisning, exempelvis vad gäller jämförelser mellan hur många gånger som
manliga och kvinnliga studenter får yttra sig. Och det handlar om vilket språk
man väljer.
– Inom fysiken finns det faktiskt ett
våldsamt språk, det tänker man kanske
inte på, men det finns termer som kommer från fysikens historiska koppling till
det militära, säger Tomas Brage.
Nästa steg är

Lena Björk Blixt

FOTNOT. Antalet professorer på Fysiska institutionen är 41 varav fyra är kvinnor. Av dessa
fyra tillhör två Naturvetenskapliga fakulteten (som totalt har sju kvinnliga professorer)
och två LTH.

Studierektor Tomas Brage på Fysis
ka institutionen är positiv till genus
certifiering. foto: mikael risedal
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WINGS kombinerar forskningsutbyte
med jämställdhetsarbete
jämställdhet. Nu gror nya sam
arbeten mellan forskarna tack
vare WINGS, ett forsknings- och
branschnätverk inom Naturveten
skapliga fakulteten. Samtidigt får
jämställdheten ytterligare luft
under vingarna.

WINGS står för Women IN Great Sciences. Syftet med nätverket är att ge
kvinnliga forskare inom Naturvetenskapliga fakulteten möjlighet att hitta
nya former för forskningssamarbeten.
Det handlar också om att utveckla kontakterna med näringslivet. Därav valet
att kalla nätverket för både forskningsoch branschinriktat.
– Vi vill skapa mer kreativt utrymme för inspiration till existerande och
ny forskning. Det behövs i den konkurrensutsatta värld vi jobbar i, säger Anna
Broström, sammankallande i nätverket.
redan
2003, av två dåvarande doktorander vid
Geologiska institutionen. Efter att bara
ha varit verksamt bland geologer blev det
2008 ett nätverk för forskare inom hela
fakulteten. Bakgrunden till att WINGS
expanderade var fakultetens mentorprogram som avslutades 2007. Önskemål
fanns om fortsatta mötesplatser.
Sitt första fakultetsövergripande
möte hade WINGS i våras. Då arrangerade nätverket ett heldagsseminarium
vid Hovs Hallar där 30 personer samlades. Fokus låg på att presentera forskning
för varandra, diskutera samarbeten samt
få tips från inbjudna representanter för
forskningsfinansiering. Nu planeras för
en ny heldag i slutet av mars 2009.
Egentligen startade WINGS

Samtidigt har nätverket under det
gångna året ordnat ett antal lunchträffar. Man har bjudit in framgångsrika
forskare som kan vara inspirerande fö-
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WINGS – kvinnliga forskare inom naturvetenskap med luft under vingarna.

rebilder, men det har också handlat om
hur man gör företag av forskningsidéer.
Och vid den senaste lunchträffen i november berättade några av deltagarna i
Academic Traineeship-programmet om
sina erfarenheter. Academic Traineeship
är ett nyligen avslutat utvecklingsprogram inom Lunds universitet som ska
ge nydisputerade kvinnor en bra start på
sin karriär. Programmet löpte under två
år (se även artikel på sidan 15).
Nätverket WINGS är även ett forum för

att diskutera jämställdhetsfrågor. Anna
Broström, som själv är forskare i kvartärgeologi, konstaterar att nätverket under
sina fem år vid Geologiska institutionen
har gjort tydliga avtryck. Hon menar att
nätverket har bidragit till att öka kunskapen och medvetenheten om jämställd-

hetsfrågor hos medarbetare och arbetsledare på institutionen.
– Nätverket har gett vardagslegitimitet åt institutionens förändringsarbete
för en jämställd arbetsplats i allmänhet
och åt jämställdhetskommittén och dess
arbete i synnerhet, säger hon.
Vore inte WINGS intressant

för manliga
forskare också?
– Nätverket riktar sig till kvinnliga
forskare eftersom det finns en sned könsfördelning inom fakulteten. Män är dock
också välkomna, säger Anna Broström
och påpekar att nätverket exempelvis har
haft särskilt värdefull hjälp av en manlig
deltagare, Daniel Conley, gästprofessor
vid Geologiska institutionen.

												

Lena Björk Blixt
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LUCRAM-seminarium om klimatfrågan

Vem ska ta hand om
framtida miljöflyktingar?
klimathotet. Från växthuseffek

tens väntade följder i form av flyk
tingströmmar, till strömmar av vat
ten och sand kring Falsterbonäset.
Det var tvära kast mellan ämnena
på ett internationellt seminarium
om klimatförändringar, risker och
katastrofhantering.

– Klimatförhandlingarna i Poznan och
nästa år i Köpenhamn gäller den svåraste överenskommelse som mänskligheten någonsin försökt ro i land. Men försöken är nödvändiga. Nästan varje dag
kommer nya vetenskapliga rön som visar att växthuseffekten har större konsekvenser än vad FNs klimatkommission
räknat med.
Det sa seminariets ledare Johan
Schaar från UD, sekreterare för svenska regeringens kommission om klimatförändringar och utveckling. Han berättade också om möten med människor
som redan berörs av förändringarna: bybor i Mali som inte längre vet när de ska
plantera sina grödor eftersom naturens
invanda signaler förändrats, bönder i
Kambodja vars rissorter inte längre lämpar sig eftersom regnen kommer tidigare än förut…
Hur många av dessa och andra människor i tredje världen kommer att bli
miljöflyktingar? Och vad innebär egentligen begreppet miljöflykting? Om människor tvingas på flykt för att deras miljö förstörts, så beror det i regel också på
andra problem som fattigdom, dåligt ledarskap, skakiga institutioner, bristfälligt lagsystem med mera. Uppskattningarna för framtiden varierar därför mellan
24 och 250 miljoner människor.
– Frågan är också om vi behöver en
ny FN-myndighet för dem som tvingas
flytta av miljöskäl. De passar inte in vare
sig hos FNs flyktingorganisation UNLUM nr 10 | 2008

HCR, som har hand om krigsdrabbade flyktingar, eller hos FNs miljöorgan
UNEP, sa Mohamed Hamza från Stockholm Environmental Institute.
Situationen på Falsterbonäset går inte
att jämföra med de stora miljökriserna
utomlands, men lokalt kan den ge rejäla
besvär. Enligt Hans Hanson från Teknisk vattenresurslära kan Näset kring
2050 få en vattennivå 1,5 meter över det
normala så ofta som vartannat år.
– Det är en höjd som hittills bara uppnåtts en enda gång på 60 år. Om vattnet
stiger så högt kommer en hel del hus att
bli översvämmade, sa Hans Hanson.
Men översvämningarna går att undvika. En vall runt Näset skulle kosta ca
12 miljoner att bygga. Till det kommer
kostnaden för att återställa de stränder
som vid högre vattenstånd kommer att
gröpas ur, vilket beräknas kosta 30 000
euro per km och år. Det är mycket pengar, men Sverige är trots allt rikt jämfört
med de flesta andra länder som riskerar
översvämningar.
Hur hälsan och katastrofberedskapen
kan påverkas av det förändrade klimatet
diskuterades också vid seminariet. Dess
initiativtagare var LUCRAM, Lund
University Centre for Risk Assessment
and Management. Förutom att arrange
manget ingick i LUs ”klimatinitiativ”, så
anknöt det också till den nystartade masterkursen i Disaster Management. Kursen ges i ett samarbete med Köpenhamns
universitet.
– Deras styrka är hälsoaspekten av
katastrofer och klimatförändringar. Vår
styrka är själva det riskförebyggande arbetet. Nu hoppas vi kunna samarbeta
inte bara på utbildningssidan utan även
på forskningssidan, sa professorn i riskhantering Kurt Petersen.

Helena Sandberg och Marie Cronqvist
är redaktörer för boken ”Tempo – om
fart och det föränderliga”. foto: anna
johansson

Färdigutvecklade
skrev bok ihop
bokprojekt. I våras avsluta

des det tvååriga utvecklings
programmet Academic Trainee,
men nätverket har fortsatt att
träffas och spåna kring ett ge
mensamt projekt: att sam
manställa en essäsamling med
texter från deltagarna i pro
grammet.
Nu ligger boken ”Tempo – om fart
och det föränderliga” på bokhandelsdiskarna och tretton författare
har vänt och vridit på begreppen fart,
tempo och förändring med sina helt
skilda utgångspunkter. Här samsas
historikern med fysikern, vårdvetaren
med juristen och medicinaren med
musikpedagogen i en aptitretande
förpackning.
– När vi hade ett samlat nätverk
med tjugo oerhört kreativa kvinnor
från alla fakulteter vore det ju synd
att inte ta tillfället i akt och göra något spännande av det, säger medieoch kommunikationsforskaren Helena Sandberg som är redaktör för
boken tillsammans med historikern
Marie Cronqvist.
Essäerna har titlar som ”En resa
med ljusets fart”, ”I snabbmatens tidevarv”, ”Tid att åldras”, ”Osynlig
rörelse”.

INGEL A BJÖRCK
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– Som rektor har jag trivts
som fisken i vattnet, för att
jag så helt kan identifiera mig
med universitetets värden:
sökande efter kunskap, högt i
tak, integritet.
Det säger Göran Bexell,
som vid årsskiftet avgår som
rektor.
Vad är det mest påtagliga
som hänt under hans rektors
tid?
– Att Lund så tydligt stigit
fram som Sveriges ledande
forskningsuniversitet.

foto: kennet ruona

Nu går Göran
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 Göran Bexell
Om rekrytering,
särskilt av yngre:
– En superviktig fråga, som lyfts
fram i RQ08, och som Ann Numhauser-Henning utrett på nationell nivå och jobbat för hos oss. Nu
hoppas vi att hennes förslag – som
skulle ge en mer samlad karriärgång inom akademin – läggs fram i
en proposition.
För att locka till oss nya och även
behålla talangfulla unga forskare
har vi i ledningen tillsammans med
fakulteterna satsat 300 miljoner
kronor på nya tjänster som utannonseras i omgångar under fyra år.

Glada miner vid doktorspromotionen 2003. Göran Bexell och biskop Christina Odenberg i täten.
I bakgrunden: Boel Flodgren, Peter Honeth och Ann Numhauser-Henning. foto: kennet ruona
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med andra forskare och lärosäten. Gång
på gång har Lund kammat hem de största anslagen. Att Lund står starkast i Sverige bekräftas också i senaste forskningsproppen där LU fick störst påslag, cirka
250 miljoner kronor. Även utvärderingen
RQ08 visar att forskningen håller hög internationell klass inom en rad områden –
både våta och torra.
– RQ08 krävde mycket av alla inblandade. Men trenden är att vi måste utvärdera det vi gör, och när de nationella utvärderingarna kommer så har vi ett
försprång.

Om universitetstraditioner:
Du återinförde den traditionel
la rektorsinstallationen med
pompa och ståt. Och har ock
så återinfört att dekanerna in
stallerar sina nya professorer.
Är det värdigt ett tufft och mo
dernt universitet?
– Ja (skratt) absolut. Om traditionen är bärare av ett budskap och
inte formen dominerar. Vi är ju ett
stort, klassiskt, anrikt universitet,
med en vacker aula och ett akademiskt kapell. Det är dessutom omfattande procedurer som ska gås
igenom när man utser nya professorer. Det är värt att manifestera
att vi tycker att de är viktiga människor.

De flesta externa forskningsanslag söks

direkt av forskare och fakulteter. Men de
s.k. Linnéstöden, som delats ut två gånger hittills, söks av lärosätena och går till
dem som har de bästa ansökningarna och
forskningsmiljöerna. Här har Lund kammat hem lejonparten båda gångerna och
fått totalt 14 av 40 Linnéstöd, vilket innebär 900 miljoner kronor.
– Det här har vi uppnått för att vi
har bra forskning och för att våra forskare gärna samarbetar över ämnesgränserna; tvärvetenskap har blivit en profil för
oss. Vicerektor Björn Wittenmarks och
min roll har varit att få till stånd bra processer för att stimulera ännu mer gränsöverskridande samarbete. I något fall,
t.ex. när det gäller neuronano-projektet
som fick stöd i första omgången, anslog
jag egna rektorsmedel för att forskarna

Om kungabesök:

t

D

et är sex år sedan LUM gjorde första intervjun med den
nye rektorn, professorn i etik
Göran Bexell, då som nu i det
stora rektorsrummet på Universitetshusets bottenvåning. Han sammanfattar
Lunds universitet under den här tiden
med två ord: framgång och förvandling.
Till framgångarna räknar han den strategiska planen – ”som jag tjatat så mycket
om”. Han ledde arbetet med att ta fram
den förra, innan han blev rektor, och drev
sedan samma process med den andra.
– Det var ett jättestort förankringsarbete. Massor av möten och hearings
inom universitetet under ett år innan
planen togs 2006. Men ett viktigt beslut
och en bra process. Planen är nu grunden
för allt vi gör fram till 2011.
Göran Bexell har varit mån om att planen ska vara ett levande dokument, som
universitetet hela tiden stämmer av emot.
Nu senast är den aktuell i samband med
forskningsutvärderingen RQ08 – där det
inte bara är utvärderingens resultat utan
i lika hög grad de strategiska målen som
ska avgöra hur pengar ska omfördelas.
– De sex åren har inneburit stora
framgångar för forskningen, fortsätter
Göran Bexell. Flera stora centrumbildningar har invigts, som Stamcellscentrum, Nanometerkonsortiet och innovationscentrumet Circle.
Hälften av universitetets forskningsbudget är pengar som sökts i konkurrens

– När kungaparet var på mottagning på mitt rektorsrum skulle jag
skåla välkommen och försöka vara
spirituell. Mitt emot skrivbordet
hänger två stora målningar av en
drottning och en kung, så jag sa:
”Välkomna hit! Här sitter jag om
dagarna och tittar kungaparet i
ögonen.” Då avbröt kungen direkt
och sa: ”Har ni inget roligare för er
i Lund?” Bra replik!
17
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Fint besök 1: Göran Bexell tar emot Kofi
Annan i samband med Anna Lindh Lecture
tidigare i höst. foto: mikael risedal

skulle kunna arbeta sig samman kring
en Linnéansökan. Processen när ansökningarna valts ut har också varit viktig,
och beroende av ett gott samtalsklimat
ämnesområdena emellan, inte minst i
dekanrådet, menar Göran Bexell.
Som ordförande i Sveriges universitets- och högskoleförbund SUHF, under
”lobbyresor” till Stockholm och Bryssel
med universitetsstyrelsens ordförande
Allan Larsson, vid konferenser och möten – överallt får Göran Bexell frågan:
Hur gör ni? Hur lyckas ni i Lund?
– Jag brukar svara att det är just det
goda samtalsklimatet, insikten att tillsammans är vi starka. Vi väger ihop
forskarnas egna prioriteringar och förslag – dvs. bottom-up – med ledningarnas strategiska mål, dvs. top-down.
Göran
Bexell också att universitetet fått bättre
koll på sin ekonomi. Tillsammans med
Allan Larsson drev han igenom kravet på
en totalbudget i balans, kostnadskontroll
och uppföljning. Redan efter ett år hade
underskotten vänts till överskott.
Utbildningen har också ”styrts upp”.
Bolognaprocessen, som anpassar utbildningen till europeiska normer, har genomdrivits med hjälp av engagerade lärare
och vicerektor Eva Åkesson som lett arbetet på den universitetsgemensamma nivån
och haft ett nationellt Bologna-ansvar.
– Vi har sett över all utbildning. Behållit det som var bra, lagt ner en del,
Till framgångarna räknar
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Universitetets styrelseordförande Allan Larsson
har varit ett viktigt stöd, tycker Göran Bexell.
foto: kennet ruona

och skapat de tre nivåerna som Bologna
innebär. Vi profilerar oss med att bygga ut den avancerade utbildningen, inte
minst masterprogram som lockar internationella studenter.
Administrationen är ett annat område som ska förnyas. Göran Bexell har drivit på och under 2009 ska en ny organisation ta vid.
– Jag hoppas det blir ett lyft. Det behövs förnyelse ibland och målet är att
de 1.200 administratörer som berörs ska
tycka det är roligt och att de kan göra ett
ännu bättre jobb.
i processen är nya förvaltningschefen Marianne Granfelt, som
tog över efter Peter Honeth, numera statssekreterare vid Utbildningsdepartementet. Marianne Granfelt är en stor tillgång
för universitetet, säger Göran Bexell. På
frågan varför hon fick titeln ”förvaltningschef” och inte också ”universitetsdirektör” som Peter Honeth, minns han
inte omedelbart.
– Peter Honeth ägnade sig också på
ett framåtsyftande sätt åt mer strategiska och universitetsövergripande frågor,
som samarbetet med Kina och innovationsarbetet. I Marianne Granfelt sökte
vi någon som ville fokusera på en förnyelse av förvaltningen.
Den som håller

Fint besök 2: Den jordanske prinsen och
hedersdoktorn El Hassan bin Talal.
foto: gunnar menander

Det var inte så att Peter Honeth som
universitetsdirektör var för stark – till
den grad att det var svårt för en kollegialt vald ledare, som Bexell själv, att hävda sig?
– Nej då, skrattar Göran Bexell. Jag
har inte upplevt det som ett problem att
hävda mig mot Peter Honeth. Däremot
kan man säga att det behövdes en viss
inkörningsperiod med en ny
ledningsstruktur – bl.a. två
nya vicerektorer – för att
vårt samarbete skulle fungera fullt ut. Peters humor,
skicklighet och lojalitet
gjorde det till en glädje att
jobba ihop med honom.
Så värst ensam som
ledare har Göran
Bexell heller aldrig känt sig; han
var förutseende nog
att kolla upp

I våras fyllde spexet Uarda 100 år och Göran
Bexell firade genom att rida kamel i Lundagård. foto: lars brundin / sydsvenskan /ibl
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 Göran Bexell
Om Allan Larsson:
– En stor tillgång för Lunds universitet och ett viktigt stöd för mig personligen. Han är enormt kunnig,
har ett stort kontaktnät och är en
verklig dörröppnare för universitetet. Han har dessutom blivit en personlig vän – vi smålänningar håller
ihop vet du…
Universitetsledningen vid rektorsuppvaktningen 2003. Vicerektor Eva Åkesson, universitets
direktör Peter Honeth, rektor Göran Bexell, prorektor Ann Numhauser-Henning och vicerek
tor Björn Wittenmark. foto: kennet ruona

hur ledningar organiserat sig på andra
universitet innan han tillträdde, och skaffade sig en egen ledningsgrupp som förutom prorektorn Ann Numhauser-Henning utökades med de två vicerektorerna
Björn Wittenmark och Eva Åkesson. I
gruppen har också förvaltningschefen
och två studentrepresentanter ingått och
i perioder även informationschefen.
– Många trodde nog det skulle bli
”kvartetten som sprängdes”. Men det
blev precis tvärtom. Ledningsgruppen
har varit ett andningshål, vi har jobbat
tätt, tätt ihop och kunnat tala helt fritt
och förtroligt före beslut. Här har jag
känt ett enormt stöd.
har Göran Bexell också fått i de olika nätverk som han
startat för att öppna universitetet mot
olika samhällssektorer och grupper
med stort inflytande, exempelvis Politikerforum, Kulturforum,
Rådgivande kommittén för fundraising, Public service-akademin
med flera. I vissa fall är det mer
slutna sammankomster – andra
som Kulturforum och PS-akademin har ordnat öppna evenemang, gett ut böcker etc.
Att vara rektor är att ständigt
träffa människor, fortsätter Göran Bexell. Det har han gjort på sina
många resor – runt om i världen
och, som veckopendlare nästan,
till kungliga huvudstaden.

Stöd och inspiration
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Både som LUs rektor och ordförande i
SUHF har han uppvaktat partier, fackförbund, näringslivsorganisationer och
statliga utredningar, och deltagit i otaliga
seminarier och konferenser.
och övriga ledningen på hemmaplan besökt områdena och
mött fakultetsledningar och prefekter.
Han har dessutom gjort fyra institutionsbesök per termin. Det blir nästan hundra
områdes- och institutionsbesök på sex år.
Ändå får han ibland höra att han synts
för lite – inte minst i den offentliga debatten. Själv har han ibland under sin rektorstid känt sig frustrerad för att han inte
nått fram med sitt budskap – utåt, men
kanske mest inåt.
Vad är det då för budskap han inte fått
fram? Ja, inför avskedet har han funderat en hel del på detta, säger han. Men erkänner att han faktiskt inte kommer på
så mycket som han inte lyckats kommunicera till omvärlden.
Kanske överskuggas problemen – så
här i efterhand – av framgångarna, föreslår LUM. Säkert är det så, säger den
avgående rektorn. Och förhoppningsvis
får framgångarna effekt på den inre sammanhållningen, fortsätter han. I så fall
tycker han att han lyckats väl.
– Om jag fick önska något för fram
tiden så är det att fler ska uppfatta sig som
en del av Lunds universitet som helhet.
Och känna sig stolta och glada över det.
Varje år har han

BRIT TA COLLBERG

Om framtiden:
– Allan (Larsson) vill att jag ska skriva en bok om hur man gör för att
universitet ska bli framgångsrika…
Och sedan fortsätter jag med både
gamla och en del nya uppdrag.
Jag har tackat ja till en plats i Pressens Opinionsnämnd. Där kan jag
använda mina erfarenheter från
etiken, från tiden som myndighetschef och från mina många kontakter med medierna.

Om highlights:
– När jag kallades till Vetenskaps
rådets presskonferens i Stockholm
för att vara med om första utdelningen av Linnébidrag. Gång på
gång kom Lunds universitet upp på
skärmen över lärosäten som fått
anslag. Det var kul!

Om rektorsrollen:
– Universiteten har helt klart fått en
tyngre och självständigare roll under min rektorstid. Rektors handlingsutrymme har ökat ekonomiskt
och rektorsrollen fått ökad legitimitet. Det hänger samman med behovet av samverkan över ämnesgränser. Jag har ägnat mig mycket
åt förankringsprocesser – utan dem
kan man aldrig få med sig människor. Men efter de långa diskussionerna måste man också komma
till skott och fatta beslut – det är
mitt ansvar som ledare. Jag känner
starkt att det som rektor i hög grad
gällt att balansera de två processerna – top-down och bottom-up.”
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Laserljus är ett viktigt hjälpmedel för att ställa in strålbehandlingen rätt, säger doktoranden Sofie Ceberg och professor Sören Mattsson.

PRECISIONen ökar
vid diagnostisering och behandling av cancer
Andningsanpassad strålbehandling,
tomosyntes och en gel som funge
rar som dosmätare. Det är tre nya
metoder med vars hjälp en grupp
Malmöforskare vill förbättra diag
nosen och behandlingen av cancer.

– Att ta död på en cancertumör med strålning är inte svårt. Det svåra är att undvika att skada den friska vävnaden runt
tumören, säger professor Sören Mattsson vid Avdelningen för medicinsk strålningsfysik i Malmö.
Behandlingen av bröstcancer, kvinnans vanligaste cancersjukdom, är ett av
20

Malmöforskarnas specialområden. Här
är bröstens placering ett problem: i deras
närhet finns både lungor och hjärta, som
bör skonas så mycket som möjligt.
– Bröstcancerpatienter löper faktiskt
en viss risk för att senare i livet få hjärtsjukdomar och sämre lungfunktion på
grund av strålningen. Men vi tror mycket på den nya metod vi kallar ”gating”,
där strålningen anpassas till patientens
andning. Den bör kunna minska riskerna betydligt, hoppas Sören Mattsson.
Metoden går ut på att strålningen bara
ges när patienten dragit ett djupt andetag.
Då blir avståndet mellan hjärtat och den

bestrålade tumören maximalt stort, eftersom den luftfyllda lungan ligger emellan. Lungan själv skonas också bättre från
strålning när den är utspänd.
Därför sitter Sofie Ceberg vid sidan
om patienternas brits och tränar med
dem inför varje behandling. Hon instruerar patienten att andas djupt och
hålla andan, medan denna samtidigt ser
sin andningskurva på en datorskärm. På
bröstet har patienten en liten kub som reflekterar infrarött ljus. Bara när bröstkorgen vidgats genom ett djupt andetag kan
kuben återkasta en ljussignal, och bara då
ska strålningen komma.
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Sofie Ceberg är doktorand på Sören
Mattssons avdelning. Ursprungligen läste hon matematik och fysik i Lund och
funderade på att bli atomfysiker, men bestämde sig för något mer tillämpat och
utbildade sig till sjukhusfysiker.
– Jag arbetade i ett par år på Rigshospitalet i Köpenhamn och stötte på en del
frågor som jag gärna ville studera vidare.
Nu hoppas jag att mitt arbete kan komma till nytta i den kliniska praktiken i
framtiden! säger hon.
Strålbehandlingstekniken har utvecklats snabbt på senare år. Numera går det
att ställa in strålningen efter tumörens
form, och man kan också ge olika intensiv strålning till olika delar av tumören.
Målet är att ge rätt dos med en avvikelse
på högst fem procent.
Ju mer riktad det går att göra strålning-

en, desto viktigare är det förstås att den
riktas helt rätt. Därför arbetar Malmöforskarna med en ny typ av dosimeter
(strålningsmätare) i de provbestrålningar som görs före själva behandlingen.
I stället för traditionella dosimetrar
som mäter strålningen bara i en punkt
eller ett plan, så använder man en gel, en
”aladåb” som kan hällas i en flaska eller i
en tredimensionell plastform skapad efter en viss kroppsdel.
När gelen bestrålas med en strålning
avpassad efter den aktuella tumörens
form, så påverkas gelen i proportion till
stråldosen på ett sätt som man kan se i
bilder tagna med magnetkamera. Har
den påverkade gelen fått precis samma
form som patientens tumör, så är strålningen rätt inställd och det är bara att
sätta igång med behandlingen. Sofie Cebergs kommande avhandling ska handla
just om gel-dosimetri, och om hur dosen
påverkas av patientens andning.
Men inte bara behandlingen utan också

diagnosmetoderna kan förfinas. Mammografi till exempel har räddat livet på
många kvinnor vars bröstcancer upptäckts i tid. Men omkring två tiondelar
av alla tumörer går inte att upptäcka på
bilderna från en vanlig mammografiundersökning.
– I stora bröst och täta bröst kan en
LUM nr 10 | 2008

Andas in, håll andan! Sofie Ceberg hjälper en patient att andas
djupt, så att strålbehandlingen
bara träffar bröstet och inte skadar hjärta och lungor. (Bilden är
arrangerad).

T.v. en vanlig mammografibild
där all information från hela
bröstet blandas samman, t.h. en
tomosyntesbild som bara visar ett
tunt skikt av vävnaden. På tomosyntesbilden syns en tumör längst
ner i bröstet.

liten tumör dölja sig utan att man ser
den på en mammografibild, säger Sören
Mattsson. Det beror framför allt på att
vanliga röntgenbilder lägger ihop all information från hela bröstet, och inte bara
visar det skikt där tumören finns.
Han pekar på en röntgenbild av ett
bröst med en liten, eventuellt misstänkt
fläck. Tumör eller inte? Bilden ger inget
tydligt svar.
Bättre går det med en ny teknik som
kallas tomosyntes. Den innebär att röntgenröret flyttas i olika vinklar så att hela
25 bilder av bröstet kan tas utan att den
totala stråldosen ökar. Med hjälp av dessa

går det att få fram högupplösta snittbilder från olika djup i bröstet, dvs. studera patientens bröst i ett antal millimetertunna skikt. I det aktuella fallet gav
tomosyntesbilderna ett tydligt svar: den
misstänkta fläcken var verkligen en tumör, som snabbt bör behandlas.
– Nästa steg är att göra en studie i en
större patientgrupp för att visa att metoden fungerar så bra som vi tror. I så fall
lär tomosyntes i framtiden komma att ersätta dagens mammografi, menar Sören
Mattsson.
text: INGEL A BJÖRCK
foto: Gunnar menander
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Hur går det till när vi människor tolkar språk, gester och bilder?
Det ska ett trettiotal forskare kartlägga. I januari startar ett tvär
vetenskapligt centrum för kognitiv semiotik vid Lunds universitet.
Bland annat skapas ett särskilt babylabb. Genom experiment och
jämförelser mellan barn och apor ska man ta reda på hur vår för
måga att tolka omvärlden utvecklats under historiens gång.

hur upplever
vi världen?
Kognitiva semiotiker ska studera bebisar och apor
för att förstå hur vår bild av omvärlden skapas

D

et är en glad skara forskare
som LUM möter på avdelningen för semiotik vid Institutionen för konst- och musik
vetenskap. Det är bara några dagar sedan
Riksbankens Jubileumsfond meddelade
att den satsar 33 miljoner kronor på forskningen i kognitiv semiotik under sex år.
Centrumbildningen får namnet Centre for Cognitive Semiotics, CCS. Här
ska i första hand forskare från semiotik,
lingvistik och kognitionsvetenskap samarbeta, men det kommer också deltagare
från filosofi, humanekologi och arkitektur liksom från musik- och teaterhögskolorna i Malmö. Sammanlagt ett 30-tal
personer engageras, varav ett tiotal del
finansieras med anslaget.
– Centrumbildningen är den naturliga fortsättningen på ett samarbete som vi
startade för sju år sedan. Då fick vi peng-
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ar från fakulteten för att jobba ihop, berättar Göran Sonesson, professor i semiotik, och forskarkollegan Jordan Zlatev,
docent i lingvistik.
intresserat sig mest för kultur- och bildanalys.
Men när de och lingvisterna började
samarbeta med kognitionsvetarna i ett
EU-projekt 2005 fick de en mer handfast inriktning. De kunde göra experiment med apor vid bl.a. Max Planck-institutet i Leipzig.
– Genom att jämföra med apor kan
vi lära oss mer om hur människans uttrycksmedel förändrats under evolutionen. Det arbetet fortsätter nu. Lunds
universitet har ett avtal med djurparken
Furuvik utanför Gävle och vi förstärker
våra forskningsresurser där, berättar Göran Sonesson.
EU-projektet avslutades i april. Några
Semiotikerna har tidigare

lingvister och kognitionsvetare gick samman i projektet ”Thinking in time” som
erövrade ett av Vetenskapsrådets Linnéstöd i somras. Den gruppen blir en
samarbetspartner för den nya centrumbildningen, liksom kolleger vid Handelshögskolan i Köpenhamn. I Lund planeras ett samarbete om babylabbet, som ska
skapas vid Humanistlaboratoriet i Språkoch litteraturcentrum (SOL). Labbet ska
anpassas för att ta hand om de späda försökspersonerna. CCS får också sina lokaler i SOL.
– Semiotiken har som ämne haft svårt
att få gehör i Sverige – den har uppfattats
som flummig eller för komplicerad, berättar Göran Sonesson. Gränserna mot
lingvistik och kognitionsvetenskap är
delvis flytande. Det är inte så konstigt eftersom det är samma verklighet som utforskas, men med lite olika perspektiv.
– Lingvistik fokuserar på språk och
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foto: thorlakur jonsson / nordic photos

Just gester och miner är intressanta att

studera, eftersom de delvis kommer före
språket; de finns hos barn som ännu inte
kan tala och hos apor. När människan
blir del av en kultur påverkar det gester
och minspel.
Varför skakar t.ex. bulgarer på huvudet när de säger ”ja”, på ett sätt som andra européer uppfattar som ”nej”? Jordan
Zlatev som själv är från Bulgarien vet inte
svaret, bara att han är ganska förvirrad på
den punkten efter tjugo år i Sverige.
– Jag tror att jag gör ”rätt” på bulgariska och även på svenska, i alla fall när
jag är medveten om min gest. Men min
LUM nr 10 | 2008

gissning är att den bulgariska varianten
kan komma att försvinna med ökad EUanpassning, säger han lite ironiskt.
En central fråga för forskningen i kognitiv semiotik är när i människans utveckling – som individ och som art – hon
förstår att exempelvis bilder är just avbildningar av verkliga föremål. Här kan experiment med barn och apor ge ny kunskap
och en uppgift för det nya centret blir att
göra parallella experiment med aporna i
Furuvik och i babylabbet i Lund.
Kognitionsvetaren Tomas Persson

visade i sin avhandling som kom tidigare i år – och som bygger på en semiotisk modell – hur svårt det är för apor att
tolka bilder. Det finns dock undantag:
den berömda dvärgchimpansen Kanzi i
Iowa som lärt sig förstå en del engelska
kan också förstå innebörden i schematiska teckningar.

t

kognitionsvetenskap på tänkande, perception och förståelse. Semiotiken tar ett
bredare grepp: vi försöker fånga in alla lager av mening, upplevelse och erfarenhet
som finns inbäddade i betydelsen av t.ex.
en min eller en gest.

Från semiotik till
kognitiv semiotik
Erfarenheter och förväntningar påverkar tolkningen av tecken, gester,
språk, bilder och andra betydelser.
Kultur och biologiska förutsättningar ger ramen för vad vi uppfattar och
vilka betydelser vi utläser. Detta vårt
generella mänskliga sätt att tolka
världen är de kognitiva semiotikernas
arbetsfält.
Ursprungsbetydelsen av semiotik
är teckenlära, men man säger numera hellre ”vetenskapen om betydelserna”. Det är den upplevda världen
som står i centrum; det är mindre
viktigt att jorden är rund, än att vi
uppfattar den som platt.
I klassisk semiotik har man studerat hur vi uppfattar verkligheten dels
genom självreflektion, dels genom
att analysera olika kulturella uttryck.
Men redan på 80-talet använde sig
Göran Sonesson av resultat från experiment i varseblivningspsykologi och kognitionspsykologi i sin bok
”Pictorial concepts”.
Forskarna förenar teorier och
kunskaper från semiotik, lingvistik
och kognitionsvetenskap i det nya
forskningsparadigmet kognitiv semiotik. Det gör det möjligt att utföra
egna experiment grundade i semiotiska modeller.
Ett exempel:
Ta ett konkret exempel: en svamp,
en Karl Johan-svamp.
Det är helt olika saker vi får veta
om Karl-Johan-svampen om vi får information om den genom det språkliga uttrycket, genom en teckning,
t.ex. i en flora, ett fotografi, eller en
avbildande gest. Den kan förmedlas
olika till oss också beroende på avstånd och från vilken vinkel den betraktas.
Den fotograferade svampen skulle förr i världen ha uppfattats som
mer sann än den tecknade. Photo
shop har ändrat på det; unga människor utgår numera ofta från att fotografier är manipulerade.
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”Semiotiken har som ämne haft svårt att få gehör i Sverige
– den har uppfattats som flummig eller för komplicerad.”
Dessutom ska andra i gruppen, bl.a.
lingvisterna Merle Horne och Mikael
Roll, registrera aktiviteten i hjärnan hos
försökspersoner när de lyssnar på tal och
musik, eller ser gester och bilder.
– Genom ”neurosemiotiken” visar
vi att vi inte är klassiska humanistiska
flummare, skrattar Jordan Zlatev.

Inom centret ska man också bygga upp

BRIT TA COLLBERG
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En annan uppgift för det nya centret
blir att utforska hur betydelser bildas och
förändras; semiotikdoktoranden Sara
Lenninger studerar hur förståelsen för
bilden utvecklas hos förskolebarn, medan doktoranden i lingvistik Mats Andrén
studerar gesters betydelse och utveckling
hos barn.
en databas över semiotiska ”typer”. Den
ska fånga in människans hela system för
att förmedla betydelser, inte bara språk
utan också sådant som gester, miner, bilder, musik etc. i olika kulturer. Man vill
se om likheter och skillnader i uttryck
mellan olika kulturer hänger samman.

Glada semiotiker. Främre raden: Sara Lenninger,
Anna Cabak Rédei och Mats
Andrén. Bakre raden: Göran
Sonesson och Jordan Zlatev.
foto: britta collberg

Göran Sonesson – en excellent doldis
Länge en doldis, åtminstone hem
ma i Sverige. Men universitetets
stora kvalitetsutvärdering lyfte
fram honom och hans ämne i ljuset:
betyget blev ”excellent”.
– En glad överraskning, kommen
terar Göran Sonesson, professor i
semiotik, och som trots ett stort in
ternationellt nätverk inte är bekant
med RQ08-utvärderarna.

Göran Sonesson läste det nya ämnet allmän språkvetenskap i Lund på 70-talet.
Men när han ville gå vidare och studera
de tecken som föregår och ständigt samverkar med språket – semiotikens område – fick han åka till Paris för att skriva
sin avhandling. 1983 var han dock tillbaka från en tjänst i Mexiko och fick ett
första forskningsprojekt.
– Fast då var pengarna slut. Det var
svårare att expandera och bygga upp nya
ämnen.
24

Göran
Sonesson.
foto:
britta
collberg

Göran Sonesson har haft projektmedel som räckt till hans egen forskning,
men inte mer. Han har publicerat sig flitigt – på engelska, franska, tyska och
spanska. Han har många internationella

kontakter och anlitas ofta som föreläsare inom sina specialområden kultur- och
bildsemiotik. Internationellt känd och
respekterad som grundare av ”Lundaskolan” har Göran Sonesson befunnit sig i
forskningsfronten. En anmärkningsvärd
prestation av en ensam forskare, konstaterar utvärderarna i RQ08-rapporten.
Det går mode i allt – och på senare år
har semiotiken kommit mer i ropet. Möjligen beror det på att man nu kompletterar kulturperspektivet med en biologisk,
evolutionär ansats.
– En annan förklaring borde vara de
nya digitala medierna, menar Göran
Sonesson. Den gamla uppdelningen i
konstbild, rörlig bild, musik etc. kan bli
ett hinder när man ska fånga in och analysera medier med flera olika uttrycksmedel.
Hur som helst är det medvind. Projektpengarna till tvärvetenskapliga samarbeten med lingvister och kognitions-
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Tvåhundra år skiljer Carl
Hamiltons medverkan i ”Halaltv” 2008 och Madame de Staëls
resa i Tyskland.
Men likheterna är stora. Både
Hamilton och Madame de Staël
är barn av sin tid, produkter av
sina kulturer. De bär på fördo
mar och förväntningar som på
verkar hur de upplever sin om
värld. Och omgivningen avläser
dem med sina skygglappar. Re
sultatet? Kulturkrock!

forskare har också räckt till att inrätta
postdoc-tjänster, och inom kort flyttar semiotikerna från konstvetarna i Josephsonhuset till nya lokaler i SOL-centrum.
– Äntligen har vi en forskningsmiljö!
säger Göran Sonesson.
man bäst förklarar vad
semiotik är, tar han reklamen för Absolut vodka som exempel. I annonserna
kan man urskilja den särpräglade vodkaflaskan som en form i t.ex. en gränd i
Neapel, där flaskans konturer bildas av
en hängande gatlykta och ett tvättstreck
med kläder på tork.
– Det är bilder med många bottnar
och betydelser. Paradexempel på hur
man trumfar in ett varumärke, genom
att leka med en form i olika typiska miljöer, som väcker vissa associationer och
förväntningar som speciellt för amerikanska turister är starkt kopplade till
det traditionsrika Europa, säger Göran
Sonesson.
På frågan hur

”eller åka hem till Iran” (varifrån ingen av dem är).
En som skulle kunna nyansera bilden av det som hände i teve är Anna
Cabak Rédei, Sveriges första doktor i
semiotik, specialiserad just på kulturkrockar och en av forskarna i det nya
tvärvetenskapliga centrumet för kognitiv semiotik.
Anna Cabak Rédei disputerade förra året med en avhandling om

Under hösten har det skrivits spaltkilometrar om det uteblivna handslaget mellan debattören och författaren Carl Hamilton och två av de
tre programledarna i SVTs satsning
”Halal-tv”. Programledarna, unga
muslimska kvinnor som bär slöja, ville hälsa på ”traditionellt muslimskt vis”, med handen över bröstet.
Carl Hamilton kände sig förödmjukad när de vägrade ta emot hans utsträckta hand; han tappade humöret och krävde att kvinnorna
skulle ta seden dit de kommer

Madame de Staël
var en tongivande
kulturpersonlighet
i Frankrike runt
sekelskiftet 1800.
När hon reste till
Tyskland blev
kulturkrockarna många.
ill: scanpix /
age
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t

När kulturer
krockar

t

Madame de Staël, tongivande kulturpersonlighet i Frankrike runt sekelskiftet 1800.
Madame de Staël var starkt påverkad
av upplysningen och höll litterära salonger i Paris kring tiden för franska revolutionen och fram till Napoleons makt
övertagande. Hon och kejsaren kom
dock inte överens, och 1803 förvisades
hon för första gången och valde då att
resa till Tyskland.

let ske i hög grad på hennes villkor.
Men ett samtal på den enas villkor
blir inte en äkta dialog, är en av Anna
Cabak Rédeis slutsatser i sin analys av
Madame de Staël. Mönstret blev ännu
tydligare i mötet med Rahel Levin, som
höll litterära salonger i Berlin. Här hoppades Madame de Staël äntligen hitta en
jämlike, en som matchade henne i social
briljans. Hennes egna anteckningar visar att hon verkligen tyckte sig ha funnit just detta.

Med Paris förlorade Madame de Staël

sin plattform och det var en kvinna utskuffad ur sin naturliga miljö, som ställde kosan österut, till Weimar, Berlin och
så småningom till St Petersburg. Om den
första resan skriver hon i boken ”Om
Tyskland”, som förbjöds i Frankrike, för
att man förstod att den var en kritik av
Napoleon.
Anna Cabak Rédeis analys visar Madame de Staëls dolda agenda. Varje skildrad händelse bär på en mängd betydelser och associationer; mötet med slaviska
bönder är en indirekt kritik av Napoleon
som inte är upplyst nog att ta till andra
medel än krig i sin maktutövning.
Förutom den politiska agendan finns

en personlig, mindre medveten. Precis
som en god författare, men med forskarens systematik, klär Anna Cabak Rédei
av sin huvudperson olika lager av fördomar, förväntningar, önskningar. Madame de Staël har blivit kränkt och det är
med längtan efter samhörighet och stöd
som hon söker upp Goethe och Schiller.
Särskilt Goethe har hon stora förväntningar på – hon har ju läst ”Den unge
Werthers lidanden”.
som förväntat. Privata brev avslöjar att Madame
de Staël blev besviken på Goethe; förvisso en stor konstnär, men fetlagd och
lite svårpratad. Då stämde Schiller bättre med hennes bild av ”den brinnande
konstnärssjälen”. Goethe och Schiller
fasade själva inför att behöva konversera
på franska och konfronteras med denna
Mötena blir inte riktigt
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Rahel Levins version är mindre smick-

Anna Cabak Rédei är Sveriges första doktor i semiotik, specialiserad på kulturkrockar.
foto: britta collberg

”Men viktigast för
möten över kultur
gränser är inte
vördnad för ‘den
andres‘ kultur. Det
viktigaste är viljan
att mötas och att
föra en dialog.”

företrädare för den nyktra upplysningskulturen, som ju de tyska romantikerna
utmanade. Madame de Staël dominerar
i sin kulturella överhöghet och ”tar bort
all poesi i mig” enligt Schillers privata
brev; hon å sin sida skriver till sin far om
Goethes och Schillers ”bisarra metafysik” och klumpiga konversation. Trots
kulturkrocken sker ändå ett givande
möte mellan Schiller och Madame de
Staël – tack vare honom. Han ser hennes kvalitéer och behov och låter samta-

rande: Madame de Staël går helt miste
om en viktig dimension i Rahel Levins
personlighet, nämligen hennes judiska
bakgrund och den utsatthet den innebar. Det minskar respekten för henne
från Rahel Levins sida. Madame de Staël
är intellektuellt självcentrerad, hon har
inte nyckeln till vare sig Rahel Levin eller den tyska kulturen.
Men om Madame de Staël verkligen
förstått sig på Rahel Levins bakgrund
och känt en vördnad för den tyska romantiken, hade det slagit några broar?
Förmodligen.
Men viktigast för möten över kulturgränser är inte vördnad för ”den andres”
kultur. Det viktigaste är viljan att mötas
och att föra en dialog, framhåller Anna
Cabak Rédei i sin avhandling.

hjälpa Carl Hamilton och programledarna
bakom ”Halal-tv”? Själv har Anna Cabak Rédei inte hunnit sätta sig in i denna omskrivna kulturkrock i den svenska
statstelevisionen, nästan exakt tvåhundra år efter Madame de Staëls resor.
– Jag är nyfiken på den, men anledningen till att det inte har blivit så mycket tv-tittande för mig den senaste tiden
är faktiskt Madame de Staël. Jag har fullt
upp med att översätta hennes självbiografi till svenska – ett uppdrag som ska
vara klart alldeles snart, säger Anna Cabak Rédei.

Kanske skulle den insikten
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Tiggare utanför sjukhuset i Chisinau i
Moldavien, som är Europas fattigaste land.
Fattigdomen gör att många lockas att sälja
sina organ, men blir lurade både på pengar
och eftervård. foto: susanne lundin

”Nu ska jag snart sälja
min andra njure!”

t

De är för sjuka för att arbeta och har blivit lurade på mer
parten av de utlovade pengarna. I stället för ett lite bättre liv
har de fått sin kropp och kanske hela sin framtid förstörd.
Susanne Lundin, professor i etnologi, har träffat offren för
organtrafficking i Moldavien.

LUM nr 10 | 2008
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”En njurdonator i Sverige får bästa möjliga vård och uppföljning efter donationen. Något sådant finns inte i Moldavien, Europas fattigaste land.
Därför blir offren för organtrafficking troligen aldrig friska igen.”

E

t

n av dem jag mötte var mycket rädd för att trafficking-organisationen skulle få höra
att han talat med utomstående. Han skämdes också över sin situation och hade därför inte rest tillbaka till
hembyn, utan bodde nu i huvudstaden
med familjen hopträngd i en etta med
cementgolv. Pengarna han fått var redan slut, eftersom han inte längre kunde arbeta, berättar Susanne Lundin.
Hon studerar organtrafficking inom
ramen för ett forskningsprojekt kallat
”Kroppen som gåva, resurs och handelsvara”. Vid två resor till Moldavien har
hon kunnat konstatera att de flesta i landet vet mycket lite om vad det innebär att
donera en njure.
– ”Nu ska jag snart sälja min andra
njure!” sa en person till och med till
mig!
Teknikens utveckling har gjort det
lättare att göra njurtransplantationer, vilket ökat antalet möjliga patienter. Bara i

Organtrafficking

5–8.000 organ säljs via trafficking varje
år, enligt Världshälsoorganisationen. En
indier som säljer sin njure kan få 2.000
dollar i ersättning som mest, en moldavier 2.700 och en amerikan 30.000 dollar. Förmedlarnas provision på både säljarsidan och köparsidan är flera gånger
större.
Inom Europa uppskattar WHO den illegala handeln med organ till 150-250
fall om året. De som lämnar organ är fattiga personer från länder i det forna östblocket, som Moldavien, Rumänien och
Kosovo men också Estland och Tjeckien.
Om ”medicinsk turism”, se t.ex. www.liver4you.org där organ erbjuds för transplantation på Filippinerna.
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Europa står 65 000 personer i kö för att
få en njurtransplantation. Antalet donerade njurar från avlidna är inte alls lika
högt, och därför dör varje dag ett 15-tal av
patienterna i transplantationskön.
Det stora behovet har lett till både så
kallad ”medicinsk turism” och organtrafficking. Medicinsk turism är när någon
från den rika världen reser till ett av de
länder som specialiserat sig på betalda
transplantationer, som Turkiet, Indien
eller Filippinerna.
”Vi ägnar oss bara åt lagliga transplantationer av njurar från levande donatorer,
vilket ger den erkänt bästa kvaliteten”,
säger ett av de filippinska sjukhusen i sin
reklam. Mellan 65 000 och 95 000 dollar får patienten/kunden betala för sin
nya njure.
får den som lämnat ett organ den utlovade betalningen plus all
vård som behövs efter operationen. Men
här finns en stor gråzon, som går över i
ren trafficking när de blivande organgivarna luras eller tvingas in i situationen.
– I Moldavien utlovar organmäklarna antingen jobb i utlandet eller en rejäl
ersättning för en donerad njure. Sedan
visar det sig att jobbet utgörs av organdonation, att ett organ säljs och att ersättningen bara blir en struntsumma, förklarar Susanne Lundin.
Vid sitt andra besök i landet träffade hon två organsäljare som båda hade
ångrat sig när de kommit till Istanbul
och förstått mer om följderna av en operation. Men den ene dödshotades och
den andre togs fast efter att ha försökt
fly från de kriminella organförmedlarna.
Båda männen drogades, vaknade upp på
sjukhus utan sin ena njure, och dumpades sedan snabbt i hemlandets huvudstad Chisinau.
– En njurdonator i Sverige får bästa
I bästa fall

Besöken hos organtraffickingens offer i
Moldavien har berört Susanne Lundin både
som forskare och som medmänniska.
foto: ingela björck

möjliga vård och uppföljning efter donationen. Något sådant finns inte i Moldavien, Europas fattigaste land. Därför blir
offren för organtrafficking troligen aldrig
friska igen, säger Susanne Lundin.
många år intresserat sig för
människans förhållande till sin kropp
och hur det förändrats genom den moderna medicinska tekniken. Idag kan vi
tillverka barn i provrör eller i en surrogatmamma, göra om utseendet med plastikkirurgi och byta ut både lever, hjärta och
njurar. Kroppen kan förändras på teknisk väg och dess delar har förvandlats
till varor som kan köpas och säljas.
Nu deltar Susanne Lundin och kollegan Markus Idvall från Lund i ett forskningsprojekt som finansieras av ÖstHon har i
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ersjöstiftelsen. Projektet handlar om
organtransplantation sett ur filosofiska,
idéhistoriska och etnologiska perspektiv.
– Vår västerländska etik säger att ingen människa får bli ett bruksföremål för
någon annan. Därför talar man om behovet av ”altruistisk donation”, dvs att ge
bort ett organ frivilligt och utan ersättning. Men det är inte realistiskt i stor skala, för hur många vill göra något sådant?
undrar Susanne Lundin.
Själv kan hon inte tänka sig att ge bort

en njure annat än till någon i sin närmaste familj. Och många svenskar kan
inte tänka sig att donera organ ens efter
sin död. Här finns därför å ena sidan ett
enormt behov av organ, å andra sidan ett
mycket litet utbud – i alla fall inom de
etiska och legala ramarna.
Åsikterna i de internationella diskussionsforum som Susanne Lundin deltagit
i har därför varit blandade. Vid ett möte

i våras hos Transplantation Society – en
sammanslutning för både myndigheter,
praktiker och ideella organisationer – ansåg somliga att det är lika bra att legalisera organhandeln, för att minska utrymmet för de kriminella aktörerna.
Själv skulle hon vilja sätta mer press på

de läkare som utför transplantationerna.
De är ju inte själva några kriminella personer, utan kunniga specialister vid sjukhus som är bra nog för rika västerländska
kunder. Om läkarna vägrade låta utomstående patienter betala sig förbi vårdköerna, så skulle merparten av organhandeln kunna stoppas.
Susanne Lundin har haft svårt med sin
forskarroll vid besöken i Moldavien. Misären i detta utfattiga lilla land är skakande, liksom skammen hos organ-traffickingens offer – unga män som misslyckats
i männens traditionella försörjarroll och
nu känner sig som värdelösa vrak.

Inför så mycket elände är det svårt att
hålla sig neutral. Ändå ska man ju som
forskare inte låta sig förvandlas till aktivist, utan försöka ta ett steg bakåt och
hitta de övergripande perspektiven.
Riktigt har detta inte lyckats ännu.
– Jag har faktiskt inte så mycket forskningsklokt att säga om saken just nu, erkänner hon.
– Och jag vet inte hur jag ska göra
med de berättelser jag fått av mina intervjupersoner. Tänk om de blir igenkända
i mina rapporter, då kanske de råkar ut
för repressalier från de kriminella trafficking-nätverken?
dock inte akut än så
länge. Det forskningsprojekt Susanne
Lundin deltar i pågår ytterligare en tid,
och hon ska bland annat resa också till
Ukraina och Turkiet för att studera situationen där.
Denna fråga är

INGEL A BJÖRCK

Medlemmer til Lundbeckfondens nye bedømmelseskomité
for naturvidenskabelige projekter søges
Bedømmelseskomitéens opgave er at vurdere de ansøgninger,
som fonden modtager, med hensyn til finansiering indenfor det
naturvidenskabelige område og fremkomme med indstillinger
til fondens bestyrelse. Komitéen arbejder indenfor den strategi
og de retningslinier, som bestyrelsen beslutter. Komitéen vil
skulle kvalitetsbedømme ansøgninger indenfor ikke-biologisk
fysik og kemi på molekylært niveau.
Naturvidenskabelige ansøgninger, der grænser til sundhedsvidenskab, vil fortsat blive behandlet af fondens siddende
internationale videnskabelige bedømmelseskomité.
Komitéen vil bestå af i alt tre medlemmer. Ét medlem er samtidig medlem af Lundbeckfondens bestyrelse: direktør, civilingeniør Jes Østergaard, som ligeledes vil være formand for
komitéen.
Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond med væsentlige aktieposter i
H. Lundbeck A/S og ALK-Abelló A/S. Fonden uddeler årligt ca. 330 mio. kr.
til videnskabelige formål indenfor sundheds- og naturvidenskaberne.
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Der søges to medlemmer fra de nordiske lande til komitéen.
Ansøgerne skal være aktive og erfarne forskere med ekspertise
indenfor fysik og/eller kemi på molekylært niveau. Funktionstiden er 3 år med mulighed for forlængelse endnu én periode, og
aflønningen er 75.000 DKK årligt samt dækning af rejseudgifter.
Der afholdes ét årligt komitémøde på fondens adresse i Hellerup. Ansøgningerne udsendes til komitémedlemmerne via
internettet eller per post 4-6 uger før komitémødets afholdelse.
Ansøgning bedes sendt elektronisk til Lundbeckfonden på
mail@lundbeckfonden.dk senest den 30. januar 2009.
Yderligere oplysninger kan fås hos fondens forskningschef,
Anne-Marie Engel, tlf. +45 39 12 80 00. Desuden henvises til
fondens hjemmeside.
Lundbeckfonden
Vestagervej 17, DK-2900 Hellerup
Tlf. +45 39 12 80 00
www.lundbeckfonden.dk
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Räddaren
i drivan
Lavinen går! Fjällsluttningen förvandlas på ett ögonblick
till ett inferno av glidande snömassor. Tjugo minuter
senare kan flera människor ligga döda under snön.
Nu kommer ett nytt fiffigt hjälpmedel för liftpersonal
och räddningsarbetare. Det väcker de begravdas
mobiltelefoner så att man lätt kan pejla in dem på någon
meter när.
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Systemet har uppfunnits av universitetslektor Fredrik Tufvesson på Institutionen för elektro- och informationsteknik
på LTH tillsammans med ett par studenter. Den ene av dem, Fredrik Thorsell är
fortfarande med i projektet när det närmar sig ett kommersiellt förverkligande.
Tillsammans har de bildat bolaget
ResQU, som fått mycket hjälp av det
innovationssystem som byggts upp runt
Lunds universitet.
– Vi har nu en apparatur som vi ska
testa i fält i Åre i vinter tillsammans med
fjällräddare och polis. Faller testet väl ut
kan vi ha en produkt på marknaden om
ett år, säger Fredrik Tufvesson.
Han är övertygad om att uppfinningen kommer att rädda liv.
Medan lavinolyckor
är ganska ovanliga i Sverige och då
drabbar skidåkare

Fredrik Tufvesson
demonstrerar den
första prototypen
till sökantenn,
tillverkad av
whiskeyrör.
foto: mats
nygren

och kanske någon snöscooterförare, så
sker det 200 om året i t.ex. Schweiz där
20 personer dödas, en del i sina hem.
Idén uppstod när Fredrik kombinerade sitt intresse för utförsåkning med sitt
jobb som forskare inom radiovågors utbredning och antennteknik. ”Varför inte
leta efter lavinoffer med hjälp av deras telefoner?”
tog han
fram en patentsökt apparat som väcker
upp alla telefoner i närområdet och gör
att de börjar sända. Det gör de annars
bara med någon enstaka signal i timmen
om de inte används eller förflyttas mellan
olika basstationer.
Utrustningen finns i en liten väska
som väger två kilo och som ska ingå i
fjällräddares utrustning. Dessutom ingår en sökenhet som kan pejla på ett
ganska konventionellt sätt, men med
så hög precision som på någon meter när.
– Den fungerar utmärkt i laboratoriet men ska i vinter testas i fält.
Där ska den ju också tåla temperaturer på –20 grader och snöstorm,
påpekar Fredrik Tufvesson.
Man ska på 15 sekunder kunna se om det
finns mobiltelefoner i närområdet,
detta oavsett om
det finns täckning i området eller ej.
OperatöMed hjälp av två studenter

rerna har redan sökenheter som letar efter mobiltelefoner, men de har en precision sämre än 100 meter.
– Vi kan på 15 sekunder se om det
finns några begravda telefoner i ett område. Om man får upp folk inom några
minuter riskerar ingen att dö.
fick ResQU pris i
Venture Cup. De har också fått stöd av
LU Innovation och stipendium av Teknikbrostiftelsen och Innovationsbron.
Connect Skåne har två gånger bjudit
på ”Språngbrädor” där de testar idén ur
många synvinklar. Den sista språngbrädan uppe i Östersund under medverkan
av polis och fjällräddare var en riktig
kick, berättar Fredrik Tufvesson.
– Det är på tiden att det händer något
på det här området, menade fjällräddarna
från Skistar som äger de flesta stora svenska fjällanläggningar. Skit i marknaden, se
bara till att grejerna funkar, sa man.
För två år sedan

fått stöd av institutionen med sitt laboratorium och av
High Speed Wireless Center i E-huset
som hjälpt till med patentansökan.
– Det handlar inte om någon jättemarknad, kanske några hundra apparater i hela världen, tror Fredrik, Men en
möjlighet är att de kan användas även vid
jordbävningar och liknande katastrofer,
fast svårigheterna då är mycket större. De
ska därför testas av Ericssons räddningsteam, Ericsson Respons, som skickar ut
containrar med en basstation vid katastrofer i hela världen.
– Idén har potential att bli en bra affär. Kan den rädda liv är det ännu större,
menar Fredrik Tufvesson.
Idag arbetar räddningsarbetare mest
med hundar och pinnar. Det finns också ett söksystem baserat på radioteknik
men det är bara ett fåtal skidåkare som
bär de radioreflexer som krävs till det.
Uppskattningsvis 90 procent av skidåkarna bär mobiltelefoner.
Företaget har också

MATS NYGREN
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Central European University i Budapest är ett av de deltagande universiteten i MESPOM-
programmet. De andra kommer från Sverige, Storbritannien och Grekland.

Aleh Cherp är koordinator för MESPOM-
programmet.

studiedestination
europa!
Internationell miljömaster uppdelad på fyra länder
– Hela världen i ett och samma
klassrum, det är styrkan i MESPOMprogrammet, säger förre detta lun
dastudenten Jennifer Lenhart från
USA, som nu upplever miljöarbete
på nära håll i Nairobi, där hon arbe
tar för FN.

Lundainitiativet från 2004 att forma ett
gemensamt masterprogram inom miljö med tre andra europeiska universitet
i Storbritannien, Ungern och Grekland,
har blivit en succé. Hittills har 70 studenter från 52 länder gått igenom programmet. Koordinator för MESPOMprogrammet är Aleh Cherp som LUM
träffar i Budapest.
– Ett starkt behov och en stor portion
entusiasm skapade vårt unika koncept
där varje värduniversitet bidrar med sin
specialitet. Sverige står för miljöledning
32

i industrin, Ungern med miljöpolitiska
frågor, Storbritannien med sin bakgrund
som industriland bidrar med lösningar på
föroreningar och Grekland ger studenterna en fantastisk möjlighet att uppleva
grekisk natur och kultur, säger han.
mellan politik, vetenskap och industri lockar studenter från hela världen och MESPOM kan handplocka framgångsrika
studenter med hög kompetens som redan har en examen i enviromental sciences, policy and management. Men än så
länge har ingen svensk student ansökt.
– Vi marknadsför Europa som studiedestination och kan erbjuda stipendier
till studenter som kommer från resten av
världen. På examensbeviset är ett sigill
från både ett brittiskt och svenskt universitet mycket värt, säger Aleh Cherp.
Kombinationen i utbildningen

För Jennifer Lenhart från USA var
det hela paketet som lockade. Efter att
ha upplevt en miljömässig utmaning på
Haiti, en ö med dålig infrastruktur, samt
utbildat sig i Thailand i människors kultur och utveckling snubblade Jennifer
över MESPOM-programmet och köpte
idén med att ha flera länders perspektiv
på miljöfrågor. Första året studerade hon
på Central European University i Budapest och packade sedan sina väskor och
slog sig ner i Lund på Internationella miljöinstitutet, IIIEE, under ett år
– Jag gillar det svenska utbildningssystemet där läraren hjälper dig att bli
oberoende och kritisk i ditt tänkande.
När jag läste min master lärde jag mig
att verkligen veta vad jag pratade om,
och det är kunskap som varar. Jag fick ett
personligt kunnande och ett djup som
ger brett perspektiv. Det är inte alla län-
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der som har den universitetsmodellen.
Avgiften och ekonomin löste Jennifer
med hjälp av stipendier, men som amerikan är hon inte främmande för att man
vanligtvis betalar summan själv, oftast
med hjälp av sina föräldrar.
– Det svenska systemet är otroligt.
Tänk att landet investerar i något så viktigt som utbildning. Det är vi amerikaner inte bortskämda med. Europa borde
definitivt konkurrera med USA om utländska studenter. Det är så hög kvalité
på de europeiska universiteten, men jag
tror att många som inte är från Europa är
oroliga för att européer pratar dålig engelska eller ingen engelska alls.

Jennifer Lenhart från USA gillar
MESPOM-programmet och att
studenterna får flera länders
perspektiv på miljöfrågor.

till MESPOM-programmet 2008–2010 är nu avslutad och det var
500 studenter från 86 länder som söktetill de 35 platserna. För de studenter som
fick sitt examensbevis i år med de åtråvärda sigillen väntar en ljus framtid på arbetsmarknaden. De flesta har fått arbete
inom företag, organisationer, universitet och tankesmedjor. I Storbritannien
har man nyligen genomfört att studenter som inte är från EU, men som har en
examen från ett brittiskt universitet får
arbetstillstånd.
Antagningen

t

text & foto: Bodil Malmström

MESPOM

MESPOM är ett Erasmus Mundus program som samkörs av fyra universitet och
stöds av Europeiska kommissionen. MESPOM förbereder studenterna till att kunna
identifiera och implementera lösningar på
komplexa miljöutmaningar, speciellt ur ett
internationellt perspektiv.
MESPOM-programmet ges på engelska
och sträcker sig över två år. Studenterna
väljer att studera på tre av de fyra universiteten; the International Institute for Industrial Environmental Economics på Lunds
universitet, Manchesters universitet, Central European University i Budapest and
Aegeans universitet på Lesvos i Grekland.
Avgiften för en student från ett EU-land är
1.500 euro om året och för studenter utanför EU är summan 10.500 euro.
Info: www.mespom.eu
LUM nr 10 | 2008
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Har du spännande forskningsresultat?
Vi har 450 000 kronor att fördela för att stödja patentering.
Lunds universitet har genom LU Innovation fått
beviljat 450 000 kronor av Vinnova. Dessa pengar
ingår i ett sexmånaders pilotprojekt och ska användas till nyhetsgranskningar av forskningsresultat vid
Lunds universitet.
En nyhetsgranskning är ett första steg i patentprocessen. Vi låter en oberoende specialist undersöka om din upptäckt eller forskningsresultat skulle
kunna gå att skydda med patent. Att upptäckten
kan skyddas med patent ökar nämligen värdet
avsevärt. Det gör det möjligt för dig som forskare att få betydande finansiering så att dina
forskningsresultat kan nyttiggöras på bästa sätt,
och bli t.ex. en ny produkt eller medicin som kan
hjälpa människor i vårt samhälle.

Satsningen är ett sexmånaders pilotprojekt som
i efterhand kommer att utvärderas och ligga till
grund för beslut om fortsatt finansiering. Vi vill
därför uppmana alla forskare vid LU som har en
ny upptäckt, spännande forskningsresultat eller
annan forskningsbaserad idé att kontakta oss.
Vi på LU Innovation finns alltid här för att hjälpa dig
vidare med din upptäckt. Vi ger stöd och resurser
inom affärsutveckling, patent och finansiering och
har ett stort kontaktnät som kan ta dig och din
innovation vidare.

En nyhetsgranskning kostar 10 000-15 000 kronor, vilket betyder att vi kan genomföra 30-45
nyhetsgranskningar med de här pengarna.

Kontakta oss
RING: Innovationslinjen 046-222 11 11
MAILA: info@luinnovation.lu.se
LÄS MER: www.luinnovation.lu.se

LU Innovation
Lunds universitets stöd för kommersialisering av forskning
34
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Fikarummet
– en grogrund för nya Nobelpris?

I

samband med årets forskningsproposition har en
viktig debatt blossat upp – om hur resurserna för
infrastruktur skall fördelas. Samtidigt är vi sorgligt omedvetna om betydelsen av den intellektuella infrastrukturen. I vårt land, utan en väl utvecklad
pub- och kafékultur, tänker vi kanske att vad stort sker
i forskningen sker på laboratorier eller i forskargruppernas interna diskussioner. Vi inser alltför sällan att
den fantastiska universitetsmiljön är den främsta resursen i forskningen. Ett universitet är en myrstack av experter inom oerhört många områden. I mötet med experter inom andra discipliner kan ens egna funderingar
bli fröet till spännande forskning. Hur sker dessa möten? Låt mig illustrera med ett par exempel.

Det medicinska forskningsrådets laboratorium

för molekylär biologi i Cambridge, England, är relativt litet. Där arbetar ca 250 forskare. 13 av laboratoriets forskare har belönats med Nobelpris sedan 1958.
Senast var det 1998 och 2002. Detta är naturligtvis en
enorm framgång. Jag har frågat åtskilliga av de forskare som arbetar där vilken den unika resurs är som leder till denna framgång. Är det någon del av den kvalificerade utrustning de naturligtvis har tillgång till?
Nej, svaret blir unisont: Kantinen! Här dricks förmiddagskaffe, äts enkel lunch och dricks eftermiddagste gemensamt för alla på laboratoriet. Alla stöter ihop,
oftast dagligen. Ibland drar samtalen ut på tiden och
spännande forskningsproblem diskuteras, inte sällan
med deltagare utanför den egna gruppen. Det är då
labbets totala intellektuella resurser kan utnyttjas och
nya Nobelpris kan födas.

I Umeå finns ett

centrum för växtforskning (www.
upsc.se). Centrumet har vuxit till ca 170 personer och
har fått utmärkelser av The Scientist för: ”The best place to work for post doctoral scientists in the life scienc-
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gästkrönikan

Om betydelsen av den intellektuella infrastrukturen för goda
forskningsresultat, skriver Anders Liljas, professor emeritus i
molekylär biofysik. Insikten om betydelsen av mötesplatser
är låg i Lund jämfört med Cambridge och Umeå, menar han.

es outside of the US”. Labbets förre chef, Göran Sandberg, som nu är rektor för universitetet, slog tidigt fast
att alla skall fika i samma lokal. Små utspridda fikarum är som isolerade öar. De utgör inte bara ett slöseri med lokaler m.m. utan framför allt en förlorad möjlighet till de spontana och upprepade möten som kan
leda till nya tankar och experiment eller inriktningar. Rektor sprider nu med framgång centrumets fikarumserfarenheter
runt universitetet.
”Jag har frågat åtskilliga av de
Hur har vi det
i Lund? Jag tror vi
forskare som arbetar där vilken
har en bra bit att
den unika resurs är som leder
gå! Insikten om
till denna framgång. Är det
betydelsen av mötesplatser kan finnågon del av den kvalificerade
nas på ett teoreutrustning de naturligtvis har
tiskt plan, men
krafttag för att
tillgång till? Nej, svaret blir
göra praktik av
unisont: Kantinen!”
dessa insikter saknas. Det gör mig
ont att min förra arbetsplats, Kemicentrum, där man
nu fått till ett centralt kafé och lunchservering med intilliggande uteplats, måste dra ner utbudet på grund
av lågt intresse. Jag har drömt om det omvända förhållandet. Att dagligen ha chansen att se och ibland
diskutera med institutionens många duktiga forskare
vore ett oerhört lyft.
Den infrastruktur vi i första hand behöver är de informella mötesplatserna – en till synes trivial men ack
så värdefull grogrund för ny information, nya insikter,
ny inspiration.
Anders Liljas
professor emeritus
i molekylär biofysik
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Lunds universitets monter lockade många studenter på de tre stora utbildningsmässorna i Stockholm, Göteborg och Malmö foto: maria wendel

Storsatsning på utbildningsmässor
studentrekrytering. Mitt i den

stora mässhallen i Malmö domine
rar den – LUs monter med allt en bli
vande student behöver veta om att
plugga i Lund. Och i monterns fem
”tårtbitar” står ett trettiotal perso
ner redo att guida potentiella stu
denter.

t

November är de stora utbildningsmässornas tid. Under ett par veckors tid finns
LU representerat i Stockholm, Göteborg
och Malmö. Mycket förarbete ligger bakom att ta fram montern och allt informationsmaterial. Men det stora arbetet görs
på plats med hjälp av ett 30-tal student
ambassadörer, studievägledare och stu-

Utbildningsmässor

Lunds universitet deltar i tre stora utbildningsmässor om året: i Stockholm,
Göteborg och Malmö. Dessutom deltar
universitetet i ett tiotal mellanstora mässor samt ett 20-tal småmässor runt om
i Sverige. Under de tre stora mässorna i
november har man delat ut 10.000 ex
av inspirations- och utbildningskatalogen ”Life of Lund”, och därtill delar alla
områdena ut eget material.
36

dieinformatörer som svarar på alla frågor
från de besökande ungdomarna.
– Vi får kontakt med många olika
personer. En del har väldigt klart för
sig vad de vill söka för utbildning och
vet exakt vad de vill ha för information.
Andra är glada för att ha någon att bolla med eftersom de är osäkra på vad de
vill göra, säger marknadskommunikatör Bodil Malmström på Informationsenheten.
Montern är indelad i fem sektioner,
ungefär som en tårta, och i en tårtbit
samsas naturvetenskap med medicin, i
en annan samhällsvetenskap med humaniora- och teologi samt juridik. LTH
har en egen tårtbit liksom Ekonomihögskolan, och Campus Helsingborg delar
tårtbit med den centrala studievägledningen. Montern är stor och syns klart
bland de andra lärosätenas och företagens montrar.
– Trycket i Malmö, med 6.000 förbokningar, är stort eftersom den mässan hålls på vår hemmaplan, säger Bodil
Malmström.
Måns Andersson studerar till vardags till civilingenjör i lantmäteri på
LTH. Under mässorna arbetar han med
det praktiska kring montern men ock-

så med att svara på frågor om Lund som
studentstad.
– Hur boendet i Lund fungerar är något som många frågar om. En del ställer
de stora universiteten mot varandra och
undrar varför man ska välja att plugga i
Lund och inte i Uppsala, säger han.
– Jag svarar ärligt. Och jag skulle ju
ljuga om jag säger att det är lätt att hitta
bostad i Lund. Samtidigt vill jag inte avskräcka dem som frågar, utan säger också
att det går att hitta bostad om man ligger
på lite grann. Själv känner jag ingen som
tältar eller bor på camping så boendet löser sig för alla förr eller senare.
Just ärliga är något som de som arbetar i montern ska vara. Likaså servicemedvetna och trevliga. Studentambassadörerna som jobbar på mässorna får
utbildning i retorik, regler och behörighet och allmänt gott mässuppträdande
innan de kör igång.
– Det handlar om vår trovärdighet.
Det här är inget PR-jippo, utan vi ska ge
de blivande studenterna all den information de behöver för att kunna göra ett bra
val. Har vi inte någon utbildning som de
efterfrågar ska vi självklart hänvisa dem
vidare till en annan högskolas monter, säger Bodil Malmström.
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Slipa engelskan
på webben!
språkstöd. Hur står det till med

engelskkunskaperna vid LU? Skrivs
det kanske mer Swenglish thän
English?
Snart kan det vara slut med det.
Nu byggs nämligen webbplatsen
”Academic Writing in English” där
såväl personal som studenter kan få
hjälp med det engelska språket.

t

I takt med att universitetet blir allt mer
internationellt ställs högre krav på språkkunskaperna. Forskningsresultat och
studentuppsatser ska skrivas på engelska,
precis som kurs- och utbildningsplaner i
Bolognaprocessens kölvatten. Men den
skrivna engelskan har en del kvalitetsbrister på sina håll. Även utvärderarna i
RQ08 påpekade att universitetets engelska forskningswebbplatser på många håll
var bristfälliga.
– Vi får allt fler frågor från personer
vid LU som behöver hjälp med att skriva engelska i olika sammanhang, säger
Cecilia Wadsö Lecaros, som är lektor i
engelska.
En del kurser ger lärare vid SOL-centrum redan via Personalenheten, men nu
ska hjälpen göras mer tillgänglig till en
större grupp. Nyligen tog rektor beslut

om att bygga en webbaserad plattform
för akademiskt skrivande på engelska för
att stödja handledare, forskare, studenter
och administratörer.
En projektgrupp på SOL-centrum,
där bland andra Cecilia Wadsö Lecaros
och kollegan Julienne Sandgren ingår,
håller som bäst på att planera för plattformens innehåll och struktur. Tanken
är att personal och studenter ska kunna logga in på sajten som, fullt utbyggd,
ska innehålla exempeltexter, lösningar på
vanliga problem och länkar till bra sajter. Man planerar också att tillhandahålla självinstruerande handledning och övningar online, men också kurser.
– Riktigt hur plattformen kommer att

se ut är ännu inte klart. Men det är viktigt att poängtera att den inte ska fungera som en översättningsbyrå, utan här ska
man få hjälp till självhjälp för att kunna
skriva väl fungerande texter. Instruktionerna ska vara lätta och begripliga och
man ska inte behöva behärska någon särskild terminologi för att förstå upplägget,
säger Cecilia Wadsö Lecaros.
En del redan översatt material kommer att läggas upp på plattformen. Lennart Nyberg, som också är lektor i engel-

Vad heter det egentligen på engelska?

• Magister/Master – den svenska ma-

gisterexamen existerar inte i den engelskspråkiga världen och att kalla den för
”master” kan i värsta fall få juridiska konsekvenser. Alternativet i den engelska
översättningen av Högskoleförordningen
är: Master (One Year). En masterexamen
blir då Master (Two Years). Arbetsgruppen bakom HSVs nya svensk-engelska nät
ordlista kommer emellertid att föreslå de
än mer precisa beteckningarna Master
(60 credits) och Master (120 credits).
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• Nivå – Bolognareformens tre utbildningsnivåer benämns på svenska grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, och
det har varit svårt att finna engelskspråkiga motsvarigheter. Vid LU har man valt de
begrepp som ursprungligen användes för
att formulera Bolognamodellen, dvs. first
cycle, second cycle och third cycle.
• Opposition/opponent – oppositions-

förvarande av svensk modell existerar inte
i den engelskspråkiga världen. Därför be-

ska har under 1,5 år haft det samordnande
ansvaret för att översätta fakulteternas
Bolognaanpassade kurs- och utbildningsplaner. Hittills har cirka 1000 kursplaner
översatts och 100 utbildningsplaner. I slutet av året beräknar han att så gott som
allt material som fakulteterna har skickat
in för översättning ska vara klart.
– Jag kommer att lägga upp dokument
som jag har kommit i kontakt med under
arbetets gång. Det är exempelvis kursplanemallar, utlysningstexter och populärt
skrivna informationstexter som beskriver
en utbildning, säger Lennart Nyberg.
Han ska också lägga upp en kommenterad ordlista med förslag på hur man benämner centrala högskolebegrepp.
Lennart Nybergs samordningsansvar
för översättningar tar slut vid årsskiftet.
Men eftersom behovet av översättning är
stort har han skissat på ett förslag om att
bilda en översättningsgrupp vid LU, där
tre personer delar en heltidstjänst.
– På så sätt blir det ett mindre sårbart
system eftersom kunskapen sprids på fler
personer inom universitetet, säger han.
En pilotversion av plattformen Academic Writing in English är tänkt att vara
klar sent nästa höst och ska då testas.
– Vi kommer att vidareutveckla innehållet efter de behov och önskningar
som användarna uttrycker, säger Cecilia
Wadsö Lecaros.
Anna Johansson
Fotnot: Projektets fullständiga arbetsnamn
är Academic Writing in English at Lund University, AWELU.

hövs omskrivningar; att opponera kan t.ex.
benämnas critically review eller publicly
discuss and criticise. Det engelska ordet
”opponent” är olämpligt. Det har länge varit vanligt att benämna doktorsdisputationens fakultetsopponent ”faculty examiner” men det är inte så adekvat eftersom
opponenten inte har en betygsättande
roll. Ett alternativ för fakultetsopponent vid
doktorsdisputationer kan vara external
expert eller subject specialist som också kan användas som uttryck för en sakkunnig.
Källa: Lennart Nyberg

37

Boken
Aspekter på
adoption
Är adoption att se som en ”god gärning” eller något som kan ifrågasättas på grund av risken för barnhandel och för att det ibland går dåligt
för adoptivbarnen? Hur beskrivs
adoption i medierna, och hur ser
vuxna adopterade själva på sin bakgrund? Dessa frågor tas upp i Elizabeth Martinell Barfoeds avhandling
Berättelser om adoption (Socialhögskolan).

Lärare får hjälp
med retoriken
Retorik är konsten att välja språk konstruktivt, menar den nye professorn i
ämnet Anders Sigrell i boken Retorik
för lärare (Retorikförlaget). Boken
innehåller både teori och övningar
samt exempel på kända retoriker och
retoriska termer, och är tänkt för alla
som undervisar på olika nivåer.

Trafik och hållbarhet
Går det att förena trafikens utveckling med mål som trygghet, miljö och
tillgänglighet? Hur kan man ta hänsyn
till handikappades och äldres behov?
Det är några frågor som tas upp i Tra
fiken i den hållbara staden, med
professorn i trafikteknik Christer Hydén som redaktör.

Vad har ny teknik
betytt för lärandet?
Lärandet har hamnat i en ny situation
genom datorn, internet och mobiltelefonen. Det menar Bodil Jönsson i
boken Vi lär som vi lever (Gleerup),
där hon diskuterar vad dessa innovationer betytt för skolan och lärandet.
Boken är tänkt som en reflektionsoch inspirationsbok främst riktad till
lärare och utbildare.
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Britta Collberg från LUM byter några ord med Mathias Osvath efter LUM-LIVE-debatten.
I bakgrunden Mats Benner och Eva Österberg. foto: petra francke

LUM firade med debatt
livet vid akademin. Om känslor
inom den akademiska världen, arv
kontra miljö, Darwin kontra Freud
och mycket mer handlade debatten
LUM LIVE i Universitetshuset, som
ingick i firandet av LUMs 40-årsju
bileum.

Känslor brukar inte förknippas med akademin – forskare tänks ju vara kyligt neutrala och objektiva. Men visst finns de.
– Som forskare utsätter man ju sig
själv för ständiga risker. Det man lägger fram kan mötas med kritik eller med
total tystnad. Naturligtvis väcker detta känslor, förklarade historieprofessorn
Eva Österberg.
Fast känslorna syns sällan öppet, me-

nade hennes med-debattörer. Mats Benner från Forskningspolitiska institutet
talade om bristen på vardagsomtanke
och vardagskänslighet, som tvingar akademiker att ägna sig åt en sorts ”Kremlologi” i försöken att avläsa sin ställning
från halvt osynliga signaler. Är jag accep-

terad, är jag omtyckt? Sådana frågor får
inga tydliga svar i den känslotorra universitetsvärlden, menade han.
Mathias Osvath är kognitionsvetare och specialist på människoapors tänkande. Han möter ibland känslor av ett
mycket speciellt slag, grundade på ideologi.
– Jag har fått anonyma bedömningar av mina publikationer där skribenten
inte utgått från deras vetenskapliga innehåll utan från sin tro. ”Människor är ju
ändå människor, och det är skillnad på
oss och aporna!” är deras känslomässiga budskap.
och neurovetaren Germund Hesslow försvarade
ändå systemet med peer review, kollegial bedömning.
– Kritik är ju nödvändig. Får jag synpunkter på en artikel kan jag bemöta
dem och vässa mina argument, menade
Cecilia Hägerhäll.
Hon trodde också att det är lättare för
en experimentell forskare än för t.ex. en
Kemisten Cecilia Hägerhäll
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organisation. Till årsskiftet

E
byter Humanekologiska
av
delningen fakultet – från den
humanistiska till den samhällsve
tenskapliga.
– Rent vetenskapligt står vi
närmare samhällsvetenskapen.
Lovisastigen
Särskilt genom det samarbete vi
har med kulturgeografin. Vi job
bar t.ex. mycket med hållbarhet
som en objektiv problematik, sä
ger professor Alf Hornborg.
Svenshögsvägen

Margaretavä
gen

Humanekologer byter fakultet

Sofiavägen

humanist att få kritik: för en labbforskare är det tydligare att det är experimentet och inte hans eller hennes personliga
tänkande som kritiseras.
Germund Hesslow efterlyste D
snarast
C
Sofiaparken
mer kritik, eller i alla fall mer vakthållning mot forskare som inte håller måttet.102
Med dagens hårda krav på att publicera sig och synas kan annars fåfänga och
Margaretaäregirighet driva forskare till att försöka
prångla ut undermåliga produkter. parken
– Jag har sett artiklar med mängder
av fel, som jag101
refuserat som bedömare
för en viss tidskrift. Sen har jag sett dem
dyka upp i helt oförändrad form i någon
Baravägen
annan
mindre nogräknad tidskrift! berättade han.

Idag sorterar humanekologi under
Etnologiska institutionen som också organiseras om. Den går upp i Institutionen för kulturvetenskaper där
flera mindre institutioner inom den
historisk-filosofiska sektionen samlas. Varken den stora utvärderingen
RQ08 eller Högskoleverket anser att
humanekologin hör hemma där, utan
föreslår att den ges ett annatrvä”hem”
gen

inom universitetet. Alf Hornborg
F
G
håller med.
– Vi är flera som är antropologer
i grunden och internationellt sett är
det primärt ett samhällsvetenskapligt ämne.
Humanekologi med tio anställda
blir istället en avdelning under Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. Några personalnedskärningar är det inte tal om.
– Nej ingen riskerar jobbet, förn
säkrar han. Vi står starka som avdeläge
gev
n
i
t
ning med delaktighet i både
Ge Linnéstöd (LUCID) och programstöd från
Riksbankens Jubileumsfond (Centre
for Cognitive Semiotics).
Det senare anslaget delar Alf Hornborg och hans kollegor med forskare inom bl.a. semiotik och lingvistik
som finns inom humaniora – ett samarbete som humanekologerna kommer att vara fortsatt måna om.

kontra miljö, Darwin
kontra Freud togs också upp. Germund
Hesslow skåpade för sin del helt ut Freud,
som han kallade för ”en bluff som byggde upp ett system av bortförklaringar när
hans teorier inte stämde”.
De andra i panelen var mer försonligt
inställda.
stitutionernaEvai Österberg
Lund.)såg Freud som
en enorm inspirationskälla för litteratur
te
Sys
och konst, oavsett den mer tveksamma
han spelat för psykologin. Mats BenRSITY roll
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ner menade också att Freuds betoning av
en
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På gång

disputationer

12 december Proteomics Course. Pro
teomics course in ”2D Gel-based Proteo
mics” a course given by the SCIBLU Proteomics facility”. Kl 9.00 Biomedical Center D13,
Lund. För mer information, www.lth.se/sciblu/
services/proteomics/courses/

12 december

16 december Seminarium. Technologi
cal innovation and organizational lear
ning in China. Ji Liu, University of Electronic
Science and Technology of China, Chengdu,
China and visiting researcher at Aalborg University, presents the paper ”Technological Innovation and Organizational Learning: a case
study on dynamics of a technological innovator network”. Kl 14.15 CIRCLE, Sölvegatan 16,
Lund.
16 december Lunds filosoficirkel: Vad
är bildning och har vi någon nytta av den?
”Salongslejon och skönandar i bildning
ens tjänst”, Elisabeth Mansén. Kl 19.30, Palaestra, Universitetsplatsen, Lund.
19 december Musikhögskolans jul
konsert med symfoniorkester, stor kör, ensembler och solister – under ledning av Mats
Paulson. Ett musikaliskt julbord med musik
av bland andra John Williams, Felix Mendelssohn och Hilding Rosenberg samt världsmusik
och ”nyarrat” julmedley. Kl 17.00 och 20.00 i
Malmö Konserthus. Biljetter (150 kr) säljes genom biljettkassan på Malmö Konserthus, 040343500.
29 januari-09 Föreläsning. Patrik Medstrand håller årets Thure Carlsson föreläsning ”Slower progression to AIDS in du
ally (HIV-1 and HIV-2) infected individuals
compared to single (HIV-1 only) infected
individuals?”. Kl 14.00 i Stora Föreläsningssalen i Wigerthuset, Klinikgatan 22, Lasarettsområdet i Lund.

Michal Odermarsky i klinisk medicin med
inriktning pediatrik: ”Novel cardiovascular
risk factors in childhood”. Kl 13.00 Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum, BMC, Lund.
Johan Wernehag i elektronikkonstruk
tion: ”Microwave CMOS beamforming transmitters”. Kl 10.15 i sal E:1406, John Ericssons
väg 4, Lund.
Charlotta Nilsson i fysik: ”New tools for
probing biological extremes of ionizing radiation”. Kl 13.15 i sal B, Fysiska institutionen,
Professorsgatan 1, Lund.
Anna Christensen i kemi, inriktning
biokemi: ”Plant calreticulins- calcium-binding
proteins with many functions”. Kl 13.00, KC,
hörsal A, Getingevägen 60, Lund.
Pär Tufvesson i bioteknik: ”Lipase catalysed synthesis of speciality chemicals – technical, economical & environmental aspects”. Kl
10.30 i sal K:B, KC, Getingevägen 60, Lund.
Olle Frödin i sociologi: ”Synergies, stalemates and social dilemmas. Governance in
south Africa in comparative perspective”. Kl
9.15 i Kulturens auditorium, Lund.
Malin Ågren i franska med språkve
tenskaplig inriktning: À la recherche de la
morphologie silencieuse: sur le développement du pluriel en francais L2 écrit”. Kl 13.15 i
hörsal Världen, Geocentrum I, Lund.
Christian Widholm i historia: ”Iscensättandet av Solskensolympiaden. Dagspressens
konstruktion av föreställda gemenskaper vid
Stockholmsolympiaden 1912”. Kl 14.15 i sal 3,
Historiska institutionen, Lund.
Olof Ståhl i klinisk medicin med inrikt
ning reproduktion: ”Cancer and male reproductive function – the effect on sperm DNA
integrity and on birth outcomes in the offspring”. Kl 13.00 Jubileumsaulan, ing 59, Universitetssjukhuset MAS, Malmö.

Julstämning

i lunds domkyrka 16 december 18.00
medverkande: nationskörerna
tal av kk, tlth och af

arr: studentprästerna
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13 december
Per Stobaeus i historia: ”Hans Brask. En senmedeltida biskop och hans tankevärld”. Kl
10.15 i sal 3, Historiska institutionen, Lund.
Jonas Nyvold Pedersen i fysik: ”Tunneling through nanostructures – interactions, interference and broadening”. Kl 10.15 på Fysikum, hörsal B, Sölvegatan 14 A, Lund.
Oscar Persson i klinisk medicin med in
riktning neurokirurgi: ”Gene and protein
expression in human gliomas”. Kl 9.15 i Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum, Lund.
Olof Rask i pediatrik: ”Thrombosis in
children”. Kl 10.00 i aulan, Clinical Research
Center, ing 72, Universitetssjukhuset MAS,
Malmö.

16 december
Anne-lie Ståhl i experimentell pediatrik:
”Platelet activation and tissue factor release in
hemolytic uremic syndrome”. Kl 09.00 Belfragesalen, D15, Biomedicinskt centrum, Lund.

17 december
Daniel Bexell i neurokirurgi: ”Stem cell based therapy of malignant brain tumors”. Kl
9.15, Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum, Lund.
Michael Moon i humanekologi: ”Green
ideology and its relations to modernity. Including a case study of the green party of Sweden”. Kl 10.15 i Kulturanatomens hörsal, Biskopsgatan 7, Lund.

18 december
Gordana Tasevska-Dinevska i kardiolo
gi: ”Gender aspects on heart failure”. Kl 8.00
i aulan, ing 35, plan 1, Universitetssjukhuset
MAS i Malmö.
Ulrika Brath i fysikalisk kemi: ”Molecular dynamics studied by NMR relaxation experiments characterization of functional dynamics in the FK506 binding protein FKBP12”. Kl
10.15 i hörsal, B, KC, Lund.
Sandra Diaz i klinisk medicin med in
riktning diagnostisk radiologi: ”Hyperpolarized 3He-diffusion MRI in evaluation of
lung structure in emphyserna. Validation and
development of the method”. Kl 9.15 i aulan,
Clinical Research Center, Universitetssjukhuset
MAS, Malmö.

19 december
Christofer Karlsson i biomedicin med in
riktning cell- och molekylärbiologi: ”Surface proteins of finegoldia magna interacting
with the human host”. Kl 9.15 i Rune Grubbsalen, Biomedicinskt Centrum, Sölvegatan 18,
Lund.
Oskar Bengtsson i teknisk mikrobio
logi: ”Genetic traits beneficial for xylose uti-
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lization by recombinant Saccharomyces cerevisiae”. Kl 10.15 i sal B, KC, Getingevägen 60,
Lund.
Rickard Persson i arkitektur: ”Segregation, education and space – A case study of
Malmö”. Kl 9.15 i sal B, A-huset, Sölvegatan
24, Lund.
Ainur Elmgren i historia: ”Den allra käraste fienden. Svenska stereotyper i finländsk
press 1918–1939”. Kl 10.15 i sal 3, Historiska
institutionen, Lund.
Fredrik NG Andersson i nationaleko
nomi: ”Wavelet analysis of economic time
series”. Kl 10.15 i EC3:211, Holger Crafoords
Ekonomicentrum, Lund.
Följande disputationer har ägt rum:
Lovisa Sunesson i molekylär medicin:
”Molecular mechanisms underlying morphological effects of protein kinase C under normal
conditions and cellular stress”.
Birgitta Gunnarsson i arbetsterapi:
”The tree theme method – an occupational therapy intervention applied in outpatient psychiatric care”.
Pia Lundqvist i vårdvetenskap: ”Children born prematurely. Their father´s experiences and trends in mortality and morbidity
during a ten-year period”.
Elisabeth Martinell Barfoed i socialt ar
bete: ”Berättelser om adoption”. Sakar Osman i fysik: ”Multiple parton interactions in
deep inelastic ep-scattering at HERA”.
Benny Pacheco i cell- och molekylärbi
ologi: ”Formation of iduronic acid in dermatan sulfate by two DS-epimerases”.
Mari Ekman i fysiologi: ”Developmental regulation of smooth muscle contraction in
the urinary bladder”.
Elinor Ljungberg i handkirurgi: ”Hand
injuries in young children. Incidences, aetiologies, injury patterns and costs”.
Magnus Centlow i obstetrik och gy
nekologi: ”Gene and protein profiling of the
preeclamptic placenta”.
Gunilla Cruce i psykiatri: ”Riskbruk och
beroende av alkohol, narkotika och tobak hos
personer med svår psykisk sjukdom. Förekomst och återhämtning”.
Jonas Asklund i litteraturvetenskap:
”Humor i romantisk text. Om Jean Pauls estetik i svensk romantik: C.F. Dahlgrens Mollbergs
epistlar (1820), C. J. L. Almqvists Amorina
(1822) och C. Livijns Spader Dame (1825).
Magnus Carlqvist i teknisk mikrobiolo
gi: ”Enzymatic reduction of ketones”.
Jianhua Cao i teletrafiksystem: ”Marginal productivity Indices and linear programming relaxations for dynamic resource allocation in queueing systems”.
Stefan R Ahlfors i dermatologi och ve
nereologi: ”Molecular mechanisms and comLUM nr 10 | 2008

plete antigen formation in allergic contact dermatitis”.
Matthias Laschke i klinisk medicin med
inriktning experimentell kirurgi: ”On leukocyte recruitment in cholestatic liver injury”.
Magnus Olofsson i historia: ”Tullbergska rörelsen. Striden om den skånska frälsejorden 1867–1869”.
Magdalena Naum i historisk arkeologi:
”Homelands lost and gained. Slavic migration
and settlement on Bornholm in the early middle ages”.
Kristen Rassmus-Gröhn i rehabilite
ringsteknik: ”User-centered design of non-visual audio-haptics”.
Kristian Solem i signalbehandling:
”Signal modeling and detection in nephrologic
and cardiac applications”.
Richard Johansson i datavetenskap:
”Dependency-based semantic analysis of natural-language text”.
Johan Karlsson i matematik: ”Towards
fully automatics optimal shape modelling”.
Sara Kalm i socialt arbete: ”Governing
global migration”.
Gilda Josefina Erosa Rejón i kemi, in
riktning organisk kemi: ”Characterization of
secondary metabolites from natural sources”.
Åse Sykfont Snygg i kemi, inriktning
oorganisk kemi: ”Cationic interactions with
nucleic acids with focus on anticancer active
platinum (II) complexes”.
Johanna Repits i virologi: ”Co-evolution
of the HIV-1 R5 phenotype and the viral envelope glycoproteins”.
Chris van Rossem i industriell miljöeko
nomi: ”Individual producer responsibility in
the WEEE directive – from theory to practice?”.
Lena Örnberg i ekonomisk historia:
”Bondens val: System, samspel och stödjande strukturer under moderniseringsprocessen i
norra Thailand”.
Marketa Sjögren i endokrinologi: ”Genetics of type 2 diabetes and metabolic syndrome: from genome wide linkage scans and
candidate genes to genome wide association
studies”.
Cornelis JH Pronk i stamcellsbiologi:
”Early blood cell formation ”in sickness and
health, ”till death do us part”.

Tjänster
Ekonom, 75%, Institutionen för regler
teknik. Ref nr PA 2008/3910, ans 15 dec. Info
046-2228780.
Upphandlare vid Ekonomienheten.
Ref nr PA 2008/3812, ans 15 dec. Info 0462221505.

Doktorand i bioteknik vid Kemiska in
stitutionen. Ref nr PA 2008/3990, ans 17
dec. Info 046-2228264.
Studievägledare, 50-75%, vid Social
högskolan. Ref nr PA 2008/4073, ans 16 dec.
Info 046-2229591.
Doktorand i kemiteknik. Ref nr PA
2008/4096, ans 17 dec. Info 046-2228297.
Doktorand i kemiteknik. Ref nr PA
2008/4097, ans 17 dec. Info 046-2228292.
Postgraduate scholarship in chemistry,
within the discipline of organic chemistry.
Ref nr N2008/673, ans 16 dec. Info 0462228220.
E-handelssamordnare vid Ekonomien
heten. Ref nr PA 2008/3813, ans 15 dec. Info
046-2221505.
Forskningsingenjör – emissionsmätar
ansvarig. Ref nr PA 2008/3490, ans 22 dec.
Info 046-2228523.
Utbildningsbidrag i teoretisk fysik. Ref
nr N 2008/647, ans 22 dec. Info 046-2227780.
Doktorand i geobiosfärsvetenskap. Ref
nr PA 2008/3978-0, ans 8 jan 2009. Info 0462223743.

Kurs i kreativitet
Institutionen för psykologi, Lunds universitet, anordnar fakultetsgemensam
forskarutbildningskurs i kreativitet våren
2009: ”Kreativitet – från person till plats
ur processperspektiv.” Dagligen möter
vi begreppet kreativitet, men vad menas
egentligen med detta värdeladdade ord?
Vem räknas som kreativ, och innebär vår
nyskapande potential i alla avseenden något positivt?
Kursledare: Professor Ingegerd Carlsson, 046-2228764.
Anmälan görs till: högskolesekreterare
Eva Henriksson, 046-2221772, eva.henriksson@psychology.lu.se

m

ning
lear
Läs mer på www.ced.lu.se
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Susanne Kristensson, Sektionen
för ledningsstöd.

Klas Malmqvist,
Sektionen för
forskning, innovation, samverkan.

Staffan Svensson,
Sektionen för personalfrågor.

Ann-Kristin Mattsson, Sektionen för
ekonomi.

Tarmo Haaivisto,
Sektionen för student och utbildning.

Annette Stambolovski (Byggnad), Johnny Nilsson
(IT) Dan Sjöholm (Service), Sektionen för Byggnad –
IT – Service. foto: gunnar menander

Nya sektionscheferna presenterade sig
förnyad förvaltning. – Har man
väl kommit in så kommer man ald
rig ut, sa Susanne Kristensson, en
av de nya sektionscheferna som
presenterades vid ett förvaltnings
seminarium i början av december.
Det hon menade var att man inte
lämnar ett jobb vid Lunds universi
tet, vilket bekräftades många gång
er om vid resten av chefspresenta
tionerna. Här fanns de som varit
vid LU både 20, 30 och 40 år!
Susanne Kristensson, universitetets nuvarande chefsjurist, blir chef för Sektionen
för ledningsstöd med fem underavdelningar: ärendehantering och sekretariat, planering
och utvärdering, ledningsstab, ledningskommunikation och fundraising. Dessutom sorterar funktionerna juridiskt stöd, akademiska
högtider och LUs konstsamling under denna
sektion.

Kommunikationsfrågorna hör också till
största delen hit med Caroline Runéus som
ny chef – men exakt hur organisationen ska se
ut är ännu inte klart.
– Detta är en helt ny sektion sa Klas
Malmqvist om ”sin” Sektionen för forskning,
innovation och samverkan.
Han har närmast varit prorektor för LTH i
fem år med ansvar för lärar- och forskarhandledning. Sektionen har fyra underavdelningar: internationella relationer, innovation, uppdragsutbildning och regional etikprövning.
Sektionen för personalfrågor tar personalchef Staffan Svensson hand om ett tag
till. Den utökas med avdelningen för kompetensutveckling och ledarskapsutbildning vilket innebär att nuvarande CED som har hand
om det idag – flyttar hit. Övriga två underavdelningar är löneutbetalningar samt arbetsrätt
och anställningsfrågor.
Minst förändringar blir det i Sektionen för
ekonomi som fortsätter att ledas av Ann-Kris
tin Mattsson. Det nya här blir funktionsan-

svar för budgetering och ekonomisk uppföljning och analys. För budgetprocessen ska man
även införskaffa ett tekniskt stödsystem.
Sektionen för student och utbildning leds
fortsättningsvis av Tarmo Haaivisto. Nytt för
honom blir en ökad betoning på studentrekrytering samt att verka för en god studiemiljö. Sektionen med sammanlagt 58 anställda
får fem underavdelningar, som förutom de nya
funktionerna i övrigt stämmer överens med de
som finns inom nuvarande Studerandeenheten.
Tre personer ska leda Sektionen för Byggnad – IT – Service. Det är nuvarande byggnadschef Annette Stambolovski, LDCs chef
Johnny Nilsson och chefen för Serviceenheten Dan Sjöholm.
– Samverkan är den bärande tanken här, sa
servicechefen som fått ett nytillskott i form av
Akademiska verkstaden från LTH.
Denna sektion ska också ansvara för den
kommande omflyttningen av hela centralförvaltningen. Ett jättepussel får man förmoda.
Maria Lindh

LUMs utgivningsdatum våren 2009
		 Manusstopp		
LUM 1		 9 januari		
LUM 2		 6 februari		
LUM 3		 6 mars		
LUM 4		 16 april		
LUM 5		 13 maj
LUM 6		 4 juni		
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Utkommer
23 januari
20 februari
20 mars
30 april
29 maj
18 juni

Halva LUMs upplaga sprids utanför LU. Här en trogen
LUM-läsare i New Dehli... foto: göran frankel
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hänt!
medaljutdelning. Tre lundaforskare har

fått pris av Kungliga Fysiografiska Sällskapet
i Lund. Det är professorn i atomfysik Sune
Svanberg som fått sällskapets minnesmedalj
i guld, professorn i klinisk kemi Björn Dahl
bäck som fått Engeströmska medaljen och
lektorn i teoretisk kemi Mikael Lund som fått
Fabian Gyllenbergs pris. Dessutom fick professorn i klinisk farmakologi Karl-Erik Anders
son, tidigare vid LU men nu vid Wake Forest
Institute i USA, sällskapets Thunbergmedalj.
prisad. Hermann Grimmeiss, professor e.m. i fasta tillståndets fysik har fått Jan
Czochralski-priset, instiftats av den polska vetenskapsakademin, polska sällskapet för materialvetenskapen och polska sällskapet för kristallodling. Priset delas ut varje år under E-MRS
(European Materials Research Society) höstkonferens i Warsawa till forskare som har gjort
banbrytande insatser inom materialvetenskapen särskild kiselteknologin.
GULDREGN. Sexton forskare i Malmö får dela

på 12,6 miljoner kronor från Hjärt-Lungfonden för lovande forskning inom hjärt-kärl- och
lungområdet. Sammanlagt har fonden i år delat ut 140 miljoner kronor.
I Skåne gick årets forskningsanslag i Malmö till professorerna Håkan Arheden, Erk
ki Pesonen och Per Hellstrand, docenterna
Arne Egesten, Ellen Tufvesson och Gunil
la Westergren-Thorsson samt doktor Petru
Liuba. I Lund till professor Anna HultgårdhNilsson, docenterna Ulf Ekelund och Jonas
Erjefält samt doktorerna Gustav Smith, Yu
lia Shakirova och Karl-Henrik Swärd. Till
MAS till professorerna Leif Groop och Jan
Nilsson samt docent Eeva Piitulainen.
INDUSTRIGUIDE. Lundastudenten Gustav

Gustavssons examensarbete har resulterat i
en guide som ska hjälpa industrin att släppa ut
mindre koldioxid. Nu får han Swecos studentpris som delas ut till ett examensarbete som visar på smarta lösningar för ett bättre klimat.
Priset består av 25.000 kronor för deltagande i
en nationell eller internationell konferens
NEUROSTIPENDIUM. Tre unga forskare inom

neuroorådet vid LU får vardera 280.000 kronor från Hjärnfonden, och kommer nu att kunna bedriva hjärnforskning på heltid under ett
år för att öka kunskapen om hjärnans sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Det
är Vladimer Darsalia, Roybon Laurent och
Alexandra Waldenström Ellervik.
LUM nr 10 | 2008

LU och AstraZeneca
vill underlätta
samarbete
AstraZeneca och Lunds univer
sitet har träffat ett ramavtal.
Det ger gemensamma principer
och förhoppningsvis snabbare
startsträckor för alla forsknings
samarbeten i fortsättningen.
Med en forskningsbudget på 40 miljarder
dollar och 17 forskningsenheter i åtta länder är AstraZeneca en viktig global spelare
i den medicinska forskningen, men samtidigt just nu i ett lite ekonomiskt ansträngt
läge. En orsak är till det är ett antal bakslag
sent i några utvecklingsprojekt.
Men globale forskningschefen Jan
Lundberg hoppas på de många nya projekt
som just nu ligger ganska nära i ”pipeline”.
– Särskilt expanderar vi på hjärt-kärlsjukdomar, cancer, andningssjukdomar,
smärta och infektionssjukdomar.

Rektor Göran Bexell och AstraZenecas globale forskningschef Jan Lundberg är nöjda
med samarbetsavtalet.

Samarbeten inom forskningen kring
dessa och andra sjukdomar, provning av
nya läkemedel och utbildning av forskare är alla viktiga strategiska intressen för
AstraZeneca. Man vill också gärna söka
forskningspengar tillsammans med universitetet.
Liknande ramavtal har AstraZeneca redan med flera andra svenska universitet.
text & foto: MATS NYGREN

Anslag. Patrik Medstrand, docent vid

Avdelningen för molekylär virologi har fått
800.000 kronor av Stiftelsen Konsul Thure
Carlssons Minne för sin HIV-forskning. Dess
syfte är att med molekylära och andra metoder studera virusets genetik och sjukdomsalstrande förmåga.
MÄNNISKORÄTTSANSLAG. Stiftelsen Justa
Gardi för främjande av humanitär vetenskaplig forskning och utbildning har anslår 550.00
kronor till jur. dr. Christina Johnsson vid Raoul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt i Lund. Det ska
finansiera forskningsprojektet ”Ett människorättsperspektiv som arbetssätt” som beräknas
pågå under ett år och syftar till att utveckla
en metod som kan underlätta tillämpningen av
mänskliga rättigheter i olika verksamheter.
ENERGIANSLAG. Lunds universitet får 27,9

miljoner till ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som ska studera hur Sverige ska styra mot koldioxidsnåla och hållbara energi- och
transportsystem. Forskningen, ledd av professor Lars J Nilsson, miljö- och energianalys på LTH. Finansiärer är Naturvårdsverket,
Energimyndigheten, Vinnova och Vägverket.
Anslaget fördelas över fyra år och kommer att
sysselsätta ett 25-tal forskare från tio olika institutioner.

FL Ä K

Forskarskolan i LÄKemedelsvetenskap vid Lunds universitet.
Projektanslag (650 000 kr/år) respektive doktorandtjänster i fyra år har
tilldelats nio forskare vid den naturvetenskapliga och medicinska
fakulteten vid Lunds universitet.

Projektledarna söker nu
doktorander till projekten.
För mer information se FLÄKs
hemsida www.flak.lu.se
Ytterligare projektanslag kommer
att utlysas i början av 2009.
Se FLÄKs hemsida eller kontakta
professor Per Kjellbom:
Per.Kjellbom@biochemistry.lu.se

FLÄK

The Research School in Pharmaceutical Sciences
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Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

hallå hans ingvar roth...
… som vid årsskiftet tillträder en helt ny professur som
donerats av Crafoordska stiftelsen.

Vad lockar med
professuren i
mänskliga rättigheter?
– Mänskliga rättigheter har alltid engagerat mig starkt
och den här tjänsten har gett mig en unik möjlighet att
ägna mig åt detta. Det är norra Europas enda tvärvetenskapliga professur i mänskliga rättigheter.
Du har disputerat i etik. Handlar inte mänskliga rättig
heter om juridik?

– Inte enbart. Det är också ett brett samhälleligt fenomen som kan studeras utifrån flera ämnesperspektiv, exempelvis etik, religions- och statsvetenskap, filosofi och
historia.
Vad har du gjort tidigare?

– Fram till årsskiftet är jag professor i pedagogik vid
Stockholms universitet. Tidigare har jag bland annat undervisat vid Linköpings universitet och arbetat på Centrum för multietnisk forskning i Uppsala. Men Lund är
inte nytt för mig. Jag disputerade i etik här i början av
2000-talet.
Har du någon praktisk erfarenhet av att arbeta med
mänskliga rättigheter?

– Jag har arbetat med försoningsarbete och stöd vid
kränkningar när jag var Human rights officer för OSCE
i Bosnien. Under flera år har jag varit ämnessakkunnig på
Justitiedepartmentet och jag har suttit med som sekreterare i diskrimineringskommittén vid samma departement.
44

Vad ska du göra nu?

– Min första uppgift blir att bygga upp en forskarutbildning i mänskliga rättigheter. Jag kommer att börja med att knyta kontakter med lärosäten som har tvär
vetenskaplig forskning i mänskliga rättigheter, bland
annat i USA och i Storbritannien. Jag kommer också att
forska givetvis. Religion och mänskliga rättigheter intresserar mig, men också frågor som när man kan motivera
positiv särbehandling och hur mänskliga rättigheter respekteras i skolan.
Hur ser du på världsläget för mänskliga rättigheter?

– Det kan man inte svara på så här i korthet. Men
om jag ändå ska säga något så finns det oerhört många
kränkningar som man kan förfasa sig över. Det är oroande med de kränkningar som USA har gjort sig skyldig till på Guantánamo-basen och i Abu Ghraib-fängelset i Irak. Vad USA gör spelar stor roll, och när de som
vill framstå som demokratins förlovade hemland så öppet kränker de mänskliga rättigheterna är det särskilt
allvarligt.
– Men å andra sidan är det otroligt positivt att Barack
Obama har blivit vald till president. Det kan ses som den
amerikanska medborgarrättsrörelsens ultimata seger.
text: Ulrika Oredsson
foto: Mia åkermark
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