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Ögats rörelser
bestämmer utseendet
på framtidens tidning

En digital kamera avläser hur ögat rör sig över
en tidningssida eller en bild, informationen lagras i en databas och kan analyseras i efterhand
av forskarna vid Ögonrörelselabbet på SOLcentrum. FOTO : KENNET RUONA
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Han beskriver projektet som en pågående grundforskning i lingvistisk relativitet som involverar ﬂera forskare och miljöer inom Lunds universitet. Kenneth
Holmqvist leder arbetet på Humanistlaboratoriet på SOL-centrum som i februari var värd för en nordisk workshop
kring ögonrörelseforskning ”Applied
Eye-tracking”. Det är en digital teknik
som funnits i drygt ett decennium.
Under de tio år som Kenneth Holmqvist arbetat med ögonrörelseforskning
har han undersökt tidningsläsning både
i pappersform och i de nätbaserade upplagorna.
– Det är väldigt stora skillnader i hur
vi läser. På nätet läser vi selektivt och
djupt, på papper brett och grunt, berättar han. Mycket har att göra med att ögat
snabbt ﬂyttar sig över de fysiska sidorna,
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▼

Forskare på Humanistlaboratoriet
intresserar sig för sambandet mellan språket och seendet. Försökspersoner får en berättelse baserad
på en bild uppläst i hörlurar samtidigt som en ögonrörelsekamera registrerar hur personen avläser bilden.
– Projektet försöker kartlägga vilken effekt det språkliga tänkandet
har på hur man uppfattar en bild,
berättar docent Kenneth Holmqvist.

▼

medan det tar längre tid att ladda upp en
ny artikel i nättidningen.
De jämförande resultaten visar att en
pappersläsare tillägnar sig 0–5 procent
av tidningens hela innehåll medan nätläsaren studerar ett urval på 4–5 hela artiklar men läser hela texten. I en papperstidning söker ögat information hos bild
– rubrik – text, i den ordningen, medan
nätläsaren söker text – bild.
– Vi vet egentligen inte varför, men
det kan bero på att många tidningar har
små bilder med låg upplösning på nätet,
menar Kenneth Holmqvist. Högst uppmärksamhet i papperstidningen har annars informationsgraﬁken, där läser man
texterna ingående.
Sydsvenskan driver
Humanistlabbet ett projekt kring design
av digitala publiceringsformer. En modell man forskar kring är läsning av tidTILLSAMMANS MED

ningssidor i pdf-ﬁler som man laddar ned
till en handdator.
– Där kan man använda foton över
hela uppslag, snabbt bläddra fram och
tillbaka mellan sidorna. Vår forskning
visar att andra designelement som en
elektronisk tidning bör utnyttja är fakta
och insprängda citat. De är viktiga för att
locka till läsning, säger Kenneth Holmqvist.
UNDER DEN TVÅ DAGAR LÅNGA worksho-

pen i ”Applied Eye-tracking” presenterades aktuell forskning som digital teknik
att skriva text med hjälp av blickrörelser.
John Paulin Hansen på IT-universitetet
i Köpenhamn leder ett forskningsteam
som designar system för rörelsehindrade användare där målet är att skriva 25
ord i minuten.
Ett annat område för ögonrörelsestudier är traﬁkforskning. Psykologen Trent

Victor från Uppsala universitet har i samarbete med Volvo Technology visat hur
en bilförares uppmärksamhet förändras
i distraherande situationer. När man talar i telefon eller använder bilens navigationssystem koncentreras blicken mot
vägens mitt och färre blickar riktas mot
eventuella faror och medtraﬁkanter.
– Ögonrörelseforskning är ett område som växer snabbt, vi behöver ett nordiskt forum för att utbyta erfarenheter och
metoder, berättar Kenneth Holmqvist
om bakgrunden till workshopen som är
tänkt att vara en återkommande sammankomst.
– Alla behöver ju inte uppﬁnna hjulet på nytt.
THORE SONESON

Kenneth Holmqvist korrigerar kamerahjälmen
på laboratorieassistenten Richard Andersson.
Ögonrörelselabbet på
SOL-centrum har ﬂera
forskningsprojekt knutna
till läsning av
elektroniska
tidningar och
digital design.
FOTO : THORE
SONESON
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7 Bilder av LU
Ansett, traditionellt, trevligt för studenter. Men inte så givande för forskarnas individuella livsutveckling. Det är åsikter som
kommer fram i en ny imageundersökning om hur olika grupper uppfattar Lunds universitet.

8 Dekandebutanter talar ut
Vid årsskiftet ﬁck LU två nya dekaner. LUM har träffat Medicinska fakultetens Bo Ahrén och Naturvetenskapliga fakultetens Torbjörn von Schantz och pratat om de utmaningar de
står inför.

12 Kontakt med verkligheten
Högni Hansson, stridbar miljöchef i Landskrona, har rekryterats som ny lärare till naturvetarprogrammet. Tanken är att
han ska förbättra yrkesanknytningen i miljö- och hälsoskyddsutbildningen.

18 Nicaraguanskt samarbete
Sedan 1999 har LU har ett miljövetenskapligt samarbete med
Nicaragua. Tolv doktorander delar sin utbildningstid mellan
Lund och hemlandet. Anpassningen till den europeiska forskningstraditionen har inte varit helt smärtfri, men doktoranderna har gjort stora framsteg. LUM har besökt den stora soptippen utanför Managua, där LU-doktorander undersöker de
sopletande barnens hälsa.

22 Mångsidig historiker
Historieprofessor Eva Österberg är ständigt aktuell med nya
böcker, föredrag och utmärkelser. Hon är också en hängiven
lärare, samtidigt som hon är arbetande ordförande i Riksbankens Jubileumsfond och har stor makt i forskarvärlden. LUM
tecknar ett porträtt av denna mångsidiga historiker.
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Intresset för att läsa japanska är stort. I Lund är grundkursen
den näst mest sökta fristående kursen. Utbildningen har också gott rykte för sin språkinlärningsmetod där det talas japanska så mycket som möjligt från första dagen. Japansk TV har
t.o.m. sänt ett specialprogram om språkutbildningen i Lund.

OMSLAG: Sawako Murao undervisar i
japanska.
Kennet Ruona.
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TRYCK: VTT Graﬁska i Vimmerby
NÄSTA LUM: Manusstopp 13 mars.
Utkommer 24 mars.

Marek Kostrzewski leder
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Kvartärgeologi
får toppbetyg
BÄST I TEST. Den svenska forskning-

en i kvartärgeologi har utvärderats
av en internationell expertpanel –
och det allra högsta betyget av alla
utvärderade forskare får LU-professorn Svante Björck.
– Det är många års hårt arbete bakom detta. Men jag har också
haft turen att alltid ha duktiga och
ambitiösa människor omkring mig,
säger professor Björck.

Svante Björck koncentrerar sig på forskningsprojektet ”Atlantis”. Det innebär
att han tar upp borrkärnor på öar i Atlanten i en linje från norr till söder. Syftet är att kartlägga de senaste tio tusen
årens klimathistoria. Framför allt är
han intresserad av hur kopplingen mellan norra och södra halvklotet ser ut när

och de övriga lundageologer som utvärderats får också goda vitsord. Men man
påpekar att forskningen ändå har blivit
lidande av nedskärningar i tjänster och i
minskade forskningsanslag.
– Liknande slutsatser har kommit
fram i utvärderingen av andra ämnesområden. Det belyser ett högaktuellt problem och vi har redan startat en översyn
av tjänstestrukturen och fördelningen
av Vetenskapsrådets stöd till olika faser i
forskarkarriären, säger Arne Johansson,
huvudsekreterare för naturvetenskap
och teknikvetenskap vid VR.
SVANTE BJÖRCK TYCKER att utvärdering-

I topp:
Svante Björk.
FOTO : KENNET
RUONA

det gäller klimatet. Han har just kommit hem från en borrning på en ö utanför Eldslandet.
Expertpanelen menar att svensk kvartärgeologi överlag ligger långt framme

en ganska väl ringar in de problem som
ﬁnns.
– Det ﬁnns en ﬂaskhals i tillgången
på forskare som bekymrar oss. Hur ska
vi kunna behålla unga, lovande forskare fram till den dag när 40-talisterna går
i pension? Det ﬁnns ju fyraåriga foasstjänster med löfte om docentkompetens
därefter, men vad tjänar det till om det
då inte ﬁnns ﬂer tjänster? Det är knepig
situation.
GÖRAN FRANKEL

LTH har hämtat in underskottet
SPAREFFEKT. LTH:s ekonomi ser

betydligt bättre ut efter bokslutet för 2005. I stället för förra årets underskott på 67 miljoner
visar siffrorna nu ett överskott på
drygt tio miljoner.

– Men då ska man veta att siﬀrorna för
2004 för alla fakulteter innehöll stora korrigeringar som gör att resultatet
egentligen inte är jämförbart med andra år, påpekar ekonomiansvariga Karin Ekborg-Persson på LTH.
– För ett år sedan hade vi ett myndighetskapital på 300.000 kronor, det
var så nära vattenytan man kan komma, säger kanslichef P.G. Nilsson. Nu
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är det bara 0 miljoner, vilket känns lite
lugnare.
Klart är att kostnaderna har minskat
med cirka 60 miljoner, medan inkomsterna i stort sett är oförändrade. Besparingarna har åstadkommits genom en
stark minskning av antalet nya doktorander, de är cirka 30 färre idag än för
två år sedan, och ett minskat antal tillfälliga förordnanden.
Totalt motsvarar minskningen cirka
40 heltidsanställda. 26 fast anställda
har sagts upp eller inte ersatts efter pensionering, men de ekonomiska eﬀekterna för dem slår igenom fullt ut först under 2006.
– Vissa institutioner brottas fortfa-

rande med ekonomiska underskott så
fortsatt återhållsamhet är nödvändig,
påpekar P.G. Nilsson.
Totalt sett är universitetets årsbokslut för 2005 över förväntan. Ett
överskott på 38 miljoner kronor innebär 23 miljoner mer än vad som förutspåtts i den prognos som gjordes i
delårsrapporten. Det goda resultatet beror bl.a. på att takbeloppet, det
vill säga det maximala statliga utbildningsanslaget, blev  miljoner kronor
högre än vad som tidigare beslutats.
Under 2005 har universitetet även
minskat sina personalkostnader med
totalt närmare 20 miljoner kronor.
MATS NYGREN
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Så ser olika grupper på LU:

Välkänt och trevligt
men inte livsutvecklande
IMAGEUNDERSÖKNING. Lunds uni-

versitet är Sveriges mest välkända
lärosäte. Det är anrikt, traditionellt,
och Lund har rykte om sig som trevlig studentstad. Lärare och forskare
är däremot inte särskilt nöjda med
hur universitetet tillgodoser deras
individuella livsutveckling.
Detta är några slutsatser i en undersökning som gjorts om hur LU
uppfattas.

Syftet med imageundersökningen, som
beställts av informationschef Eva Johannesson, är att få kunskap om kännedom
och inställning till universitetet hos ett
antal målgrupper. Dessa målgrupper är
potentiella studenter, beﬁntliga studenter runt om i Sverige, anställda forskare
och lärare samt forskningsﬁnansiärer.
– Vi är i början av ett stort utvecklingsarbete när det gäller kommunikation och proﬁlering och ville därför ta
reda på hur vi uppfattas och vilka faktorer som är avgörande för hur studenterna
väljer utbildning, säger Eva Johannesson.
Nu har vi ett bra underlag för vårt framtida arbete med utvecklingen av varumärket Lunds universitet och för marknadsföringen av våra utbildningar.
Som grund för utvecklingsarbetet ligger den kommunikationsplattform som
blev klar i höstas.
Resultatet av undersökningen är på det
hela väldigt positivt. Tillsammans med
Uppsala får Lund det bästa betyget när
det gäller helhetsomdömet, men det ﬁnns
också en del tydliga utvecklingsområden.
Bland annat pekar undersökningen på att
Lunds universitet är ett regionalt universitet, som framför allt attraherar studenter från södra Sverige. Frågan är om universitetet ska nöja sig med det.
Dagens studenter sätter kvaliteten
på undervisningen, utbudet av kurser
LUM NR 2 | 2006

och karriärmöjligheter högst på prioriteringslistan. Detta är kvaliteter som
Lunds universitet måste bli bättre på
att marknadsföra, enligt den strategiska
analys som gjorts i samband med imageundersökningen.
Inte särskilt förvånande anses Lund
allmänt vara ett av landets mest anrika
och traditionella universitet. Men när
det gäller andra kännetecken som ett
universitet gärna förknippas med, som
”kreativt” och ”gränsöverskridande” ligger man inte lika högt, dock något över
snittet för de universitet som ingick i undersökningen.
Lärare och forskare runt om i landet har ett väldigt gott helhetsintryck av
Lunds universitet, men när man frågar
de anställda är de i snitt mindre nöjda
med sin arbetsplats än vad personal vid
andra lärosäten är.
med forskningsmöjligheterna och anger detta som
det viktigaste kriteriet vid val av arbetsplats. Men de anser ändå inte att arbetsplatsen gynnar den ”individuella livsutvecklingen”.
De anställda tycker inte heller att
universitetet samverkar i någon högre
utsträckning med näringsliv och omgivande samhälle, men det verkar inte bekymra dem.
– Det är intressant att notera att samverkan med kringliggande samhälle ligger långt ner på prioriteringslistan över
vad universitetets anställda anser att de
bör syssla med, säger Eva Johannesson.
När det gäller anseendet hos landets
forskningsﬁnansiärer har de ett mycket
gott helhetsintryck av Lunds universitet.
Endast Chalmers och Uppsala universitet har ett högre renommé. Karolinska
institutet ingick inte i undersökningen.
VISSERLIGEN ÄR MAN NÖJD

ULRIK A OREDSSON
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Hur tycker du att
universitetet tillgodoser din personliga
utveckling?
Mikael Sigvardsson, professor,
Hematopoetiska
stamcellslaboratoriet:
– Inte på något signiﬁkant sätt men det är
ju tveksamt om det
ligger inom universitets förmåga. Det är
mitt eget ansvar att delta i de ﬁna kurserna som ges i t.ex. pedagogik och
forskningsmetodik, men det ﬁnns inte
tillräckligt med tid när man jobbar 55 till
60 timmar i veckan. Personlig utveckling
på det bredare planet blir klart åsidosatt.
Sara Goodman,
universitetsadjunkt, Centrum för
genusvetenskap
– Jag har haft förmånen att vara på rätt
plats vid rätt tid eftersom jag har varit med
om att utveckla en helt ny utbildning
och en institution där vi har kunnat komma med nya idéer och påverka pedagogiken. Det har varit oerhört spännande
och det har gett mig utveckling på det
personliga planet. Samtidigt vet jag att
situationen inte ser ut så för alla lärare.
Rouzbeh Parsi,
doktorand, Historiska institutionen
– Jag har inte funderat i de termerna,
vare sig om universitetet borde tillgodose min personliga utveckling eller om det gör det.
7

DEKANDEBUTANTER

Utmaning för medicinare
att både spara och satsa
DEKANDEBUTANT. Att få ordning på

fakultetens ansamlade ekonomiska underskott, och samtidigt kunna erbjuda goda villkor för de goda
forskare man vill locka hit respektive hålla kvar – hur ska det gå till?
Är det över huvud taget möjligt att
bromsa och gasa på en gång?
– Det blir en utmaning, medger
Medicinska fakultetens nya dekanus Bo Ahrén.

Bo Ahrén – ny M-dekanus.

Han ser ändå hoppfull ut. Fakulteten har
trots allt en rad starka kort: många inter-

nationellt framstående forskningsmiljöer, ﬁn infrastruktur på BMC i Lund och
dess snart färdiga ”syster” CRC i Malmö,
två universitetssjukhus och ett universitet som samarbetspartners, och hela Öresundsregionen inom räckhåll.
För att dra riktig nytta av dessa fördelar måste dock fakulteten förbättra sin
ekonomi, som är långt sämre än vad Bo
Ahrén kände till innan han blev dekanus. Han ser två skäl till det svåra läget:
de krympta fakultetsanslagen samt den
akademiska kulturen att inte lägga upp
långsiktiga avbetalningar för skulder.

Naturvetarnas självbild
måste förbättras
DEKANDEBUTANT. Som ny dekanus

vill Torbjörn von Schantz förbättra
naturvetarnas bild av sig själva. Han
vill få studenterna att inse att naturvetare kan arbeta inom många
olika områden.
– Jag disputerade på rävar men
lärde mig samtidigt så mycket annat. En naturvetenskaplig utbildning är oerhört bred skolning som
vi inte verkar vara medvetna om.

Torbjörn von Schantz ser en koppling
mellan forskning och administration
och har inga större problem med att byta
arbetsuppgifter – tvärtom.
– Forskare är vana vid att arbeta analytiskt och att se samband utan att drunkna i detaljer. Sen tycker jag att ledning
8

och administration är lika tillfredsställande som forskning. Hur hela processen
med olika uppfattningar hos människor
som inte ser saker på samma sätt ger upphov till förslag på lösningar.
tillträdde han posten
som dekanus för Naturvetenskapliga fakulteten. Ungefär samtidigt publicerade
Högskoleverket en rapport som visar på
den höga arbetslösheten bland naturvetare. Titeln är: ”Sverige behöver ﬂer naturvetare – eller?” Torbjörn von Schantz
ser gärna ännu ﬂer naturvetare, och gärna i maktpositioner.
– Det behövs beslutsfattare med naturvetenskaplig skolning. Vi har ett ansvar som naturvetare att delta i debatten,
något som vi alltför sällan gör. Vårt välVID ÅRSSKIFTET

Torbjörn von Schantz – ny N-dekanus.

stånd bygger ju till stor del på upptäckter
av naturvetare, tekniker och medicinare.
Att säga att något är ”politikernas
sak” är fel anser han. Dagens studenter
är nästa generations beslutsfattare och en
naturvetare kan mycket väl bli, till exLUM NR 2 | 2006

vid Medicinska fakulteten har många inbyggda spänningar att
hantera. Det ﬁnns gamla motsättningar
mellan Malmö och Lund, mellan klinisk
och experimentell forskning, mellan stora forskningsmiljöer och små forskningsEN DEKANUS

empel, riksdagspolitiker. Särskilt som
viktiga frågor handlar om hur resursanvändningen påverkar vår planet.
Torbjörn von Schantz förstår också
studenternas bekymmer över att naturvetenskapliga studier alltför sällan medför någon yrkesutbildning.
– Men här ser jag Bolognaprocessen
som ett gyllene tillfälle. Den möjliggör
en utökad kontakt med samhället och
kan göra utbildningarna mer arbetslivsanknutna.
arbetslösheten för naturvetare ökat från 4,8 till 8,4 procent.
Värst är det för biologer och miljövetare
där nästan var åttonde går utan jobb.
– Vi måste göra allt vi kan ifrån vår
sida, säger Torbjörn von Schantz. Arbetsmarknadsdagar kan vara en sak. Att visa
vad naturvetaren gör i samhället genom
att ta hit förebilder.
– Vi måste lära oss att värdera våra
kunskaper och bryta bilden av den enslige akademikern. Vi kan jobba i grupp och
presentera vårt material. En mycket stor
SEDAN 2001 HAR
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områden. Men Bo Ahrén verkar ta också
detta med relativt lugn.
– Jag vet att en del medicinare i Malmö ett tag talade om att gå över till Malmö högskola. Men jag tror de vindarna
blåst över. Idag inser nog alla att man
behöver storlek och styrka för att stå sig i
den internationella konkurrensen.

jöerna också in. Det ﬁnns många sådana områden vid Medicinska fakulteten.
Ahréns eget område, diabetesforskningen, är ett exempel. Här ﬁnns ett stort antal forskare både i Lund och Malmö, och
goda möjligheter för kliniker och experimentella forskare att mötas.
pensionsavgångarna framöver kan ses som en tur i oturen när det
gäller fakultetens ekonomi, eftersom de
gör det möjligt att utlysa nya tjänster. Fakulteten behöver, enligt Bo Ahrén, göra
både breda utlysningar i tunga undervisningsämnen och smala utlysningar som
passar de duktiga yngre forskare som levt
med osäkra villkor i många år.
DE MÅNGA

STORA FORSKNINGSMILJÖER tror Bo Ah-

rén på, eftersom de blir mindre sårbara – de behöver inte stå och falla med
att någon nyckelperson ﬂyttar eller går i
pension. Samarbete mellan kliniker och
experimentella forskare tror han också
på.
– Det ska vara tydligt att vi är en medicinsk fakultet, säger han. Även om forskningen äger rum i laboratoriet, så ska de
frågor vi forskar om ha sitt ursprung hos
patienten, på sjukhuset eller inom hälsovården. Våra resultat ska sedan kunna bli
till nytta för patienten och sjukvården.
Här kommer de stora forskningsmil-

del av kursmaterialet är på engelska.
I en tidigare rapport, Doktorandspegeln 2003, visade det sig att mer än var
tredje doktorand inom naturvetenskap
oroade sig mycket eller ganska mycket
för att bli arbetslös. Samtidigt går hälften av studenterna vid naturvetenskapliga utbildningar vidare till forskning.
– Frågan är om vi som nation har
behov av så många forskare, säger Torbjörn von Schantz. Redan nu sker det en
minskning beroende på det kärva ekonomiska läget. Men fortfarande tror jag att
de ﬂesta handledare ger bilden av fortsatt karriär inom den akademiska världen som den huvudsakliga vägen. Och
det är något som måste ändras.
– Sedan undrar jag om det verkligen
är en optimal fördelning när äldre och erfarna forskare får stå tillbaka för nydisputerade när det gäller tilldelning av externa
medel. Men jag tror att man kan se att Vetenskapsrådet börjar slussa in mer medel
till forskare som redan är inne i systemet.
Men det är också extra viktigt att vi klarar av föryngringen och ökar framtidstron

– VI HAR JU ”YNGRE” forskare som är 40–

50 år, professorskompetenta och internationellt erkända. De leder egna forskargrupper och drar in egna pengar, men har
inte kunnat få någon tjänst vid LU eftersom det inte funnits tjänster att söka. Det

hos de som ger sig in i forskarutbildningen. Detta är en av våra stora utmaningar.
Torbjörn von Schantz har själv en gedigen bakgrund inom forskarvärlden.
Han disputerade 98 om rödrävens ekologi för att senare gå över till evolutionära frågor hos fåglar och ﬁskar.
– Jag insåg att DNA-tekniken inte bara
var användbar för att fastställa faderskap
bland människor utan även kunde användas inom djurvärlden. Så jag började lära
mig molekylärgenetiska analysmetoder.
etablerade Torbjörn von Schantz ett DNA-labb vid den
egna avdelningen, zooekologiska. Han
har också varit prefekt vid Ekologiska institutionen under en fyraårsperiod. Och
han trivdes med det höga tempot.
– Forskning är en ganska abstrakt process, säger Torbjörn von Schantz. När väl
data publiceras så har man redan lämnat
det bakom sig eftersom det var ﬂera år sedan upptäckten gjordes. Administration
och ledning är mer konkret.
I BÖRJAN AV 90-TALET

TEXT & FOTO : FREDRIK SVENSSON
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▼

– Det har varit accepterat att dra på
sig skulder och tro att ”det ordnar sig”
framöver. Inte förrän ledningen slog till
bromsarna 2004 insåg alla att det faktiskt
inte kommer att göra det, säger han.
En bakgrund är också att ﬂera forskargrupper tidigare hade samma konto
för sina inkomster och utgifter. Om tio
forskargrupper delade på ett konto som
stod på plus, så kunde kanske några känna att det inte var så farligt om just deras
grupp gick med minus. Men ingen grupp
ska kunna åka snålskjuts på sina kollegor: numera har varje medicinsk forskargrupp sitt eget konto, och de som gått
med minus har måst göra hårda sparplaner för att på sikt få balans i budgeten.

▼

är en tragedi att sådana duktiga forskare fortfarande måste oroa sig för sin
framtid, tycker han.
Oacceptabelt är det också med doktorander utan ekonomisk trygghet
– om det nu ﬁnns sådana vid Medicinska fakulteten, vilket hävdats i medierna nyligen.
– De borde inte ﬁnnas, eftersom
ingen doktorand ska antas utan säkrad ﬁnansiering. Men frågan ska utredas. Om det ﬁnns några sådana personer, så får i värsta fall fakulteten gå
in och lösa de ekonomiska problemen,
menar Bo Ahrén.
En annan fråga som diskuterats i
medierna, och i ännu högre grad internt, är förändringarna inom läkarutbildningen. Från termin sex ska
vissa veckor ägnas åt s.k. selectives,
valbara kurser. Denna nyordning har
väckt mycket kritik, dels för att den
genomförts för fort, dels för att selectives ansetts tränga undan annat
nödvändigt stoﬀ.
idén med valbara kurser är bra i sig. Den utredning som vicedekanus Bengt Jeppsson börjat med på hans uppdrag
kommer att klarlägga detta. En idé
är dock att de valbara kurserna bör
variera i storlek under olika terminer.
Men utredningen är inte klar och under vårterminen 2006 gäller de beslut
som tagits.
Dekanus har förståelse för att bristen på förankring lett till oro och protester.
– Akademin är inte som ett företag, där VD kan peka med hela handen. Här måste man förankra sina
idéer och få med sig medarbetarna,
säger han.
– Om medarbetarna inte är med
på ett förslag duger det inte att höja
rösten… då måste man i stället sänka
den och gå ut och diskutera saken ett
varv till. Jag tror att de diskussioner
som nu förs kommer att vara positiva för förändringarna inom grundutbildningen.
BO AHRÉN TYCKER ATT

TEXT & FOTO : INGEL A BJÖRCK
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Professor Michael Kovash från University of Kentucky (t v) och Bent Schröder granskar KUNI
som ska förses med ett hölje av bly innan den kan användas. FOTO : GÖRAN FRANKEL

Superdetektorer har
ﬂyttats till MAX-lab
FORSKNING. En resa i neutronens
inre är vad man nu förbereder på
synktronljuslaboratoriet MAX-lab.
Det är en kärnpartikel vars inre
struktur man vet mindre om än om
protonen. Till skillnad från protoner har neutroner mycket kort livstid utanför en atomkärna. För att
man ska lära sig mer om neutronen har de tre största natriumjodiddektorerna i världen nu fraktats till
MAX-lab.

Detektorerna som heter KUNI, BUNI
och CATS kommer från universiteten i
Kentucky, Illionois och Mainz. De består av meterlånga cylindrar med en kärna av natriumjodid. Kärnan är omgiven av ett batteri av fotomultiplikatorer.
Högenergetiska fotoner från MAX I –
MAX-labs äldsta synktronljusring – träffar ett strålmål bestående av tungt väte i
ﬂytande form.
– Atomkärnorna i tungt väte består av
en proton och en neutron. När fotonerna träﬀar dessa kärnpartiklar sprids de

och registreras i någon av tre detektorerna, berättar professor Bent Schröder som
deltar i en av experimentgrupperna.
– I detektorernas natriumjodidkärnor
övergår fotonen i en skur av elektroner,
positroner och fotoner. Genom mätningar av skuren kan man bestämma vilken
energi fotonen har – den har lägre energi
än när den träﬀade strålmålet. Energin
och spridningsvinkeln ger information
om den elektriska och magnetiska polariserbarheten i det tunga vätets kärnpartiklar. Detta är egenskaper hos de eletriska och magnetiska fälten i protoner och
neutroner. Fälten ger oss kunskaper om
kärnpartiklarnas inre struktur.
Två amerikanska experter, Michael
Kovash och Alan M Nathan, hjälper nu
MAX-lab-folket att montera upp detektorerna och göra dem körklara. Detektorerna kommer att bli kvar en längre tid
på laboratoriet. Inte mindre än 4 forskargrupper har ansökt om att få göra experiment men endast sex grupper har beviljats tid.
GÖRAN FRANKEL
LUM NR 2 | 2006

Ny bok om hederskulturer:

Även Norden präglades
av hederstänkande
HEDER. Hur resonerar en far som dö-

dar sin dotter för att kunna ge sig
själv och sin familj ett hedervärt liv?
Är hedersmord bara ett obegripligt fenomen som hör hemma i subkulturer och främmande länder?
Ett nordiskt forskarnätverk har
i dagarna kommit med en antologi där jämförelser görs mellan nu
rådande hederskulturer i Mellanöstern och det patriarkala samhälle
som fanns förr i Norden.

– Vi förfasar oss över de senaste årens brutala hedersmord, men vi glömmer samtidigt att det inte var länge sedan som
kvinnors heder var intimt förknippad
med deras sexualitet även här i Norden,
säger Marie Lindstedt Cronberg, som tillsammans med tre andra lundahistoriker
medverkar i forskarnätverket med hedersmord som gemensam nämnare.
Hon menar att det ﬁnns en felaktig
uppfattning om att vi inte haft en kyskhetskultur här i Norden – även om den
sett delvis annorlunda ut.
NÄTVERKET, SOM FÖRUTOM nordiska his-

toriker består av teologer, sociologer, antropologer och etnologer, grundades
i samband med mordet på Fadime år
2002, och i antologin analyseras hederskulturer och mord i hederns namn.
– Dagens hedersmord har hjälpt oss
att bättre förstå hederns roll i historien,
säger Marie Lindstedt Cronberg. Tidigare har man kunnat uppfatta exempelvis dueller, brudrov och släktfejder med
blodshämnd som exotiska och kuriösa
inslag i dåtidens människors liv. Nu kan
vi bättre förstå hur oerhört viktigt det var
för människor att upprätthålla hedern.
Men även om forskarna har funnit
många likheter i hederstänkandet så har
LUM NR 2 | 2006

man inte funnit bevis i den nordiska historien för hedersmord i den meningen att familjen såg sig tvungen att döda en dotter eller fru för att upprätta familjens heder.
– Det är möjligt att vi skulle ha hittat
bevis för hedersmord om vi hade haft tillgång till rättsprotokoll från medeltiden, säger historikern Kenneth Johansson, som är
redaktör för den nya antologin.
En stor mängd medeltida källmaterial gick upp i lågor när slottet Tre Kronor
brann 697. Men man vet att den medeltida
lagstiftningen tillät att en man dödade sin
hustru och hennes älskare om han tog dem
på bar gärning. Men berättigades mordet
för att upprätta en förlorad heder eller för att
det fanns en större förståelse för hämnd?
EN SKILLNAD MELLAN DAGENS hederskulturer i t.ex. Mellanöstern och det nordiska
hederstänkandet, är att här var den enskilde individen mer personligt ansvarig för sin
ära. Familjen behövde alltså inte gripa in
på det sätt vi ser idag. Men för den enskilde
kunde utgången ändå bli fasansfull.
– Att ogifta gravida kvinnor dödade sina
nyfödda barn eller begick självmord för att
dölja sin brist på heder ska kanske snarare
ses som en variant på hedersmord än som
en individuell handling, säger Marie Lindstedt Cronberg.
Kenneth Johansson poängterar vikten
av att rätten i nordiska länderna tog över
rättskipningen i ett tidigt stadium. Från
Gustav Vasa och framåt arbetade kronan
hårt för att släkter som låg i fejd med
varandra skulle använda sig av tinget.
Staten och inte släkten skulle ansvara för rättvisan och efter behov döma
till dödsstraﬀ för de brott som ansågs
kräva ett sådant.

En annan skillnad som kan ha motverkat hedersmord i Norden, är möjligheten till skilsmässa. Även kvinnor
kunde skilja sig redan på 500-talet vid
otrohet. En lärdom som forskarna dragit är att hederskulturer snabbt kan upplösas. I ett sekulariserat samhälle ﬁnns
inte samma utrymme för dem. För att
dessa ska kunna fortleva krävs slutna
grupper där människor har samma religion, könstänkande och moraliska värderingar. Däremot kan man se hur hederskulturer frodas i slutna grupper.
– Ett nytt fenomen som vore intressant att forska mer kring är de helt nya
hederskulturer som växer fram i exempelvis motorcykelgäng och i rappkulturen, säger Marie Lindstedt Cronberg.
TEXT & FOTO : ULRIK A OREDSSON
I nätverket om hedersmord ingår förutom
Marie Lindstedt Cronberg och Kenneth Johansson även Christoffer Collstedt, Borhanedin Yassin och Eva Österberg från LU.
Antologin heter ”Hedersmord –
Tusen år av hederskulturer”
och den ges ut av Historiska media.

Marie Lindstedt Cronberg och Kenneth Johansson.
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Stridbar miljöchef blir lärare vid LU

Förbereder miljöstudenter
för verkligheten
YRKESANKNYTNING. Efter år av läs-

ning är det dags att gå ut i världen.
Är det slut med studierna nu? Nej,
nu väntar nästa eklut: samhällslivets hårda skola.
Högni Hansson vet. Han läste
biologi och kemi i Lund, blev miljöchef i Landskrona och hamnade i
den politiska hetluften.
Nu knyts han åter till universitetet och kan delge nya studentgenerationer sina erfarenheter.

Det är naturvetarprogrammet som i dagarna har förstärkt sina grundutbildningar i miljövetenskap och miljö- och hälsoskydd genom att rekrytera den stridbare
miljöchefen. Under de närmaste tre åren
kommer Högni Hansson att svara för

teknik- och metodikinslagen i utbildningarna och för att yrkesanknytningen
är aktuell och levande – inte minst inom
miljö- och hälsoskydd som främst är inriktat på att utbilda miljöinspektörer.
Han kommer att fortsätta arbetet som
miljöchef men bara till 60 procent.
– Som naturvetare går man ut i världen med goda kunskaper, men man har
inte samma grepp om hur samhället och
det politiska livet fungerar, säger Högni
Hansson. Där är det inte logiken och rationaliteten som styr skeendet utan andra
krafter. Vi har i dag goda miljöinspektörer, men som ren naturvetare får man ﬁnna sig i att under en tid lära sig nya saker i
politikens ganska hårdföra skola.
Högni Hansson gör ett stillsamt och
lågmält intryck – det är svårt att förestäl-

la sig honom som en ”kontroversernas
man”. Och det är möjligt att tidningsrubrikerna inte hade blivit lika feta om
inte han hade råkat hamna i en kommun
i kris. På 80-talet lades Öresundsvarvet
ner – och tusentals människor blev arbetslösa. Staten utlovade ersättningsindustrier och satsade Åslingpengar, 00
miljoner kronor. Det ledde till att ScanDust etablerade sig i kommunen.
– FÖRETAGET ÅTERVANN METALLER. Men

man struntade i miljöföreskrifterna och
släppte ut en hel del föroreningar. Vi
uppmätte höga blyhalter och noterade
att vikten hos kommunens nyfödda barn
var anmärkningsvärt låg. Så småningom
drogs företaget inför rätta, berättar Högni Hansson och tillägger:
– Jag var säker på min sak, men det var
ändå en jobbig tid som jag inte önskar mig
tillbaka till. Mitt agerande var inte populärt bland vissa kommunpolitiker. Men i
dag tycker jag att mitt förhållande till politikerna är gott. Flera av mina kritiker försvann i det följande kommunalvalet. Jag
tror att många av den tidens politiker helt
enkelt blev överrumplade. De såg miljöfrågorna som en politisk trend mer än som
reella sakfrågor. Många förstod inte vilket
engagemang och intresse som fanns för de
här frågorna bland allmänheten.
hade alla tidningar med
självaktning egna miljöreportrar, och
många miljöorganisationer bildades.
Men hur ser det ut år 2006?
– Just nu är det lågkonjunktur för
miljövårdsintressena, blir svaret. När
allmänheten ska ranka samhällsproblemen är det andra frågor som hamnar högre upp på listan: arbetslösheten, integrationsfrågorna, vårdproblemen…
Miljöreportrarna har försvunnit, och
PÅ DEN TIDEN

Miljöchefen
Högni Hansson ska lära
blivande miljöinspektörer
vad det egentligen är som
påverkar deras arbetssituation.
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miljöföreningarna är inte längre lika aktiva. Överhuvudtaget är förenings- och
organisationslivet satt på undantag, folk
har inte tid och ork. Fritiden tas över av
satellit-TV och internet.
– Men det kan svänga på nytt. Växthuseﬀekten och katastrofer som Gudrun
och Kathrina engagerar och oroar.
HÖGNI HANSSON forsätter också att enga-

gera och oroa. En rad kommuner sneglar
just nu på vad som händer med utbyggnaden av mobiltelefonimasterna i Landskrona. Miljöförvaltningen vill veta var
utbygggnaden äger rum. Var masterna byggs vet man naturligtvis via byggnadsloven. Men antenner placeras ut på
många ﬂer ställen än på masterna, och de
berörda företagen anser sig inte ha någon
skyldighet att meddela detta. Länsstyrelsen gav Hansson och hans medarbetare
rätt. Beslutet överklagades i miljödomstolen. Denna ansåg att antennerna inte
är en hälsorisk och att det därför inte föreligger någon meddelandeskyldighet –
varpå Hansson överklagade i miljööverdomstolen och ﬁck rätt där.
– Personligen vet jag inte vilken eﬀekt
denna strålning har, resonerar Högni
Hansson. Men det här är en demokratifråga. Folk har rätt att få information om
var det ﬁnns strålning och var det ﬁnns
strålningsfria zoner. Tänk på el-allergiker

som elsanerar för stora pengar.

delegerar nu Högni Hansson vissa arbetsuppgifter inom miljöförvaltningen för
att koncentrera sig på de långsiktiga, strategiska frågorna. Men hur hinner man
med familjen? Han har sex barn, varav
de tre yngsta i åldrarna 2–5 år.
Han ska just svara när mobiltelefonen
ringer. Det är frun.
– Just det… cykelreparatören…. jag
ska kolla det, lovar han.
Frågan om hur Högni Hansson hinner med familjen har på sätt och vis blivit besvarad. Han hinner och försäkrar
att familjen framdeles ska få minst lika
mycket tid som den hittills fått.
FÖR ATT KLARA SIN NYA YRKESROLL

TEXT & FOTO : GÖRAN FRANKEL
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Anneliese Andrews välkomnas av LTH:s rektor Gunilla Jönson.

Kvinnlig förebild
inom datavetenskap
GÄSTPROFESSOR . Professor An-

neliese Andrews innehar LTH:s
Lise Meitner-stipendium denna
termin. Som lärare och forskare i programvaruteknik och datavetenskap har hon en mycket
viktig roll som kvinnlig förebild
i det hus på LTH (E-huset) där
kvinnor är mest sällsynta.

Och det framgick också av gästprofessorns presentation att rekrytering
av kvinnliga studenter är ett område
som ligger henne varmt om hjärtat.
– Ge oss alla råd du kan om detta, vi gör så mycket men lyckas inte
ändå, bad rektor Gunilla Jönson.
Anneliese Andrews kunde bland
annat berätta om det Womens College med företrädesvis lite äldre
kvinnor som man har på hennes
universitet, University of Denver.
– I USA är kvinnor dåligt representerade inom ingenjörs- och datavetenskap. Att väcka dataintresset
genom att visa människovänliga
tillämpningar, t.ex. spel om sociala
problem så tidigt att ﬂickorna hinner läsa matematik på college är viktigt. Det behövs också en miljö där
kvinnor trivs och kvinnliga förebilder bland lärarna, säger professor
Andrews.
Vid sidan av kvinnofrågorna ar-

betar man i Denver mycket och
framgångsrikt med att rekrytera etniska minoriteter.
Anneliese Andrews växte upp i
Tyskland. men har nu bott i 28 år
i USA. Hon har en man och två
söner, som hon hoppas ska kunna
komma till Lund i vår.
Hennes kontakter med Lund
började med Claes Wohlin och sedan blev hon opponent vid Per Runesons disputation för åtta år sedan.
I dag är hon hans gäst på Institutionen för telekommunikation.
I Lund vill Anneliese Andrews
gärna skapa nya samarbeten med sitt
hemmauniversitet. Hon har möjlighet att erbjuda kolleger studiebesök i
Lund och vet att bl.a. graﬁkgruppen
på LTH intresserar forskare i Denver, som sysslar mycket med spelutveckling. Även studentutbyte ﬁnns
i hennes planer.
På LTH ska hon både undervisa
och forska. Ett gemensamt intresseområde är riskforskningen inom
LUCRAM.
Anneliese Andrews har besökt
Lund ﬂera gånger i dåligt väder och
hoppas nu få uppleva mer av staden
till fots eftersom hon gillar att vandra och gärna även i sol.
TEXT & FOTO : MATS NYGREN
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Kommunalt ja
till Max IV
FORSKNINGSANLÄGGNING. Stadsbyggnadskontoret i Lund har gett
klartecken för bygget av Maxlab IV,
synktrotronljuslaboratoriet som så
småningom ska ersätta anläggningen
vid Ole Romers väg.
Säkerheten för strålningen anses
ligga inom gränsvärdet och kräver ingen särskild prövning. Max IV planeras på ett 25 hektar stort område på
Brunnshög där även ESS-anläggningen planeras ligga om den kommer till
Lund.

Hovrätten följde
tingsrätten om
Gillberg
DAMPKAMP. Hovrätten för västra

Sverige fastställde tingsrättens dom
mot professor Christopher Gillberg för
tjänstefel efter trots mot kammarrätten då han vägrat lämna ut sitt forskningsmaterial om damp till bl.a. lundasociologen Eva Kärfve.
Christopher Gillberg dömdes till villkorlig dom och 50 dagsböter. Även för
Göteborgs universitets rektor Gunnar
Svedberg fastställdes domen på 40
dagsböter för tjänstefel.

FAS-pengar att söka
FORSKNINGSANSLAG. Forskningsrå-

det för arbetsliv och socialvetenskap,
FAS, utlyser stöd till starka forskningsmiljöer. Lunds universitet organiserar
nu arbetet med att lämna in ansökningar till FAS.
Forskargrupper vid Ekonomihögskolan inbjudes härmed att senast den
20 mars inkomma med en projektskiss
till fakultetsledningen.
Fakultetsledningen kommer därefter att göra en bedömning och rangordning av inkomna förslag för vidare
överläggningar med rektorsämbetet
och respektive forskargrupp.
14

”Det eviga” får
nutida belysning
KULTURFORUM. Esaias Tegnérs dikt

”Det eviga” är aktuell igen. Inom
det Kulturforum som rektor Göran
Bexell inrättade för drygt två år sedan, har diskussionens vågor gått
höga kring vår nutida relation till de
eviga sanningarna. Nu ger man ut
en essäsamling med titeln ”Det eviga som traditionsbrott”.

– Det visade sig att Tegnérs dikt hade en
kraft som engagerade deltagarna till reﬂektioner kring tradition och förnyelse,
långsamhet och snabbhet, berättar samlingens redaktör Johan Stenström, docent på SOL-centrum.
Kulturforum ska öppna för dialog
mellan Lunds universitet och kulturlivet
och består av aktiva professionella kulturutövare och lundakademiker. Det har varit en mötesplats för idédebatt kring begreppet kultur i vid mening sedan Lunds
universitet förra rektor Boel Flodgren initierade forumet för drygt tio år sedan.
I nya Kulturforum ﬁnns bland andra
svenska akademins ständige sekreterare
Horace Engdahl, lundaförfattarna Katarina Mazetti och Sigrid Combüchen,
professorerna Eva Österberg och BengtOlle Bengtsson.
Tegnérs dikt ”Det eviga” som tema var inte
alla deltagarna begeistrade av idén. Vad
kan den tillföra dagens kulturella fält
med våra snabba förändringar och globala kulturkrockar, frågade sig del av
medlemmarna.
I sin essä ”I magen på ett universitet”
går Katarina Mazetti i klinch med Tegnér och inleder med en konfrontation:
”Tegnér hade fel. På så många sätt.
Vad våldet må skapa är vanskligt men
kort, /det dör som en stormvind i öknen
bort”... Det som skapades i öknar av andra världskrigets våld har fortfarande
inte försvunnit som en stormvind. ÖkNÄR HORACE ENGDAHL FÖRESLOG

”Det eviga
som traditionsbrott”
är tänkt
som en
intern
idéskrift.

nar är känsliga för miljöskador och frågan är om spåren efter Operation Ökenstorm någonsin dör bort.”
– Vi hoppas att boken kan vara en
språngbräda för att diskutera universitetets roll i kulturen, säger Johan Stenström, som i sitt eget inlägg påminner om
sista novemberkvällar i Lundagård. Där
gav Tegners strof ”Vad våldet må skapa är
vanskligt och kort” honom ett annat perspektiv på skinnskallar och polisvåld.
dominerar
annars bland essäerna. Flera konstaterar hur sanning idag är ett relativt begrepp, och att ett universitets uppgift i
vår nutida kultur är att värna om kvalitet och oberoende forskning inte minst
gentemot opinioner och politikers ibland
kortsiktiga perspektiv. Musikprofessorn
Hans Pålsson skriver om vikten av att ett
universitet har konstnärliga utbildningar
och rektor Göran Bexell poängterar att
universitetet bör stå mitt i dagens samhälle och kultur.
”Det eviga som traditionsbrott” är
tänkt som en ideskrift och kommer
främst att spridas inom universitetet,
men en mindre upplaga kommer att säljas i bokhandeln.
DEN REFLEKTERANDE TONEN

THORE SONESON
FOTNOT. Den 14 mars blir det en Studentaf-

ton på temat ”Kultur och universitet” i samarbete med Lunds universitet och Kulturforum. Där deltar bl.a. Göran Bexell, Mats
Svegfors, Katarina Mazetti, Horace Engdahl
och Sigrid Combüchen.
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Mediestudie:

Negativ mediestorm ville
sänka seglingstävling i förtid
UPPDRAGSFORSKNING. När Jesper
Falkheimer i slutet av januari presenterade sin analys om mediebilden av Malmö Stad och Region Skånes America´s Cup-äventyr blev det
stora rubriker. Framförallt kring en
av hans slutsatser, att den lokala
mediebilden troligen stärkt den negativa opinionen mot regionalpolitiken.
– Det är en hypotes i min analys som när den refererades i pressen växte till att bli en ”demokratisk kris”, säger han utan att låta
förvånad. Evenemanget har varit
kontroversiellt hela tiden och rapporteringen av mina resultat följer
samma mönster.

I augusti förra året var Malmö Stad och
Region Skåne värdar för en internationell
kvaltävling till America’s Cup. Drygt 80
miljoner kronor investerades i evenemanget, med förhoppning att skapa arbetstillfällen och sprida positiv publicitet
kring regionen.
JESPER FALKHEIMER på Institutionen för
service management i Helsingborg ﬁck i
uppdrag av Region Skåne att studera utfallet i medierna. Han har granskat över
500 artiklar och inslag i svensk och delvis internationell dagspress och etermedia, både kvantitativt och kvalitativt.
Den dominerande mediebilden visar
att negativa vinklingar kring investerade skattemiljoner var störst inför evenemanget, men att rapporterna förändrades under själva seglingstävlingen då
de blev mera neutrala och handlade om
sportprestationer.
– De kritiska artiklarna växte fram för
att journalister ofta tar sitt granskande
uppdrag på allvar, menar Jesper FalkheiLUM NR 2 | 2006

mer. Nya samarbetsformer mellan det offentliga och det privata näringslivet sker
i bolag eller organisationer som uppfattas som ett hot mot mediernas insyn och
granskningsmöjligheter.
Från lokalt politiskt håll var tävlingen
ett led i marknadsföringen av regionen
som livskraftig och utvecklingspositiv,
en strategi som inte var eller är tillräckligt förankrad i opinionen, menar Jesper
Falkheimer.
Hans kvalitativa analys av innehållet i de undersökta artiklarna bygger på
en detaljerad läsning där sex dominerande teman vaskades fram ur innehållet.
”Välfärd för alla eller segling för få” och
”Kampen mellan det regionala och lokala” var de två tydligaste bland dem. De
negativa vinklingarna uppstod ur motsättningen mellan det traditionella offentliga välfärdsuppdraget och det riskfyllda nya tillväxtuppdraget.

pel på modern uppdragsforskning. Metoderna som används är teoretiskt beprövade men beställaren och bidragsgivaren
är en annan än den traditionella där Vetenskapsrådet och forskningsfonder bekostar forskningen.
– Metoderna jag använt är gängse
inom medie- och kommunikationsforskning. Men uppdragsforskning förutsätter ett mer tillämpat och praktiknära
synsätt än inom traditionell forskning.
I just detta fall blev också processen för
min del ett slags deltagande observation.
De närmaste två åren ska jag forska om
kriskommunikation och det här projektet har onekligen gett en hel del värdefulla erfarenheter på den fronten. Som
medieforskare tycker jag att det är stimulerande att kunna påverka omvärlden med mina slutsatser. På www.malmo.se ﬁnns den aktuella rapporten om
America´s Cup att läsa som pdf-ﬁl.
TEXT & FOTO : THORE SONESON

och politikerna lyckades inte kommunicera det goda med att
betala hotell- och kringkostnader för en
seglingstävling när det samtidigt behövs
miljoninvesteringar i sjukvården och den
negativa bilden i medierna speglade detta.
Jesper Falkheimer pekar på att det krävs
politiskt orienterad platsmarknadsföring
för att förändra opinionen.
– I en demokratisk process måste man
lyssna på vad folk tycker, det tar tid att
kommunicera politiskt. Samtidigt är det
svårare att argumentera för tillfälliga satsningar på evenemang än varaktiga infrastruktursatsningar som Öresundsbron.
Jesper Falkheimers analys är ett exemTJÄNSTEMÄNNEN

Jesper Falkheimer konstaterar i en
bred undersökning att medierna gav
en negativ bild av det stora seglingsevenemanget America´s Cup.
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Förföriska ljud får
oss att konsumera
Informatik väcker
utländskt intresse
UTBILDNING . Institutionen för in-

formatik har märkt ett ökat intresse för sina magisterkurser.
– Vi har fått ﬂer förfrågningar från utlandet, säger prefekt
Dipak Khakhar. Särskilt stort är
intresset för design av interaktiva system där vi har fått 200 intresseanmälningar från andra
länder.

Institutionen för informatik utbildar
studenter i tre magisterinriktningar:
design av interaktiva system, organisations- och verksamhetsstödjande
system och systemarkitektur. Men
på grundkurserna står en del stolar
tomma.
– Just nu ser det ut ungefär som
förra våren. Så vi har i alla fall stoppat försämringen jämfört med ännu
tidigare.
På institutionen har man satt
igång en kraftfull marknadsföring,
men Dipak Khakar menar att det tar
tid innan man kan se eﬀekten av den.
Just nu arbetar man med en broschyr
där personer från näringslivet berättar hur de använder sin utbildning i
arbetslivet.
Många talar om en ny IT-boom.
Sverige går bättre och systemvetare
förväntas bli attraktiva igen. Om det
verkligen är så, tror Dipak Khakhar
att det märks först till hösten.
– Och i så fall är vi beredda. Vi
har kapacitet för att utbilda ﬂer, säger han.
FREDRIK SVENSSON
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marknadsförare och designers medvetet med ljud som skapar identitet,
är informationsbärare eller gjorda
för upplevelse. Dessa ljud diskuterades nyligen på seminariet ”Förföriska ljud” som arrangerades av Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet.

– Vår tids marknadsförare har gått från
övertalning till handlingsprogrammering. Med ljud, färg och visuella grepp
bygger man globala identiteter och varumärken för att skapa en relation till en
produkt, menade Adam Arvidsson som
är lektor i ﬁlm- och medievetenskap på
Köpenhamns universitet.
Inom reklamens värld handlar ljud
mycket om igenkänning och om att bygga positiva associationer. Samma önskemål har produktionsbolagen som beställer ljudlogotyper, menade musikern Ulf
Turesson som på heltid producerar kommersiell musik.
– Ett problem för oss är att det saknas ett språk för hur vi beskriver musik,
sa han och spelade upp exempel på vinjettmusik för en tv-serie som helt ändrade
karaktär när det färdiga resultatet sändes
till ”Room Service”. Vi har behov av referenser och något slags språk som är kopplat till den känsla vi vill skapa.
vill man kunna skydda sina ljudlogotyper, på samma
sätt som med graﬁska varumärken. Att
en musiker kan ha upphovsrätt och patent på en melodislinga är inte samma
sak som att registrera ett ljud från ”en
tennisboll som skapar en lukt av nyklippt
gräs”, påpekade Adam Arvidsson.
– Ett företag i England har fått patent på detta, det betyder att vardagen
kan bli ett ekonomiskt värdefullt objekt,
menade han.
Att studera de ekonomiska aspekterna i ett vidare perspektiv och forska kring
INOM MEDIEINDUSTRIN

psykologiska kunskaper om ljud är viktiga områden för det tvärvetenskapliga
Ljudmiljöcentrum som LU håller på att
bygga upp.
– Merparten av den tillämpade forskning som sker inom t.ex. psykoakustiken bedrivs av kommersiella intressen
med sikte på ”corporate branding” och
reklam, menar Greger Andersson, professor i musikvetenskap som förestår
Ljudmiljöcentrum. Medan utbildningar, kunskaper och forskning inriktad
mot analys och kritik på dessa fält i stort
sett saknas vid högskolorna i Sverige och
även utomlands.
VÅRENS TVÅ KOMMANDE seminarier

behandlar operativa ljud och skadliga ljud.
Där kommer frågor kring framtida akustiska miljöer att tas upp ur olika perspektiv, inte minst psykologiska och medicinska. En viktig laboratorieforskning
skulle kunna vara att studera eﬀekter och
konsekvenser av en akustisk ”överdos”.
För mycket ljud i kombination med visuella och fysiska handgrepp kan skapa faror och problem i intrikata manöversituationer som traﬁk och processtyrning.
– Men total tystnad är inte att eftersträva, sa Mikael Strömberg, musikforskare vid Ljudobservatorium Nord i
Gävle. Att utsätta hörselorganen för total
tystnad kan skapa varaktiga hörselskador
– tystnad kan vara tortyr.
THORE SONESON

▼

GOLJUD. Idag arbetar konstnärer,

Ljudlogotyper

Ett hundratal företag har idag patentskyddade ljudlogotyper. Patent och registreringsverket registrerar varumärken och skriver: ”Ett ljudmärke är ett
ljud eller en melodi med särpräglad
igenkänningseffekt. För att du ska kunna skydda ett ljud ska det gå att återge
graﬁskt med t.ex. en notskrift. Ett exempel på ljudvarumärke är Hemglass
ljudslinga. ”
LUM NR 2 | 2006

Ny kreativ
studiemiljö
STUDIECENTRUM. Kreativ studiemiljö och
en efterlängtad mötesplats var lösenord när
LTHs nya Studiecentrum invigdes i mitten
av februari. Det framhöll invigningstalarna:
rektor Gunilla Jönson, Mikael Lundström,
platschef på Akademiska hus och Lars Lavesson från universitetets byggnadsenhet.
4.600 kreativa kvadratmeter har ställts
i ordning för 33 miljoner kronor i vad som
förr var UB2. Nästa månad ﬂyttar delar av
kansli och studieledning in på andra våningen, där det också ﬁnns utbildningsrum
för pedagogisk träning och stora utrymmen för tillfälliga utställningar.
Men redan på morgonen före invigningen hade studenterna hittat de nya miljöerna och gav dem högsta betyg. Först på
plats i tysta läsesalen var blivande brandingenjörerna Gard Mikael, Marika Koskinen och Fredrik Levinsson. Längst till höger datastudenten Tugba Tanören.
TEXT & FOTO : MATS NYGREN

Akademiska
entreprenörer
bildar sällskap
ENTREPRENÖRSKAP. Lund lider knappast brist på akademiska sällskap,
och nu ﬁnns även Sällskapet Akademiska Lundaentreprenörer, SALE,
på listan. Det har startat på LTH,
men är tänkt för alla forskare vid
universitetet som är ”beredda till
bådadera”, det vill säga att även företaga.

Föreningen har varit på gång en tid och presenterade sig för första gången offentligt
med ett debattinlägg i Sydsvenskan i januari
LUM NR 2 | 2006

om vikten att bevara lärarundantaget.
Den 27 januari hölls en invigning på
LTH. Universitetsstyrelsens ordförande Allan Larsson ﬁck äran att förklara sällskapet
invigt, och kunde konstatera att satsningen
låg rätt i tiden då det samma vecka kom ett
EU-påbud om ökade ansträngningar för att
skapa nya företag.
Professor Jan-Eric Larsson sa att han
trodde att sällskapets initiativtagare visste
mer om entreprenörskap än andra, eftersom de hade personliga erfarenheter av
denna dubbelroll.
– Vi hoppas kunna fungera som tyckare eller remissinstans i vissa frågor, arrangera seminarier och sammankomster och vara
mentorer för andra som vill starta företag.
Det är ju viktigt inte minst att sådana affärer
går rätt till och att man inte blandar samman
sina roller, påpekade han – på förekommen
anledning vid just LTH.
Många är redan involverade i rådgivning

till nya företag inom universitetet och dessa
lovade Jan-Eric Larsson att ”skvallra om” inför nya intresserade.
I styrelsen ingår: Jan Eric Larsson, ordförande och professor i informationsteknologi, Lars Montelius, vice ordförande, och
professor i fysik, Jan-Eric Ståhl, sekreterare och professor i mekanisk teknologi och
verktygsmaskiner, Johan Nilsson, kassör
och universitetslektor i elektrisk mätteknik,
Thomas Laurell, informationsansvarig och
professor i elektrisk mätteknik samt ledamöterna Carl Borrebäck, professor i immunteknologi, Jan-Erik Rendahl, adj. professor
i ergonomi och aerosolteknologi och Annelie Sylvén Troedsson, chefsjurist, LU Innovation.
Närmast hoppas man kunna utvidga
kretsen med ”företagsamma” personer
inom medicin och andra fakulteter. Mer information ﬁnns på www.s-a-l-e.se
MATS NYGREN
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Brist på infrastruktur, ineffektivitet, dålig organisation, förödande
ojämlikhet och stor fattigdom – så ser det ut i många länder i tredje
världen. LUM har besökt Nicaragua och berättar dels om forskning
i en av dess värsta miljöer, den stora soptippen i Managua, dels hur
det är att forska respektive handleda doktorander i ett u-land.

LIVET PÅ
SOPBERGET
Magra hundar stryker omkring och
rotar i avskrädet. En ﬂock gamar
väntar på en av sophögarna medan några kor tuggar i sig halvruttet
grönsaksavfall. Mitt bland djuren
går barn och vuxna omkring och letar i soporna. Man samlar på glas,
koppar, papper, plast och aluminium – allt som kan ge några slantar
för att upprätthålla livhanken.

Mer än tusen personer arbetar varje dag
som ”basureros”, sopletare, på den enorma soptippen utanför Nicaraguas huvudstad Managua. Minst hälften av dem
är barn och ungdomar, och många bor
på tippen. Också i denna misär ﬁnns det
grader i helvetet: de som bor ”bäst” har
sina skjul i kanten av tippen, medan de
fattigaste av de fattiga smäller ihop sina
hyddor av papp, plåt och plankbitar mitt
ute i sophavet.
EN STANK AV RUTTNANDE MAT, döda djur

och sopbränder drar genom luften, som
ﬂimrar i den 35-gradiga värmen. En gam
sliter i inälvorna på en död hund. Här
Pojke på soptippen utanför Managua.
Barnen här har högre halter av bly, kvicksilver och kadmium i blodet än andra
barn, visar forskning av LU-doktorander.
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Läkaren och LU-doktoranden Steven Cuadra studerar hälsan hos barnen som bor och arbetar på soptippen.

ligger alla tänkbara bortslängda tillhörigheter: klädtrasor, en ensam sko utan
snören, ett tomt paket påssoppa, några
ruttna apelsiner, en tygdocka utan huvud, ett utrivet videoband, ett trasigt
plastgevär… Och allt blir omrört och
undersökt av människor, hundar, kor
och gamar.
Att barnen på soptippen har en elän-

Mitt bland djuren går barn och vuxna omkring och rotar i soporna.
Man samlar på glas, koppar, papper, plast och aluminium.

– De råkar också ofta ut för olyckshändelser som fall och klämningar när
de hoppar på sopbilarna i farten för att
komma åt det värdefullaste. Och en tredjedel av alla barn har skär- och sticksår
som kan bli infekterade och svårläkta, säger läkaren Steven Cuadra. Han är en av
doktoranderna i programmet, och är den
som undersökt soptippsbarnens hälsa.

”Som akademiker utifrån hade jag aldrig haft
en chans att genomföra min studie på egen
hand. Det behövdes hjälp av folk som soptippsarbetarna har förtroende för.”
dig miljö är uppenbart. Nu är detta också
vetenskapligt bevisat, vilket kanske kan
användas för att trycka på landets politiker. Bevisen läggs fram i en lundensisk
lic-avhandling. Den är en del i ett forskarutbildningsprogram där LU med stöd
av Sarec, Sidas avdelning för forskningssamarbete, samverkar med Universidad
Nacional de Nicaragua, UNAN.
– Barnen på soptippen har högre halter av bly, kvicksilver och kadmium i blodet än andra barn, och även höga halter
av bromerade ﬂamskyddsmedel som bl.a.
används i modern elektronik.
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Docenten i yrkesmedicin Maria Albin
är handledare för en annan nicaraguansk
medicinare, som studerar luftvägsproblem
och astma bland barn i Managua. Hon
tycker det gått förvånande bra att göra epidemiologiska studier i Nicaragua.
för många att
åka buss till en vårdcentral för en provtagning, och att folk inte har exakta
adresser, så har vi fått högre deltagande än i många svenska studier. Alltsedan
sandinistperioden efter diktatorn Somozas fall har landet en tradition av före– TROTS ATT DET ÄR DYRT

byggande hälsovård och folkhälsostudier
som vi kunnat dra nytta av, menar hon.
Det gäller också att utnyttja nätverk
utanför den akademiska världen. Steven
Cuadra har haft stöd av den ideella organisationen Dos Generaciones, som försöker hjälpa barnen på tippen att gå i skolan i stället för att tillbringa hela dagen
bland soporna.
– Som akademiker utifrån hade jag
aldrig haft en chans att genomföra min
studie på egen hand. Det behövdes hjälp
av folk som soptippsarbetarna har förtroende för, säger han.
KAN DÅ LUNDADOKTORANDERNAS studier av soptippen och andra miljöproblem i Nicaragua leda till några förändringar, eller kommer avhandlingarna
bara att samla damm på någon hylla?
Nja, det ﬁnns ett visst hopp. LU-doktoranderna har bl.a. haft föredragningar
för Nicaraguas högsta miljömyndighet,
gett öppna konferenser för kommuner
och departement och ordnat kurser om
sophantering och riskanalys. Inget går
fort i ett u-land, men här ﬁnns i alla fall
ett intresse för forskarnas resultat, som
kanske, möjligen, i bästa fall, kan ge förändringar på sikt.
TEXT & FOTO : INGEL A BJÖRCK
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”I bästa fall kommer det svenska stödet till
forskarutbildningen i Nicaragua under de
närmaste årtiondena att ge upphov till små
celler av modern forskning.”

FORSKARUTBILDNING
MED FÖRHINDER
Doktorander från länder med en annan forskningstradition – eller ingen forskning alls – möter många
hinder på vägen till en examen i
Europa eller USA. De måste först
och främst lära sig den vetenskapliga engelskan och det västerländska vetenskapliga sättet att tänka.
Om deras praktiska arbete utförs
på hemmaplan möts de också ofta
av problem med brist på utrustning
och organisation.

Det är skälen till att det miljövetenskapliga samarbetsprogrammet Lund-Nicaragua rullat på i ganska långsam takt.
Programmet har pågått sedan 999 och
omfattar ﬂera avdelningar vid LU: yrkesmedicin, ekotoxikologi, bioteknik och
teknisk geologi. Doktoranderna har tillbringat ungefär halva tiden i Lund med
teoretiska och experimentella studier och
halva tiden i Nicaragua med praktiskt
forskningsarbete.
är det bara en
(bioteknikern Martha Lacayo) som blivit
klar med sin avhandling, även om ﬂera
av de andra nu är i slutspurten. Många av
dem har fått kämpa mycket för att lära sig
skriva sina forskningsmanus på rätt språk
och på rätt sätt.
– De skriver ofta för mångordigt om
bakgrunden och för lite om metodik och
analys jämfört med kraven i europeiska
och amerikanska vetenskapliga tidskrifter. Därför kan de få skriva om sina texAV DE TOLV DELTAGARNA
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ter många gånger, vilket förstås är nedslående, säger Maria Albin.
Göran Bengtsson, professor i kemisk
ekologi med lång erfarenhet av arbete i
tredje världen, skulle vilja att universiteten i Centralamerika införde ett gemensamt förberedelseår för alla som ska bli
doktorander i Europa eller USA. Under
det året skulle de blivande forskarna tränas i bl.a. engelska, vetenskapsteori och
vetenskapsmetodik.
– Våra doktorander har mycket svårt
att tillgodogöra sig vetenskaplig information i början. Deras skolgång har lärt
dem att slå i sig fakta, men inte att hitta
mönster, göra analyser och tänka ut olika
sätt att tackla ett problem. De måste lära
sig ett nytt sätt att läsa, skriva och tänka, säger han när LUM intervjuar honom
på det lilla pensionat som blivit LUs högkvarter i Managua.
och förändra den centralamerikanska universitetsstrukturen. Det enda man kan göra är att
så några frön, hoppas att förändringarna
kommer på sikt, och ha tålamod…
På det individuella planet har det varit lättare att se resultat, menar Göran
Bengtsson.
– Det har varit underbart att se hur
våra doktorander mognat och utvecklats.
Många av dem har blivit väldigt duktiga!
Vad som händer med LU-doktoranderna när de är klara med sina examina är
dock osäkert. Nicaraguanska universitet
– MEN VI KAN JU INTE GÅ IN

Göran Bengtsson vid det miljövetenskapliga
samarbetsprogrammet Lund-Nicaragua skulle vilja att universiteten i Centralamerika införde ett gemensamt förberedelseår för alla
som ska bli doktorander i Europa eller USA.

är främst inriktade på lärarutbildning, så
risken är att deras kompetens blir använd
för att förbättra utbildningen, inte för att
bygga upp nya forskargrupper.
– I värsta fall blir de t.o.m. motarbetade av institutionschefer som inte själva
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forskat, och som därför upplever de nya
doktorerna som ett hot.
– I bästa fall kommer det svenska stödet till forskarutbildningen i Nicaragua
under de närmaste årtiondena att ge upphov till små celler av modern forskning.
Sen är det bara att hoppas att dessa kan
överleva och fortplanta sig, säger Göran
Bengtsson.
är att den framtida
forskningen i Nicaragua fokuseras på
några av landets stora problem. På miljöområdet kunde det gälla att förena olika
infallsvinklar för att analysera och ge förslag till förbättringar av den starkt förorenade Managuasjön, eller av gruvområdena i bergen, eller de jordbruksområden
där vattnet innehåller mycket bekämpningsmedel och konstgödning.
Så tänker också Steven Cuadra på sitt
håll.
– Jag skulle vilja fortsätta studera
hälsoproblemen i Managua i en tvärvetenskaplig grupp tillsammans med mina
med-doktorander från Lund, säger han.
HANS ÖNSKEDRÖM

Även handledarna från LU har haft
glädje av tvärvetenskapligheten inom
programmet.
– Jag har lärt mig väldigt mycket om
de övriga disciplinerna i vårt praktiska
arbete och våra diskussioner, och detsamma säger mina kollegor. Det kan
tyckas märkligt att man måste åka runt
halva jorden för att få arbeta med kollegor från andra discipliner… men det
är svårt att få forskningsråden att stödja
multidisciplinärt arbete på hemmaplan,
säger Göran Bengtsson.
har programmet också haft oförutsedda bonuseﬀekter, som
att lundastudenter på läkarlinjen kunnat
få hjälp med att göra fältstudier i Centralamerika. Så har t.ex. Steven Cuadras
teknik för att studera olycksfallsriskerna bland soptippsbarnen kunnat tillämpas också i ett studentarbete om riskerna
för gruvarbetare i en annan del av Nicaragua.
Samarbetet LU/UNAN är inte slut
med de doktorsexamina som förhoppFÖR MARIA ALBIN

ningsvis blir klara ganska snart. Programmet har fått en samordnare vid LU,
lektorn i teknisk geologi Gerhard Barmen, och nya doktorander ska tas in i
år. Universitetet i Nicaragua arbetar som
bäst med att vaska fram kandidater som
dels har rätt ämnesbakgrund och tillräckliga kunskaper i engelska, dels är beredda att ett bra tag framöver bo halvårsvis i ett avlägset, kallt land.
dock aldrig kylan
som något stort problem.
– Jag hade ju tur som kom till den
tropiska delen av Sverige, skojar han och
minns ett svinkallt besök i Umeå.
Skulle han föreslå någon förbättring
i Lund, så vore det bättre hjälp att hitta
boende under lundaperioderna. Svenska
doktorander klarar detta på egen hand,
men att hitta bostad i ett nytt land när
man dessutom ska hyra för bara ett halvår och kommer från ett så okänt land som
Nicaragua, det har inte varit lätt.
STEVEN CUADRA SÅG

TEXT & FOTO : INGEL A BJÖRCK

Akademiska Hus förbättrar
för funktionshindrade
På grund av bl.a. ny lagstiftning kommer Akademiska Hus utföra åtgärder
för funktionshindrade i fastigheterna de närmaste åren.
Under förra året inventerade vi alla våra byggnader för att under de
följande åren, fram till 2010, undanröja hinder för funktionshindrade i
publika lokaler. Sammantaget inventerades ca 17 000 punkter i hela
verksamhetsområde Syd till en kostnad av en halv miljon kronor. Akademiska Hus bekostar åtgärder till en summa av ca 30 miljoner kronor.
Exempel på åtgärder är ramper, dörröppnare och handikapparkeringar
för rörelsehindrade, akustikåtgärder för hörselskadade samt ledstråk,
ledstänger och belysningsanpassning för synskadade. Lunds universitet
har drygt 370 kända funktionshindrade studenter.
Vår förhoppning är att detta skall förbättra funktionshindrades möjlighet
att studera och arbeta vid Lunds universitet.
Ledstråk för sydskadade utanför BMC

Akademiska Hus är ledande på kreativa miljöer för kunskap och forskning. Akademiska Hus Syd AB, som är vårt sydligaste regionbolag, äger och förvaltar sammanlagt cirka 500 000 kvm lokalarea i Lund, Malmö, Alnarp, Kristianstad och Kalmar. Läs gärna mer om
Akademiska Hus på vår webbplats.
www.akademiskahus.se
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PORTRÄTT | EVA ÖSTERBERG

SUPER-EVA
Hon är en hängiven lärare som vill överföra glädjen för
forskningen och lusten att skapa något nytt till unga
människor. Men också en författare som trivs ensam
på sin kammare. Och dessutom en ofﬁciell person med
inﬂytande över ﬂera hundra miljoner som årligen delas
ut till forskarvärlden.
Det handlar om Eva Österberg, professor i historia
och ordförande i Riksbankens jubileumsfond, ständigt
aktuell med nya böcker, priser och utmärkelser.
Helst vill Eva Österberg inte intervjuas
ensam utan tillsammans med sina kollegor om gemensamma böcker och projekt. När det inte går, trots övertalningsförsök – ger hon med sig. ”Okej – då
ställer jag väl upp”. Och det är typiskt.
Eva Österberg är en tillmötesgående person. Ännu mer typiskt är hennes försök
att lyfta fram yngre kollegor. Hon är
känd för att måna om sina doktorander
och har lett 55 unga forskare till disputation under sina snart 20 professorsår vid
Historiska institutionen.
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– Någon har sagt att en bra lärare gläder sig åt sina elevers framgångar, och det
gör verkligen jag. Så jag vågar kanske tro
att jag är en god handledare, säger hon
lite försiktigt.
på
Magle Stora Kyrkogata. Det är fyllt med
böcker från golv till tak och man anar
inte skrivbordets färg under alla papper.
Eva Österberg säger ursäktande att hon
får mycket som hon ska läsa igenom. Vi
sätter oss på varsin fri stol och blicken
VI TRÄFFAS I HENNES ARBETSRUM

Det är mycket som måste
läsas. Historieprofessor Eva
Österberg bland bokhögarna på sitt arbetsrum.

faller på en vissen julblomma som balanserar i en kruka längst ut på ena skrivbordskanten. Men hemma i lägenheten
på Filippavägen har hon ﬁna orkidéer
som bara blommar och blommar, berättar hon.
Hemma från början var Varberg och
därifrån har Eva Österberg med sig lärargärningen. Pappa var folkskollärare, en
musicerande sådan vilket gått i arv till
syskonen, men inte till henne.
– Dock själva musikintresset – jag älskar opera och tillhör dem som sett och
LUM NR 2 | 2006

Eva Österberg
Yrke: Professor i historia
Aktuell med: Två nya böcker, ett nytt pris

och en ny utmärkelse (ständigt aktuell som
ordförande för Riksbankens jubileumsfond)
Gillar: Att handleda och att skriva
Ogillar: Att inte hinna göra saker ordentligt
Läser: Exempelvis Selma Lagerlöf, Hjalmar
Bergman, Thomas Mann, Birgitta Trotzig,
P.O. Enquist och deckare, gärna Peter
Robinson
Lyssnar på: Opera
Blir arg av: Ryckiga statsanslag som urholkar forskningsmiljöer och dåligt underbyggd
rankning av universitet och forskarmiljöer
Blir ledsen av: Arbetslösheten bland unga,
också akademiker samt våld och orättvisa
Blir glad av: Sina elevers framgångar
Blir lycklig av: Sambon Catharina, gudbarn, gudbarnbarn, familj, vänner och pudeln Sixten Moses Österqvist
Några priser och utmärkelser

Övralidspriset 1994
Gleerupska priset 1995
Humanistpriset vid Lunds universitet 1998
Rettigska priset vid Vitterhetsakademien
2000
Torgny Segerstedts pris vid Uppsala universitet 2001
Doktorandkårens pris för bästa lärare (forskarutbildningen) 2002
Hallands akademis kulturpris 2003
Gerard Bonniers pris av Svenska
Akademien 2005
Hedersdoktor vid Oslo universitet 1997
Hedersdoktor vid Växjö universitet 2005
Utgivna böcker under senare år
(egna och som medförfattare)

SOM UPPSALAS FÖRSTA kvinnliga profes-

sor i historia blev hon varmt mottagen,
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och trivdes mycket bra. Men vänkretsen
fanns kvar i Lund och när vännen och
den tidigare kollegan, professor Birgitta
Odén, skulle pensioneras så var det Eva
Österberg som efterträdde henne.
– Vi är mycket goda vänner och Birgitta har alltid varit ett föredöme för mig.
Alltid nyﬁken på forskning och samhällsutveckling. Ständigt aktiv trots att
hon är över 80 år, och hon drar sig inte
för det som är svårt.
Uppsalaperioden varade i fyra år och
därefter har hon varit Lund trogen.

▼

hört Birgit Nilsson i verkligheten. Första
gången var jag 3 år och minns det som
en fantastisk upplevelse.
Sex år senare, 96, lämnade hon Halland och kom till Lund. Här blev hon
magister, doktor och docent i rask följd.
Men professor blev hon i – Uppsala…
– Jag blev jätteförvånad över att jag
ﬁck tjänsten – jag sökte bara för att känna av lite hur jag låg till.

Folk förr – historiska essäer (1995)
Jämmerdal och fröjdesal. Kvinnor i
stormaktstidens Sverige (1997)
People Meet the Law (2000)
Renässansens eliter. Maktmänniskor i
Italien och Norden (2000)
Socialt och politiskt våld (2002)
Offer för brott (2002)
Rummet vidgas. Kvinnor på väg ut
i offentligheten (2002)
Våldets mening (2004)
Kvinnor och våld (2005)
Hedersmord (2005)
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Till livets stora lyckor hör pudeln
Österqvist…

…medan tanken på unga arbetslösa gör Eva till en
dysterkvist.

Det roligaste i jobbet är att läsa och skriva!

Serien om Super-Eva har Caroline Ulvros ritat och skrivit. Den har några år på nacken, men känns ändå aktuell. Caroline är dotter till vännen
och kollegan Eva-Helen Ulvros.
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torieböcker. Han tog även plats i folks
vardagsrum, och Eva Österberg ler när
han kommer på tal.
– Jag tycker han är särskilt bra i TV.
Han är en god berättare, och det är hans
styrka. Vi forskare kan också vara goda
berättare – men vi måste krångla till det
lite, nyansera och ställa nya frågor. Det
är vårt ansvar att problematisera och ifrågasätta – att visa att det inte är så enkelt.
Utmaningen ligger i att göra också det
komplicerade begripligt.

en annan vändning för åtta år sedan då hon träﬀade sin
sambo Catharina Stenqvist, professor i
religionsﬁlosoﬁ. De ingick bägge i en vetenskaplig arbetsgrupp som planerade en

föreläser i olika sammanhang. Men sedan hon blev arbetande styrelseordförande i Riksbankens jubileumsfond för
drygt tre år sedan, tvingas hon gallra rätt
hårt bland anbud och externa uppdrag.

▼

Under de gångna åren har mycket
hänt med ämnet historia. På 60- och 70talen betraktade sig Eva Österberg som
socialhistoriker. Hennes projekt och
böcker handlade om agrarsamhället, för
att sedan övergå till den mer människocentrerande och textanalytiska kulturforskningen som ämnet följt och anpassat sig till. Då blev det projekt och böcker
om normer och värderingar, politisk kultur, våld, brottsoﬀer och kvinnor istället. Nu kallar sig Eva Österberg för kulturhistoriker.
ÄVEN PRIVAT TOG LIVET

EVA ÖSTERBERG ÄR SJÄLV mycket ute och

”Jag är absolut en förespråkare för långsiktighet – men när riktigt stora program premieras så blir det så få som får pengar och
det är synd.”
stor tvärvetenskaplig konferens i Lund.
För Eva Österberg blev det första kärlekskontakten med det egna könet – och att
hon bejakade det är hon lycklig över idag.
Men att det skulle påverkat hennes forskning i någon särskild riktning vill hon
inte riktigt gå med på.
– Jag hade redan kommit in på kvinnohistoria och genusforskning då. Men
det är klart – mötet med Catharina har
säkert fördjupat mitt intresse för etiska
och existentiella frågor. Jag brukar säga
att jag kanske har bredd, men hon har
djupet i sitt tänkande. Och så har hon
större integritet än någon annan människa jag mött.
Någon som ökat intresset för historia
hos svenska folket är utrikeskorrespondenten Herman Lindqvist som på 80talet började ge ut lite lättsammare hisLUM NR 2 | 2006

Jubileumsfonden kräver en del Stockholmsresor och tidvis mycket läsande
hemifrån. Det är många ansökningar
som ska gås igenom och mycket pengar som ska delas ut. Det rör sig om mellan 200 och 300 miljoner som årligen går
från fonden direkt ut till forskarvärlden.
Även här är trenden nu, att vid sidan av
de mindre projekten för främst postdocforskare, prioritera breda långsiktiga program. På gott och ont, tycker Eva Österberg.
– Jag är absolut en förespråkare för
långsiktighet – men när riktigt stora program premieras så blir det så få som får
pengar och det är synd. Vi är dock angelägna om att behålla och rentav öka den
pott som går till yngre forskare.
Eva Österberg berättar också att fonden initierat särskilda postdoc-tjänster,

s.k. traineetjänster, för biblioteks-, arkivoch museiområdena.
externt uppdrag är
engagemanget i Comité International
des Sciences Historiques, (CISH) där
hon varit vice president de senaste fem
åren. Kommittén arrangerar bl.a. världskongresserna i historia vart femte år, nu
senast i somras i Sidney. Hade det engagemanget kommit tidigare i livet hade
Eva Österbergs karriär kanske sett annorlunda ut.
– Om jag skulle leva om mitt liv hade
jag mer seriöst gått in för komparativ, till
och med global historia. Det är intressant
att jämföra människans villkor i våra olika världar. Här sitter många av oss i ett
överﬂöd och på andra håll har människor knappt mat för dagen. Ändå sprids
samma amerikanska såpor på TV så fort
det ﬁnns teknik som tillåter det.
ETT ANNAT VIKTIGT

HISTORIA HAR AV TRADITION varit ett na-

tionellt ämne men det har internationaliserats under senare tid, menar Eva Österberg. Just nu sysslar hon faktiskt i viss
mån med Cicero och Aristoteles. Hon arbetar med ett eget projekt om vänskap
i ett idé- och kulturhistoriskt perspektiv. Hon kartlägger antikens reﬂektioner kring vänskap och följer den genom
medeltiden fram till våra dagar. Kan det
vara som en motvikt till alla projekt och
böcker om ondska och våld?
– Ja, kanske det, ler hon.
Och ler gör Eva Österberg ofta. Hon
verkar trivas med livet och stå mitt i det.
Därför är det svårt att tänka sig henne
som pensionär – redan om ett och ett
halvt år.
– Jag har faktiskt bestämt mig för att
gå vid 65, så så blir det. Och mycket av
det roligaste kommer ju att ﬁnnas kvar.
Både att skriva och läsa.
TEXT: MARIA LINDH
FOTO : KENNET RUONA
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Nordea Bank AB (publ)

Samla dina affärer hos oss
så får du fler fördelar!
Välkommen in på ditt Nordeakontor så berättar vi mer
om hur du blir PLUS- eller Förmånskund!

Stora Södergatan 2, Lund
Västra Stationsgatan 10, Lund
Stora Torg 8, Eslöv
0771-22 44 88
nordea.se

A

GYLLENSTIERNSKA
KRAPPERUPSSTIFTELSEN
Stiftelsen bidrar genom anslag och stipendier till
vetenskaplig forskning och spridning av forskningsresultat. Företräde ges forskningsuppgift,
som bedrives inom nuvarande Brunnby församling samt forskare, som är bosatt i Brunnby
församling eller som har föräldrahem eller annan
nära släkt i Brunnby församling. Inom en totalram om ca 5 Mkr kommer även ansökningar
gällande andra forskningsuppgifter att kunna
beaktas.
Ansökan skall inges till stiftelsen under adress
Krapperups Kulturexpedition, Krapperups
kyrkoväg 13, 260 41 Nyhamnsläge, senast den 15
mars 2006. I ansökan bör anges vem som avses
förvalta tilldelade medel samt bank-, bankgiroeller postgirokonto.

Upptäck AF och AF-Borgen
Är du inte student? Välkommen ändå.
AF-borgen är förvisso Lunds studenters andra hem, men som universitetsanställd är du minst lika välkommen. Här kan du hyra lokaler för alla typer
av evenemang. Borgen rymmer allt från bröllop, disputationer och
familjehögtider till institutionsmöten, seminarier m m.
Vi har Lunds största festsal, liksom den minsta. Vilken behöver du?
Just nu erbjuder vi dig som är anställd vid Lunds universitet
15% rabatt på lokalkostnaden vid din första privatbokning.
Kontakta Kerstin Thörnqvist på telefon 046-38 49 05
eller bokning@af.lu.se

15%
RABATT

Läs mer på www.afborgen.se
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På onsdagskvällar har de studenter som
vill en ”konversationsklubb”. Då ställer
gäststudenter från Japan som läser olika ämnen i Lund upp som samtalspartners. Det är en viktig social
aktivitet, tycker man på institutionen, och ännu ett tillfälle att
få prata japanska.

LILLA
JAPAN
Studenterna sitter samlade långt
fram i klassrummet. Det pratas nästan oavbrutet och skrattas mycket.
Men en utomstående förstår nästan
ingenting.
LUM var med under en förmiddag på avdelningen för japanska.

Att läsa japanska är populärt. Grundkursen är den näst mest sökta av alla fristående kursen vid Lunds universitet.
Undervisningen har till och med uppmärksammats i japansk TV. Från början var det tänkt att vara ett program
om Lund, Stockholm och Göteborg.
Men Lund imponerade så mycket att
de dessutom ﬁck ett helt eget program.
SOL-centrum japanska (tidigare japanska avdelningen vid Institutionen för
östasiatiska språk) ligger en bit bortom
Tekniska högskolan. Man ﬁnns i Ideons
Alfa-hus nära Ekonomihögskolan och
studentbostadskomplexet Sparta.
LUM NR 2 | 2006

När jag hälsar på en onsdagsmorgon
träﬀar jag Kazuyo Lundström som sedan
några år tillbaka är ansvarig för utbildningen. Hon lär ut japanska tillsammans
med två andra kvinnor, Sawako Murao
och Miho Inaba. Tillsammans har de
över sextio studenter. Här ﬁnns också
svenska lärare i läsförståelse på avancerad nivå, uppsatshandledning och i Japans historia. Men Kazuyo Lundström
är den enda heltidsanställda.
Hon bjuder på en kopp kaﬀe i ﬁkarummet och vi pratar lite allmänt
om japanska. Hur det inte liknar något annat språk. Och att man använder olika språk beroende på vem man
talar med.
– Ungdomar använder allt mindre respektfullt språk, säger Kazuyo
Lundström. Men vi har lärare i olika
åldrar så det blir en naturlig blandning.
Skillnaden i lärarnas sätt att prata

är en del av tanken. Här vill de använda
en mycket direkt metod och studenterna
får bekanta sig med språkets olika former
redan från början. Från första dagen talas det så mycket japanska som möjligt i
klassrummet.
Nästa timme undervisar Sawako Murao studenterna på andra terminen. De
har skrivövning på schemat och tavlan är
fylld av japanska skrivtecken.
På väggarna hänger tecken i form av
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▼

Populära utbildningen i japanska
bildar en egen språkö på Ideon

▼
Kazuyo Lundström har satt tydlig prägel på
utbildningen. Hennes direkta inlärningsmetod är uppskattad och framgångsrik.

kalligraﬁ. De är kanji, tecken som ursprungligen lånats in från kinesiskan.
I Japan använder man sig av fyra olika
skriftspråk – om man räknar in romaji
som är latinska bokstäver. I Lund börjar studenterna med att lära sig två andra teckensystem, hiragana och katakana, som är fonetisk stavelseskrift.
I skrift kombineras kanji och hiragana. Katakana används främst för att
stava lånord. För att läsa en vanlig dagstidning ska man kunna ungefär 2 000
kanjitecken. Hittills har Sawako Muraos elever lärt sig 200.
är luftig och
inbjudande med stora glasfönster mot
korridoren. En stor karta över Öst- och
sydöstasien hänger bredvid tavlan. Salen vetter mot gården som är snötäckt
men inne är det varmt och trevligt. Studenterna sitter ovanligt samlat i salen.
En bit in på lektionen delar Sawako Murao ut kuvert med papperslappar. På varje
lapp ﬁnns ett ord som innehåller tecken
de lärt sig den här veckan. Studenterna
sätter sig i grupper om två eller tre personer. När läraren säger ett ord gäller det att
så snabbt som möjligt hitta rätt lapp.
Några lappar som har fastnat i ett kuvert leder till en dragkamp mellan två
studenter och skratt hos de övriga.
När jag senare frågar Sawako Murao
om lapparna så säger hon att vissa studenter tycker att det är lite fånigt.
– Men andra tycker att det är väldigt
roligt. Det blir som en tävling mellan studenterna.
MILJÖN I KLASSRUMMET

De olika japanska skriftspråken innebär en
utmaning. Att dessutom kunna skriva dem
på ett snyggt sätt är minst lika svårt.

Hjalmar Nordén var med i det program om
utbildningen som sändes i japansk tv.

en del av studenterna för att lämna in sina hemuppgifter
i lärarfacken. Ellen Hallgren passar på
att låna några ﬁlmer från kursaren Sarah Warsi. Här verkar de ﬂesta av studenterna titta på anime – japansk tecknad ﬁlm.
– Jag trodde att jag hade sett mycket
anime, men det var ju ingenting, säger
Ellen Hallgren. Nästan alla här tittar och
de tittar på mycket. Det är ju ett sätt att
lära sig språket det också.
Jag undrar om det inte är svårt att
EFTER LEKTIONEN GÅR
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hänga med när det bara talas japanska i
undervisningen.
– Nej, idag förstod jag allt på lektionen, säger Ellen Hallgren. Lärarna lägger allt på en sådan nivå att man hänger med.
Kazuyo Lundström kommer förbi och
delar ut rättade uppgifter. Hon säger att
målet är att skapa en japansk språkmiljö
i klassrummet. Och det verkar som om
de har lyckats.
Före lektionerna brukar studenterna
samlas i foajén. Där träﬀar jag Peter Jönsson som är inne på sitt andra år av studier
i japanska. Han är teknolog och vill kunna dra nytta av båda sina utbildningar.
– Det är viktigt att förstå klimatet och
förhindra kulturkrockar, säger han. Som
den kinesiska pingisspelaren som var gravid. Klubben var helt oförstående till att
hon inte ville spela. Eller japanska aﬀärsmän på besök som ler och tackar, men
när de kommer hem så berättar de om
hur illa behandlade de blivit.
har något som
liknar en blandning mellan miniräknare
och handdator. Det visar sig vara ett elektroniskt uppslagsverk som de ﬂesta köpt
i Japan. Efter två terminer kan man åka
på en sommarkurs till Gifu, som ligger
fyra mil från miljonstaden Nagoya. Det
uppmuntras av lärarna och uppskattas av
studenterna.
– Det är en extrem skillnad på före
och efter man varit iväg, säger studenten
Hjalmar Nordén. Att höra japanska i sin
riktiga miljö. Det är ett hövligt språk där
man talar ödmjukt om sig själv.
Jag tar bokstavligt talat steget upp
till den högsta nivån och lektionssalen
på andra våningen. Här möts jag av en
avslappnad stämning och rappa ordväxlingar på japanska. Studenterna sitter
kring ett långbord och har precis haft
intervjuövning. Jag slår mig ner mittemot Jens Larsson som berättar att han
känner sig motiverad eftersom man får
prata mycket och har lite teori.
Bara en tredjedel av studenterna är
kvinnor. Både studenter och lärare tror
att den japanska populärkulturen spelar
VISSA AV STUDENTERNA
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Under
Sawako
Muraos
lektion fylls
tavlan raskt
med japanska
tecken. Femton nya kanjitecken per vecka blir det
för studenterna på andra terminen.

in. Och att den har
större spridning bland män.
– Kulturen med datorspel och manga
– tecknade serier – lockar nog killar, säger Jens Larsson. Om jag får dra på mina
fördomar så tror jag att tjejer hellre väljer franska.
Läraren Miho Inaba kommer ifrån
Waseda universitetet i Tokyo och talar
ingen svenska. Hon har en mastersexamen inom lingvistik och pedagogik och
är här för att prova olika metoder. Genom tolkning får jag veta att hon inte
försöker trycka in kunskap hos studenterna utan istället dra ut det som de redan kan.
EFTER EN FÖRMIDDAG med japansk
språkutlärning bjuds jag på en mycket
god vegetarisk sushi. Varken alger eller
sjögräs är särskilt avskräckande så jag tar
två portioner. Nu ges också tillfälle att
prata med de tre lärarna.
Japanska i Lund hade en nystart för
ungefär tre år sedan och har byggts upp
från grunden. Men ännu ﬁnns ingen
verksamhet på forskarutbildningsnivå.
LUM NR 2 | 2006

För att verkligen lära sig språket rekommenderas en sommarkurs i landet. Då kan
studenterna också dra nytta av konversationsövningarna med de japanska utbytesstudenterna i Lund.

Det bidrar till att studenterna måste tänka på vad de ska använda kurserna till.
– Vi säger redan från början att de ska
kombinera språket med en annan utbildning, säger Kazuyo Lundström. Några
läser tekniska och humanistiska ämnen
men numera är kinesiska kanske populärare bland ekonomer.
andra humanister
gör att de känner sig lite isolerade. De
skulle gärna ﬂytta till Språk- och litteraturcentrum, SOL, om det var möjligt.
– Det skulle vara roligt att vara nära
de som lär ut andra språk, säger Sawako
Murao. Kunna prata mer med dem om
hur de lär ut.
Innan jag lämnar lärarna blir jag bjuden på japanska sötsaker. Pocky sticks,
chokladöverdragna kexpinnar, med
smak av kastanj. Tydligen mycket populärt i Japan, och en del av den populärkultur som får studenter att vilja lära sig
språket.
LÄGET LÅNGT IFRÅN

Att kombinera en teknisk bakgrund med
japanska kan vara ett vinnande koncept
hoppas Peter Jönsson.
Den japanska kulturen lockar
många att läsa japanska.

TEXT: FREDRIK SVENSSON
FOTO : KENNET RUONA
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90 nitiska
belönades
Mona Eklund,
professor,
Sektionen för
arbetsterapi
Vad är det bästa
med Lunds universitet som arbetsplats?
– Här ﬁnns så
mycket resurser. Man kan nästan alltid få
tag i någon som har erfarenhet. Och det
kan i sin tur leda till så många stimulerande utbyten. Jag trivs väldigt bra och cyklar
med glädje till jobbet varje dag.
Vad är det sämsta med Lunds universitet som arbetsplats?
– Egentligen ﬁnns det inget dåligt. Det
är ju en väldigt stor arbetsplats något som
kan medföra att vissa processer blir ogenomskinliga.

Rolf Månsson,
verkstadsinstruktör, akademiska
verkstaden
arkitektur
Vad är det bästa
med Lunds universitet som arbetsplats?
– Man bevarar sitt ungdomliga sinne.
När man arbetar som jag gör på tekniska
högskolan så jobbar man med och träffar
många ungdomar. Det är ett mycket inspirerande arbete.
Vad är det sämsta med Lunds universitet som arbetsplats?
– Det är ganska tungrott när det gäller
att skaffa fram pengar för att göra arbetsmiljön bättre. Det tar alltid väldigt lång tid
innan det händer något, det kan mala på i
ﬂera år. Man kan bara hålla tummarna för
att det inte händer några olyckor.
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I år belönades 90 anställda vid Lunds universitet för nit och
redlighet i rikets tjänst. Både rektor Göran Bexell och universitetsdirektör Peter Honeth ﬁck utmärkelsen. Men för
att slippa dela ut till varandra så ﬁck prorektor Ann Numhauser-Henning rycka in under ceremonien. LUM har bett
sex av trotjänarna att berätta vad som är bäst och sämst
med Lunds universitet som arbetsplats.

Lo Persson,
professor, Institutionen för experimentell medicinsk
vetenskap
Vad är det bästa
med Lunds universitet som arbetsplats?
– Kontakten mellan studenter och forskare. Jag har ett internationellt yrke som
innebär många internationella kontakter
med både studenter och forskare.
Vad är det sämsta med Lunds universitet som arbetsplats?
– Det skulle vara den ekonomiska utvecklingen. Det gäller ju inte bara Lund
men den stramare ekonomin har lett till
stor skillnad och en tuffare miljö.

Göran Bexell,
rektor
Vad är det bästa
med Lunds universitet som arbetsplats?
– Här ﬁnns så
många kunniga, kreativa och intresserade människor, ett enormt samlat surrande.
Och så är vi ett högt ansett universitet,
placerat i Lund. Oslagbart!
Vad är det sämsta med Lunds universitet som arbetsplats?
– Allt inom utbildning, forskning och
administration har mål att arbeta fram
emot. Var och en kan bidra till det. Vi kan
bli bättre på att se och uppmuntra kollegor. Vi kan mitt i allt vardagsarbete bättre
stå för och tydliggöra universitets grundläggande värden. En så viktig men enkel
sak som individuella studieplaner för doktorander skall givetvis fungera överallt

Ann-Soﬁ Green,
bibliotekarie, SOL
Vad är det bästa
med Lunds universitet som arbetsplats?
– Det tycker jag är
när man jobbar nära
studenter och forskare. Det skapar en väldigt kreativ och mycket stimulerande miljö. Och samtidigt lär
man sig alltid något för egen del också.
Vad är det sämsta med Lunds universitet som arbetsplats?
– När det saknas pengar så kommer
biblioteken ofta i kläm. Och det får ju tyvärr konsekvenser för både bokinköp och
inköp av andra medier.

Lena Nilsson, institutionsadministratör, Institutionen
för kemiteknik
Vad är det bästa
med Lunds universitet som arbetsplats?
– Det är mycket
som är bra. Jag har många roliga arbetsuppgifter som ekonomi, personalärenden
och studentadministration. Brett arbetsfält
med bra kontakt med studenter, lärare och
forskare. Jag trodde inte att universitetet
var så stort när jag började.
Vad är det sämsta med Lunds universitet som arbetsplats?
– Kanske kunde lönen vara lite bättre
med hänsyn till alla olika arbetsuppgifter
och ansvaret som ﬁnns.
INTERVJUER :
FREDRIK SVENSSON
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Tomas Jansson, docent på Institutionen för elektrisk mätteknik, LTH

OM JAG VORE REKTOR FÖR EN DAG...

…skulle regeringen få smaka
på sin egen medicin

M

in dag som rektor har förberetts en lång
tid. Dagen är bokad för ett möte med
utvalda representanter för regeringen.
De blev eld och lågor när jag berättade
att jag har ett förslag på ett nytt system för att eﬀektivisera arbetet i Regeringskansliet. Jag repeterar huvudpunkterna i mitt förslag en sista gång på tåget upp
till huvudstaden:
De drygt 5,5 miljarder som ska avsättas till Regeringskansliet detta år kan vi nästa budgetår minska till
knappt hälften! Grundidén är lika enkel som elegant:
staten ska endast ﬁnansiera 20 procent av lönerna i
kansliet, resterande del måste ansökas hos ett nyinrättat råd kallat Riksrådet. Rådet ﬁnansieras till största
delen med medel från de återstående 2,7 miljarderna.

ANSVARIGA MINISTRAR får

därför söka anslag för att
ﬁnansiera sin egen verksamhet. Så säkerställs att bara
de mest kompetenta departementen får fortsätta sin
verksamhet och att de mest strategiskt viktiga frågorna utreds. Säg exempelvis att försvarsministern vill utreda om det är lämpligt att ge upp försvaret av Norrland. I en ansökan till Riksrådet hemställer hon därför
om medel för att starta en utredning. Den sänds till
en grupp internationella utvärderare, och konkurrerar med ansökningar om utredningar för fridlysning
av lärkträdet, införande av cykelskatt, eller en ny pensionsreform. Rådet kan styra med strategiska satsningar, men de internationella utvärderarnas råd väger
mycket tungt – speciellt stora länder som USA, Ryssland och Kina vet naturligtvis bättre.

ALLA INSER ATT DETTA BEFRÄMJAR eﬀektiviteten, men
det verkligt ﬁnurliga är att kostnader samtidigt kan
minskas! Antag att om en utredning förväntas i snitt
ta ett år att genomföra, så ﬁnansieras bara 9 månader
genom Riksrådet! Resterande medel får departementen själv skrapa fram från exempelvis externa ﬁnansiärer. Behovet av extern ﬁnansiering kan dock reduceras
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eftersom utredare älskar sitt jobb (det vet ju alla), och
kommer därför att jobba kvällar och nätter utan klagomål för att bli klara med sina betänkanden. En stimulerande tanke är också att samarbete med näringslivet kan befrämjas. Läkemedelsbolag kan exempelvis
ﬁnansiera utredningar om Apoteksbolagets ensamrätt
att sälja läkemedel samtidigt som politiker kan lära
hur företag
styrs, speci”Grundidén är lika enkel som elegant:
ellt när det är
staten ska endast ﬁnansiera 20 provalår.
En större
cent av lönerna i Regeringskansliet,
ﬂexibilitet i
resterande del måste ansökas hos ett
anställningsnyinrättat råd kallat Riksrådet.”
formerna
måste också till. Oreglerad arbetstid är ett måste. För att ge instegsjobben en air av betydelse, får de kallas Ministerand. Baksidan är att de är tidsbegränsade på fyra år.
Därefter, om man har tur, kan man få en utredarassistenttjänst, som också den är tidsbegränsad. Lyckas personen hänga kvar därefter kan han eller hon
anställas som utredare – om det ﬁnns
projektanslag.
över Centralbron med stadshuset i blickfånget,
ler jag för mig själv. Ja, jag vill inte
verka förmäten, men tror att när min
dag som rektor är till ända, blir jag erbjuden att omedelbart börja i Regeringskansliet för att sätta igång effektiviseringsprogrammet. Haken
är förstås att jag måste börja min
nya tjänst med att söka medel för
att ﬁnansiera de resterande 80
procenten av min lön…

NÄR TÅGET RULLAR IN

TOMAS JANSSON
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INSÄNDARE

Tillvarata den investering som
redan gjorts i svensk utbildning!
ETT UTBILDNINGSSYSTEM I JÄMVIKT.

De senaste årens oro vid LU har handlat om att skapa en budget i balans. En
ännu mer angelägen uppgift för universitetsledningen och dekanrådet, är att
ta initiativet till och tillsammans med
Sveriges utbildningsminister skapa, ett
utbildningssystem i jämvikt. Detta är
av avgörande betydelse för att behålla
framtidstron hos de unga.
För att kunna fatta beslut om hur
framtida utbildningsinvesteringar ska
utformas måste utbildningsministern
lyssna på, och tala med, inte bara vinnarna. Utan även med t.ex. arbetslösa
civilingenjörer med stora lån att betala
tillbaka, nydisputerade som söker jobb
med 200 medsökande, forskarassistenter som sägs upp efter att ha satsat sina
bästa år på att bygga nya forskningsprojekt, de nio av tio som inte tilldelas anslag vid ett typiskt ansökningstillfälle osv.
TILLVARATA DEN INVESTERING som redan gjorts i svensk utbildning! Att
enbart ha höjt utbildnings-

nivån är inte tillräckligt. En satsning
för att nyttiggöra de utbildade kan användas för anställningar inom forskning och utveckling, på universiteten
eller i ”small and medium-sized enterprises”, företag som om t.ex. arbetsgivaravgiften sänks gärna vill nyanställa
och växa. De forskningsmedel som fördelas till fakulteter och forskningsråd
behöver höjas femfaldigt och kombineras med en öronmärkt satsning på nyutbildade studenter och doktorer. Att
nyttiggöra de utbildade kräver omprioriteringar i statsbudgeten. Inte enkelt
– men långsiktigt hållbart och nationalekonomiskt lönsamt.
SAMTIDIGT BÖR HÖGSKOLEREFORMEN

2007 anpassa utbildningssystemet till
en långsiktigt hållbar volym – ett utbildningssystem i jämvikt. Genom Bologna-processen kommer inﬂödet till
utbildningssystemet att minska något,
eftersom en övergång från 4- till 5-årig
grundutbildning utan ekonomiskt tillskott måste leda till en minskning av
antalet högskoleplatser med exakt 20
procent. Utﬂödet ur utbildningssystemet kan öka om efterfrågan på utbildade ökar genom satsningen enligt ovan:
inom högskolan genom
höjda forskningsanslag och utanför
högskolan genom
olika åtgärder som
underlättar an-

▼

FOTO :
KENNET RUONA
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ställning. Dessa samtidiga eﬀekter på
ﬂödet in och ut kan bidra till en betydligt bättre jämvikt.
En 20-procentig minskning nödvändiggör en krympning av antalet kurser
– ett urval måste göras av de verksamhetsansvariga. Lärarna själva kan inte
förväntas lägga ner kurser som de är beroende av för sin försörjning. Vid utformningen av Bologna-processen är
det även viktigt att inhämta synpunkter
från studievägledarna – en grupp som
har praktisk erfarenhet av teknikaliteter som måste lösas vid urval och antagning av studenter, och ofta har ett studentperspektiv på vilka utbildningar
som är gångbara.
EN ÅTGÄRDSLISTA för ett utbildningssystem i jämvikt kan åstadkommas genom att bjuda in utbildningsministern
till samtal under våren 2006. Eftersom det är valår i år kan ett eﬀektivt
påtryckningsmedel vara att låta en alternativ utbildningsminister, eller företrädare för oppositionspartierna, presentera en alternativ åtgärdslista.
Många med mig skulle uppskatta ett
svar från universitetsledningen om synen på den här nedtecknade problembeskrivningen. Utbildningssystemet
är idag ur jämvikt, och om inget görs
kommer det framförallt att drabba de
unga och de nya grupper som ska rekryteras till högskoleutbildningen.
CECILIA EMANUELSSON
UNIVERSITETSLEKTOR I BIOKEMI
FOTNOT: Redaktionen har bett universitetsledningen om svar först i nästa nummer på
grund av utrymmesbrist.

SKRIV TILL LUM! E-post: LUM@info.lu.se Adress: LUM, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund. Internpost: Hämtställe 31.
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Hedersdoktorer 06

ken för att lära dagens människor att reﬂektera över de stora existentiella frågorna, inklusive den enskildes ansvar för sig
själv och andra.

De ﬂesta av Lunds universitets fakulteter
har nu utsett sina hedersdoktorer. Den
2 juni promoveras de tillsammans med
övriga doktorer i Lunds domkyrka.

Teologiska fakulteten

NÄSTAN
HELA
LISTAN!

Naturvetenskapliga
fakulteten

80-talet omfattat forskningen inom neuroonkologi.

har gjort insatser av
närmast banbrytande natur inom yt- och
kolloidkemin. Han är en föreläsare och
pedagog i toppklass och en mästare i att
göra god grundforskning på problem inspirerade av industriella tillämpningar.
Han är anställd hos CNRS och knuten
till Ecole Supérieure de Physique et de
Chimie Industrielle i Paris.

Samhällsvetenskapliga
fakulteten

BERNARD CABANE

är teoretisk fysiker inom den kondenserade materiens fysik och har gjort banbrytande insatser i
utforskningen av amorfa material. Han
har varit professor vid Harvard University och är sedan 967 professor i materialvetenskap och tillämpad fysik vid Stanford University.
ARTHUR BIENENSTOCK

Juridiska fakulteten
REINHARD ZIMMERMANN är en av dagens

främsta europeiska forskare inom europeisk civilrätt, romersk rätt, jämförande rättsvetenskap och rättshistoria. Han
har arbetat vid universiteten i Kapstaden,
Oxford, Cambridge och Regensburg och
är nu direktor för Max Planck-institutet
i Hamburg.

Medicinska fakulteten
DARREL D. BIGNER ,

professor vid Duke
University Medical Center i Durham,
USA, är en av världens ledande neuroonkologer. Han har bidragit till att
skapa ett stort internationellt nätverk
med centrum i såväl USA, Europa som
Japan. Samarbetet med Lund har sedan
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Professor PHIL COOKE är en av de internationellt ledande forskarna inom området
ekonomisk geograﬁ. Han är en välanlitad föreläsare världen över. Utanför den
akademiska världen har han varit verksam som rådgivare inom EU och åt den
brittiska regeringen.

Humanistiska
fakulteten
är poet och kritiker
debuterade 95 med diktsamlingen Andra riter. Som lundastudent engagerade
han sig i Litterära studentklubben och
publicerade sig i dess organ Vox liksom
i Lundagård. Har sedan 50-talet haft en
ledande ställning som konst- och litteraturkritiker, senast i Sydsvenska Dagbladet på 90-talet.
INGEMAR LECKIUS

INGEGERD RABOW har arbetat vid Lunds

universitets biblioteksdirektion sedan inrättandet 200 och varit mycket aktiv i
rörelsen för öppen tillgänglighet till vetenskapliga publikationer, Open Access.
Hennes engagemang inom publiceringsområdet ledde 2003 till uppbyggnaden av
ett svenskt resurscentrum för vetenskaplig kommunikation kallat ScieCom.
THOMAS VARGISH ,

professor i engelska
vid U. S. Air Force Academy, Colorado,
undervisar på ett speciellt sätt genom att
använda de klassiska litterära mästerver-

Edward Mallinckrodt Professor of Divinity vid Harvard
University, är expert inom systematisk
teologi. Genom sin forskning om teologisk metod, teologihistoria, genus och
kropp inom interreligiös dialog samt om
förhållandet mellan teologi och naturvetenskap har hon väsentligt bidragit till
teologins förnyelse.
SARAH A. COAKLEY,

ROY P. MOTTAHEDEH ,

Gurney Professor
of History vid Harvard University, är expert inom islamologi. Genom sin forskning i Islams medeltidshistoria och nutid
med särskilt tyngdpunkt i Iran och Irak
har han väsentligt bidragit till utvecklingen av den islamiska mellanösterns social- och idéhistoria.

Ekonomihögskolan
är civilekonom från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Hösten 2005 började han som VD för
Volvo Personvagnar AB och vice VD
inom Ford Motor Company. Han har varit en uppskattad gästföreläsare på introduktionskursen i företagsekonomi.
FREDRIK ARP

har en personlig forskningsprofessur vid University of Oxford.
Han är en internationellt framstående
vetenskapsman med stort inﬂytande på
den ekonometriska forskningens inriktning. Han har varit i Lund två gånger
som huvudtalare vid ”Ekonometridagarna”.
DAVID HENDRY

JAN WALLANDER , Stockholm, var 950-53

chef för Studieförbundet Näringsliv och
Samhälle och därefter för Industrins Utredningsinstitut. Han blev 960 chef för
Sundsvallsbanken och 970–78 VD för
Handelsbanken, där han sedan var styrelseordförande. Hah har författat både akademiska skrifter och ett ﬂertal böcker.
* Vid tiden för LUM:s pressläggning hade
LTH ännu inte utsett några hedersdoktorer.
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Ny pedagogikenhet
PEDAGOGSTÖD. Rektor har beslutat

att inrätta en pedagogisk utvecklingsenhet som ska ge stöd till pedagogisk
utveckling inom universitetet. Enheten
kommer bland annat att stödja arbetet
med framtagning och implementering
av pedagogiska utvecklingsplaner på
områdena. Enheten ska tillhöra universitetets gemensamma verksamheter.

IT på nytt sätt
OMORGANISATION. Ett förslag till ny

IT-organisation har tagits fram av LDCs
chef Johnny Nilsson, IT-chef Arne
Sundström och UPV-chefen Maria
Wennerström. Det går ut på att IT-enheten avvecklas, en IT-strateg tillsätts
och LDC får det operativa ansvaret.
Ett IT-råd föreslås också, med representanter från områdena och utifrån.
Förslaget resulterar inte i övertalig
personal. Ett beslut kring den nya organisationen förväntas fattas i mars.

Slutet för
pappersfakturorna
ADMINISTRATION. Upphandlingen

av den elektroniska fakturahanteringen är klar och det blir Proceedo Solutions AB som får i uppdrag att sköta
det tekniska stödet.
I framtiden kommer alla leverantörsfakturor som skickas inom universitetet att vara i elektronisk form.
Kommer det en pappersfaktura utifrån så skannas den först in för att sedan skickas vidare elektroniskt. Förändringen kommer att beröra alla som
idag hanterar fakturor. Förhoppningen
är att man med det nya systemet ska
kunna spara tid. Tid som kan användas
av administratörer till att ta hand om
uppgifter som tidigare legat på lärare
och forskare.
Före sommaren kommer man att
göra tester, och under hösten ska systemet börja användas inom hela universitetet. Samtidigt kommer ett
system för att också göra inköp på
elektronisk väg att införas.
34

Förnyad proﬁl ska
stärka och underlätta
GRAFISK SAMORDNING. Under vå-

ren startar arbetet med att förnya
universitetets graﬁska proﬁl. Det
görs med kommunikationsplattformen och dess varumärkesstrategi
som grund och målen är att stärka
den visuella proﬁlen, skapa större
tydlighet om vem som är avsändare
och underlätta för användarna. Informationen om den graﬁska proﬁlen behöver också förbättras.

– Vi kommer inte att göra några dramatiska förändringar när det gäller logotypen
eller färgerna, utan vi utvecklar vår nuvarande graﬁska proﬁl, säger informationschef Eva Johannesson. Förutsättningarna
har ändrats sedan den graﬁska proﬁlen
skapades 998. Det ﬁnns ﬂera områden
som inte täcks in idag och där vi ständigt
får frågor. Detta orsakar en hel del merarbete både för användarna och för informatörerna på universitetet. Kraven har också
ökat när det gäller till exempel tillgänglighet för funktionshindrade.
Informationsenheten har inlett en

kartläggning av hur den graﬁska proﬁlen används och vilka synpunkter och
behov som ﬁnns. Bland annat intervjuas
användare, och andra universitets graﬁska proﬁler har studerats.
– Vi vill gärna ha så många synpunkter och förbättringsförslag som möjligt,
säger Eva Johannesson. Om resultatet
ska bli bra behöver vi fånga upp åsikterna hos användarna för att kunna skapa
och förbättra till exempel mallar och andra verktyg. Annonsmallar är ett sådant
exempel.
inom Lunds universitet annonserar är det inte alltid så
lätt att se vem som är avsändare och variationen i utseendet på annonserna ger
inte ett professionellt intryck av universitetet. Typsnittshanteringen kan också
bli avsevärt mycket bättre.
Projektledare för förnyelsen är Eva Fredenholm på Informationsenheten. Kontakta gärna henne om du har förslag till
förbättringar, eller skicka synpunkter via
e-post till: proﬁluppdatering@info.lu.se.
NÄR OLIKA AKTÖRER

Stort tryck på gymnasiedagar
GYMNASISTANSTORMNING. I år tog

det knappt fem minuter innan den
första av programpunkterna i årets
studiedagar för gymnasieelever var
fullbokad. Det var Tomas Brages
och Per-Olof Zetterbergs lasershow
”Budbäraren – fotonen”. Och inom
en vecka var åtskilliga evenemang
dubblerade eller ﬂyttade till större lokaler.

Förra året kom det cirka 4.000 gymnasieelever från hela södra Sverige till Studiedagarna, som numera har utvidgats
så att de inte bara omfattar naturvetenskap och teknik utan även medicin. Årets
upplaga som äger rum den 6–0 mars kan
mycket väl slå ett nytt besöksrekord.

En av veteranerna är kemisten Lennart Jönsson. I ﬂera år har han talat om
gifter och mat, i år är temat hur man bygger med molekyler.
– Jag tycker gymnasiedagarna är trevliga. Många elever är intresserade och
kommer fram efter föreläsningen för att
ställa frågor, säger han.
En annan veteran är kemisten Lennart Piculell som år efter år har levererat en föreläsning med den vitsiga titeln
”Från gelé till Hallandsås. Om ätliga och
oätliga geler”
– Ibland har jag haft stora grupper,
ibland små, säger Lennart Piculell. Men
det känns att konceptet fungerar, att jag
har uppmärksamma lyssnare. Fast det är
mest lärarna som ställer frågor efteråt.
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Restaurerad exkursion
Nu är konstnären
Martin Emonds väggmålning ”Exkursionen” från 94 i Geocentrums foajé
snart restaurerad och återställd till sin ursprungliga glans. De senaste åren har oljefärgen ﬂagnat och det har varit ett minutiöst arbete att återställa färgerna.
– Vi har fått tvätta hela ytan försiktigt
så vi inte skadar ett lager vax som lagts på
vid en tidigare renovering, berättar Carmen Deas, målerikonservator som tillsammans med Ulla Rudander har ägnat
mer än två månader åt väggmålningen.
Det har varit en spännande utmaning att skapa rätta nyanser, tjocklek
och penseldrag som stämmer med målUPPFRÄSCHNING.

ningens ursprungliga utseende. Restaureringen avslöjade att målningen gjorts
på en spacklad yta, inte direkt på putsen
som med den traditionella al fresco-tekniken med färger lösta i kalkvatten. Varför Martin Emond valde den tekniken,
eller när den förra restaureringen genomfördes, vet man inte eftersom det saknas
dokumentation.
Den oljefärg som används för att fylla
i skadorna är blandad med harts som gör
att den torkar fortare. Martin Emonds
väggmålning kommer när arbetet med
restaureringen är avslutad att klara sig
minst femtio år till.
THORE SONESON

Carmen Deas som är målerikonservator har
restaurerat Martin Emonds väggmålning
”Exkursionen”. FOTO : THORE SONESON

Dansande spår och tecken i vertikal och horisontal riktning
Väggmålningar av Jörgen Fogelquist, Holger Crafoords Ekonomicentrum II, 1993

LUM NR 2 | 2006

den horisontala frisen med sina grå, svarta, gula, röda och blå färger med vitt som
den sammanbindande bottenfärgen och
med samma för konstnären karaktäristiska
kontrast mellan geometriska plan och mjukare organiska former. Hela rummet aktiveras i en lätt gungande, jazzig rytm.
Dansande spår och tecken! I katalogen
till Jörgen Fogelquists millenniumutställning på Skissernas museum skrev jag att titeln skulle kunna sammanfatta en god del
av hans konstnärskap, och vidare: ”Jörgen
Fogelquist ... är den oöverträffade lindansaren i svensk konst. En Ikaros som ständigt vågar sig på att utmana tyngdlagen.
Drömmen om att lämna det jordiska bakom sig och ﬂyga ut i rymden är nog nästan
lika gammal som människan. Om någon
har lyckats med det i sin konst, så är det
Jörgen Fogelquist.”
Holger Crafoords Ekonomicentrum II invigdes den 14 januari 1994. Och i dagarna
är det ett år sedan vår store Lundakonstnär
tog det deﬁnitiva språnget ut i det okända.
JAN TORSTEN AHLSTRAND
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BLICKFÅNGET

Detalj av målningen. FOTO : THORE SONESON

Holger Crafoords Ekonomicentrum II har
tack vare Statens konstråd och Crafoordska stiftelsen fått en ovanligt lyckad och
med arkitekturen väl samstämd konstnärlig utsmyckning. Redan i entrén ﬁnns tre
porträttreliefer av Holger Crafoord i fyndig trippelversion av Vivianne Geijer, och
i den höga vackra ljusgården (atriet) möts
Bertil Herlov Svenssons från lanterninen
hängande aluminiumskulptur ”Fragmentarisk sfär” av Jörgen Fogelquists luftigt lätta
väggmålningar, utförda i vinylfärg.
Fogelquist är mästaren på att få ett rum
att leva och dansa, och här har han haft
ett önskeuppdrag i samarbete med sin vän
arkitekten Yngve Lundquist. Fogelquist har
svarat mot atriets proportioner genom en
vertikal väggmålning, cirka 9 meter hög,
och en horisontal dito, cirka 15 meter lång.
De rätvinkliga röda formerna i den vertikala delen slår ner som blixtar från taket och
kontrasteras mot de mjukare svarta och
blå formerna, som i ormande rörelser drar
blicken uppåt och nedåt. Den rytmiska rörelsen förs vidare tillbaka mot ingången i

Chefshandbok
på nätet
ADMINISTRATION. Nu ska det bli
lättare att vara chef. På universitetets hemsida ﬁnns en handbok för chefer och personer vid
universitetet som sysslar med
personaladministrativa frågor.
Handboken gör det enklare att
orientera sig i den uppsjö av regler och bestämmelser som gäller.

Ambitionen är att PA Online, som
hemsidan heter, ska vara ett heltäckande stödverktyg för chefer och personalhandläggare inom universitetet.
– Det mesta av informationen fanns
redan på nätet, men nu har vi samlat ihop den, säger Personalenhetens
Per-Evert Persson, som är en av många
som har arbetat med handboken.
Arbetet med PA Online drivs som
ett universitetsgemensamt projekt där
ﬂera olika arbetsgrupper kontinuerligt
ska komma med förbättringar. Genom
att ﬂer lär sig hur man använder universitetets webbverktyg så blir det lätttare att hålla sidorna uppdaterade.
Idag omfattar PA Online områdena,
rekrytering, anställning, löner/förmåner, arbetsmiljö och lika villkor. Under
dessa rubriker kan man hitta de avtal,
lagtexter, policydokument, checklistor
och enkäter som tillhör de olika områdena.
– Avsnittet som handlar om rekrytering av lärare är än så länge väldigt
schematiskt och måste kompletteras
med fakultetens egen hanteringsordning, säger Per-Evert Persson som gärna tar emot synpunkter och förslag.
ULRIK A OREDSSON
Se hemsidan på www.lu.se/pa-online

Ladok-driften
certiﬁerad
STUDENTREGISTRERING. Det cen-

trala systemet för registrering av studerande, Ladok, har idag sju driftsställen
i landet. Tre av dessa har certiﬁerats:
Lund, Umeå, Uppsala som nu även tar
över driften av de övriga fyra.
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Public Service Akademin
diskuterar regionala medier
TV-UTBYTE. Lunds universitet har till-

sammans med SVT Syd bildat Public
Service Akademin, ett årligt forum
där massmediala frågor kring demokrati och medier kan diskuteras utifrån ett publicistiskt och forskningsrelaterat perspektiv. Första Public
Service Akademin hålls i Lund den
22 mars.

– Vår ambition är att skapa en mer aktiv
dialog mellan medierna och universitetet, säger rektor Göran Bexell. Jag hoppas att det öppna kunskapsutbytet under
en seminariedag ska fördjupa kontakten
mellan medieforskare och medieföretag
i vår region.
– Medielandskapet förändras i snabb
takt, och jag tror att SVT Syd och Lunds
universitet har mycket att lära av varandra, säger SVT Syds enhetschef Carina
Brorman som gläds över att de båda orga-

nisationerna efter en tids samtal nu hittat
en form för gemensamt utbyte.
Seminariet den 22 mars ställer frågan ”Regional public service – till vilket pris?” och inleds med en föreläsning
kring nya tittarsituationer och utvecklingen av public service i ett regionalt
sammanhang av professor Peter Dahlgren vid Medie- och kommunikationsvetenskap i Lund.
Andra punkter i dagsprogrammet är
SVT:s politiska realityserie ”Toppkandidaterna”, den prisbelönta journalistkursen för unga tjejer från Rosengård och
paneldiskussion kring hur en ökad utläggning från SVT och SR kan förändra mediemarknaden, och vilka krav som
kan komma att ställas på medieutbildningar i framtiden.
THORE SONESON
För utförligt program och information om de
medverkande se: www.lu.se/psakademin.

Flygande start för friskvårdsprojekt
MOTION. Det projekt som Perso-

nalenheten drog igång i januari för
att öka motionerandet har fått en
lovande inledning. På ansvariga
Ingrid Estrada-Magnussons skrivbord ﬁnns en rejäl bunt med inskickade protokoll.

– Jag hade inte väntat mig en sån här
uppslutning, det är fantastiskt roligt, säger hon. Det har varit folk här och tackat
och gett mig en kram för att de äntligen
har kommit igång med att motionera.
Nu ska hon gå igenom protokollen
och föra statistik över hur mycket motionen ökar. Det ska sedan jämföras
med sjukskrivningarna. För tanken är
att man med projektet ska satsa på dem
som är friska i förebyggande syfte.
– Dessutom kan det vara roligt att se
vilka fakulteter som motionerar mest, säger Ingrid Estrada-Magnusson.
I protokollen ska man försöka upp-

skatta om man har rört på sig mer än
vanligt. Och många har ökat rejält. En
snabb kontroll i högen visar personer som
inte har motionerat på ﬂera år, men som
nu kommit igång och lovar bättring.
Dessutom lovades de som skickade in
möjligheten att vinna motionsartiklar.
– Alla som har skickat in ska få en vattenﬂaska med universitetets logotyp och
texten ”Vi rör på oss 2006”, säger Ingrid
Estrada-Magnusson. Nu hoppas jag på
ännu ﬂer deltagare nästa månad.
LU-val av motionssätt varierar. Vanligast är att man promenerar, men gymnastik, joggning, cykling, styrketräning
och simning är också populärt. Några
har hunnit åka skidor och en person har
angett snöskottning som motionsform.
Mer information om projektet ﬁnns i
Personalinfo  från 2005 på Personalenhetens hemsida. Där ﬁnns även en länk för
att ladda ner sitt eget motionsprotokoll.
FREDRIK SVENSSON
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PÅ GÅNG
2 MARS Lucsus seminars. ”Late lessons
from early warnings: learning from the
precautionary principle”. Seminar with David Gee from European Environment Agency,
EEA, Copenhagen. Kl 13.15 i Geocentrum 1,
Sölvegatan 10, Lund. Info www.lucsus.lu.se/
7 MARS Nedräkning för Lundakarnevalen. TVÅ! Kl 18.57.00 på universitetstrappan.
Info www.lundakarnevalen.nu
8 MARS Föreläsning. Kyrkokonst, glaskonst – två isländska konstnärer i Europa.
Föreläsning kring Leifur Breijdfjord och Sigridur Jóhannsdottirs utställning Färgens Ljus. Kl
19.00, Skissernas museum, Finngatan 2, Lund.
9 MARS Biology Seminar at COB. ”Evolution of inﬂuenza”, Freddy B Christiansen, Århus University, Denmark. Kl 15.00 Animal physiology building, Helgonavägen 3 B, Lund.
10 MARS Lucsus seminars. ”Sustainable
development at a regional level – the case
of Region Skåne”. Charlotte Book, sustainable development strategist, planning and environment Region Skåne. Kl 13.15 på Geocentrum 1, Sölvegatan 10, Lund.
10 MARS Professorsinstallation. Kl 16.00
i universitetets aula. Info Karin Dahlgren, 0462220978.
14 MARS Studentafton. Kulturforum om
”kulturen och universitetet”. Kulturforum
kommer att genomföras i form av en pane-

debatt om ”Kulturen och universitetet”. Medverkande är Katarina Mazetti, Horace Engdahl,
Göran Bexell och Mats Svegfors. Kl 19.00 i AFborgen, Lund. Info www.studentafton.af.lu.se
15 MARS Seminarium. FORUM för Interkulturell Pedagogisk Forskning. ”Göra
män, göra kvinnor – Lärande och läkande ur ett genusperspektiv”, Inger Lövkrona, professor i etnologi och genusforskare.
Kl 15.15 på Pedagogiska institutionen, Lund.
Info: www.pedagog.lu.se/forskning/ikpedforum
16 MARS Lucsus seminar. ”Economic globalization and global justice”, Göran Collste, professor of applied ethics, director for
Centre for applied ethics, Linköpings university. Info www.lucsus.lu.se/
16 MARS Biology seminar at COB. ”Signalling in plant defense”, Dierk Scheel
(Leibniz Institute of Plant Biochemistry, Halle,
Germany). Kl 15.00 Biology building, Sölvegatan 35, Lund.
23 MARS Lucsus seminars. ”Can a virus
halt human development? The Aids pandemic and its impact”, Jerker Liljestrand, Department of health sciences, division of social
medicine and global health, and Bertil Egerö,
department of sociology, Lund university. Info
www.lucsus.lu.se/
23 MARS Biology Seminar at COB ”Evolution of nervous systems” Claus Nielsen
(Copenhagen University, Denmark). Kl 15.00
Animal Physiology Building, Helgonavägen 3
B, Lund. Info www.biol.lu.se/cellorgbiol/seminars.html

27 FEBRUARI, 13, 20, 27 MARS

Kom och tyck till om universitetets framtid!
Arbetet med universitetets nya strategiska plan, som ska gälla från och med januari
2007, är i full gång. Ett omfattande material baserat på intervjuer med personer inom
universitetet har sammanställts. Resultatet
av dessa samt förslag till olika strategiska
vägval kommer att presenteras vid fyra seminarier under våren. Seminarierna är öppna för alla medarbetare och studenter, som
ges möjlighet att ställa frågor och komma
med synpunkter. Vid seminarierna närvarar bl.a. rektor Göran Bexell samt en panel
som representerar olika grupper (studenter,
doktorander, lärare/forskare) för att komma
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med sina åsikter och svara på frågor. Första
seminariet äger rum måndagen den 27 februari kl 15–17, i Palaestra. Ingen föranmälan krävs.
Övriga seminarier:
13 mars kl 15–17, Sal U203, Campus Helsingborg
20 mars kl 15–17, Kårhusets hörsal, LTH
27 mars kl 15–17, Jubileumsaulan på
UMAS, MFC (Medicinskt forskningscentrum), ingång 59, UMAS.
Mer information om den strategiska
planen och de öppna seminarierna ﬁnns
på: www.lu.se/strategiskplan

8 MARS

Kvinnor och politik
Arbetar kvinnliga och manliga politiker
under samma villkor? Och hur ser medierepresentationen av politiker ut? Har kön
någon betydelse i detta sammanhang?
Detta är några av de frågor som kommer att diskuteras vid årets 8:e mars-seminarium ”Kvinnor och politik”, som arrangeras av Enheten för medie- och
kommunikationsvetenskap, Etnologiska
institutionen och Centrum för genusvetenskap den 8 mars kl 10–16 i hörsalen på
SOL-centrum.
Vid seminariet medverkar bl.a. Helle
Klein, politisk chefredaktör från Aftonbladet, professor Christina Carlsson- Wetterberg och professor Tiina Rosenberg.
Dagen avslutas med en paneldebatt under
temat ”Feminism eller kvinnofrågor i politiken – vilka är de viktiga frågorna idag?”,
där professor Eva Österberg är moderator.

14 MARS

Ensamma i
universum?
Omkring år 1925 började radiovågor från
jorden att sippra ut i världsrymden. Med
ljusets hastighet sprider de sig i växande
sfär runt vår planet. Sfären har nu en radie
på 80 ljusår och innefattar tusentals stjärnor. Det betyder att om någon därute är
tillräckligt tekniskt avancerad kan vederbörande pejla in signalerna. Vad händer
om utomjordingarna hör bruset från jorden? Kommer de att skicka ett tjusigt vykort till oss? Eller kommer de att reagera
som störda grannar och banka i väggen?
Eller är vi ensamma i universum?
Den sistnämnda frågan – om vi är ensamma i universum – blir ämnet för ett vetenskapscafé på Helsingborgs stadbibliotek tisdagen den 14 mars kl 18.30. Caféet
ordnas av Lunds universitet med stöd av
Sparbanksstifelsen Skåne. I panelen sitter astronomen Arne Ardeberg, biologen Dan-E Nilsson och ﬁlosofen Erik
Persson. Förutom dessa tre representanter för Lunds universitet medverkar förlagsredaktören och scienceﬁctionexperten
John-Henri Holmberg. Moderator blir
naturvetarnas forskningsjournalist Göran
Frankel. Ett vetenskapscafé med samma
ämne kommer även att anordnas i cafélokalen i Malmö Konsthall onsdagen den
26 april.
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24 MARS Den translationella forskningens dag. En heldag som samlar alla fakultetens och de två universitetssjukhusens studerande av olika kategorier och medarbetare
med presentation av vår translationella forskning – d.v.s forskning som utgår från patienternas sjukdomar, och som genomförs i laboratoriet för att återförenas till patienterna
som ny eller förbättrad terapi och diagnostik. Dagen anordnas av Medicinska fakulteten
och universitetssjukhuset i Lund och Malmö.
Kl 09.00 på universitetssjukhuset i Lund: Aulan samt kringliggande föreläsningssalar. Info
www.med.lu.se/forskning/den_translationella_forskningens_dag
30 MARS VHU-konferens. ”Utbildning
och lärande för hållbar utveckling”. Föreläsningar och workshops. För mer info, www.
lucsus.lu.se/vhu.

DISPUTATIONER
24 FEBRUARI
Klaus Papadakis i kemisk teknologi med
inriktning mot processkemi och katalys:
”Studies of a heavy-duty diesel aftertreatment
system based on the NOX storage and reduction technology”. Kl 10.15 i sal K:E, Kemicentrum, Lund.
Deniz Koca i geobiosfärsvetenskap
med inriktningar naturgeograﬁ och ekosystemanalys: ”Impacts of regional climate change on Swedish forests: An evaluation
using process-based regional ecosystem modelling approach”. Kl 13.00 , Geocentrum 1,
Sölvegatan 12, Lund.
Hans Göransson i växtekologi och systematik: ”The vertial distribution of roots,
mycorrhizal mycelia and nutrient acquisition in
mature forest trees”. Kl 10.00, Blå hallen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Seifollah Azadi i experimentell oftalmologi: ”Studies into the mechanisms of neurodegeneraton and neuroprotection in the rd1
Mouse Retina”. Kl 13.00 i GK-salen, BMC, Sölvegatan 19, Lund.
Fabrice Odille i organisk kemi: ”Investigation of kinetically labile supramolecular system addressing substrate selectivity in the catalytic epoxidations of oleﬁns”. Kl 13.15 på
Kemicentrum, K:B, Lund.
Daniel Larsson i matematik: ”Quasi-Lie
algebras and quasi-deformations – algebraic
structures associated with twisted derivations”. Kl 13.15 i sal MH:C, Matematikcentrum, Sölvegatan 18, Lund.

25 FEBRUARI
Max Larsson i neurofysiologi: ”Molecular
mechanisms of synaptic transmission and plas38

ticity in spinal sensory pathways”. Kl 10.00,
Segerfalksalen, BMC, Lund.

28 FEBRUARI
Sadic Mohammad Ali i samhällsmedicin:
”Social determinants of leisure time physical
activity, body mass index, and acute myocardial infarction”. Kl 9.00 i Jubileumsaulan, Medicinskt Forskningscentrum, Universitetssjukhuset MAS i Malmö.

1 MARS
Anna Körner i kemi, inriktning fysikalisk kemi: ”Dissolution of polydisperse polymers in water”. Kl 10.30 i hörsal B, Kemicentrum, Lund.

3 MARS
Arash Gholam Gharibi i kärnfysik: ”Studies
of aerosol particle formation from various sources using ion and electron beam analytical”. Kl
10.15 i hörsal B, Fysiska institutionen, Lund.
Cecilia Hildeman Sjölin i konstvetenskap: ”Bilden, texten och kyrkorummet. En
studie av scener kring Jesu födelse och Kristoffermotivet i Sydskandinaviens medeltida kalkmåleri”. Kl 10.00 i sal 314, Institutionen för
konst- och musikvetenskap, Lund.
Paul Jönsson i företagsekonomi:
”Supplier value in B2B E-business – A case study in the corrugated packaging industry”. Kl
14.15 i Crafoordsalen, EC1, Holger Crafoords
Ekonomicentrum.
Catherine Jessen i geologi: ”The ups
and downs of the holocene: exploring relationships between global CO2 and climate variability in the north atlantic region”.

10 MARS

Magnus Berglund i organisk kemi:
”SAR studies of capsazepinoid bronchodilators
– the B-ring and the C-region”.
Emmanuel Gritti i geobiosfärsvetenskap med inriktningar naturgeograﬁ och
ekosystemanalys: ”Global changes and european terrestrial ecosystems.
Mattias Eriksson i fysik, inriktning
atomspektroskopi: ”Dynamics and atomic
processes in the symbiotic star AG peg as derived from its emission line spectrum”.
Pablo Morales i geobiosfärsvetenskap
med inriktningar naturgeograﬁ och ekosystemanalys: ”Modeling carbon and water
ﬂuxes in european terrestrial ecosystems”.
Fredrik von Wowern i endokrinologi:
”Genetic factors and dietary salt intake as determinants of blood pressure and risk of primary hypertension”.
Fredrik Edman i tillämpad elektronik:
”Digital hardware aspetcs of multiantenna algorithms”.

TJÄNSTER
Utbildningshandläggare vid Institutionen
för designvetenskaper. Ref nr 1698, ans 24
jan. Info 046-2228017.
Forskarskolan i historia utlyser 12 anställningar som doktorand i historia, 5 med
placering vid Lunds universitet, ref nr 472,
473, 474, 475, 476, 4 vid Södertörns högskola, ref nr 477, 478, 479 samt 480, 2 vid Malmö
högskola, ref nr 481 och 482 och 1 st vid Växjö högskola, ref nr 483, ans 24 febr. Info för
Lund, 046-2227964, 046-2227918, för Malmö, 040-6658026, Södertörn, 08-6084058
samt Växjö 0470-408909.

Robert Artebrant i numerisk analys: ”Reconstruction techniques and ﬁnite volume schemes for hyperbolic conservation laws”. Kl 10.15
i sal M:E, M-huset, Ole Römers väg 1, Lund.

Ekonom vid Kemiska institutionen. Ref nr
88, ans 24 febr. Info 046-2228333.

Följande disputationer har ägt rum:
Dores Gurgo e Cirne i bioteknik: ”Evaluation
of biological strategies to enhance hydrolysis
during anaerobic digestion of complex waste”.
José Luis Vila Castro i organisk kemi:
”Natural products from bolivian plants”.
Changbin Shi i kirurgi: ”Imﬂammatory response and intervention in experimental acute pancreatitis”.
Mattias Lindén i kvartärgeologi: ”Glaciodynamics, deglacial landforms and isostatic
uplift during the last deglaciation of Norrbotten, Sweden”.
Mikael Nilsson i industriell näringslära:
”Insulinogenic effects of milk- and other dietary proteins – mechanisms and metabolic implications”.

Ekonom. Ref nr 895, ans 28 febr, Info 0462229723.

Doktorand i fasta tillståndets fysik. Ref nr
128, ans 28 febr. Info 046-2227759.

Tre doktorander i förbränningsfysik. Ref
nr 129, ans 1 mars. Info 046-2227657.
Biträdande universitetslektor i naturgeograﬁ med inriktning mot klimatologi/biogeofysik. Ref nr 621, ans 2 mars. Info 0462220474.
Professor i brandteknik. Ref nr 1680, ans 14
mars. Info 046-2227394.
Utbildningsbidrag i kemisk ekologi och
ekotoxikologi. Ref nr 70, ans 20 mars. Info
046-2229338.
Utbildningsbidrag i kemisk ekologi och
ekotoxikologi. Ref nr 71, ans 20 mars. Info
046-2229338.
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HÄNT!

INGVAR HOLM professor em i litteraturvetenskap har fått 100.000 kronor av Svenska Akademien för sin skriftsamling ”De olydigas litteraturhistoria och andra essäer”.

GULDMEDALJ. Svenska sällskapet i antropo-

logi och geograﬁ har beslutat att Anders Retzius medalj i guld år 2006 går till professor em.
Gunnar Törnqvist verksam i kulturgeograﬁ vid LU. Medaljen tilldelas personer som gjort
framstående tjänster inom antropologi eller
geograﬁ. Gunnar Törnqvists rika verksamhet
kännetecknas av ett gräns- och disciplinövergripande samarbete, anser sällskapet.
FÖRLÄNGNING. Myndigheten för Sveriges

nätuniversitet har bytt namn till Myndigheten
för nätverk och samarbete inom högre utbildning. Ny generaldirektör är Madeleine Rohlin,
närmast prorektor vid Malmö högskola.

PROFESSORSINSTALLATION
10 mars kl. 16.00
i universitetets aula
ULF LINDBLAD, allmänmedicin
MEF NILBERT, onkologi
MIKAEL SIGVARDSSON,

utvecklingsbiologi
KARIN WARFVINGE,

experimentell oftalmologi
KARIN BLOMQVIST, grekiska
LARS-OLOF DELSING, nordiska språk
VERNER EGERLAND,
romanska språk, ssk. italienska
ETZEL CARDEÑA , psykologi inkl. parapsykologi och hypnologi
GUNILLA JARLBRO,
medie- och kommunikationsvetenskap
TIINA ROSENBERG, genusvetenskap
JOHAN BIJNENS,
teoretisk högenergifysik
MELVYN B. DAVIES, astronomi
EMBAIE FERROW,
mineralogi och petrologi
ERIC HALLBERG, zoologi, särskilt
elektronmikroskopi
PER UVDAL , kemisk ytfysik
GLENN WAHLGREN, atomär astrofysik
MARIO NATIELLO,
tillämpad matematik
KURT PETERSEN,
risk- och säkerhetshantering
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NY ORDFÖRANDE. Hans Corell har valts till
ny ordförande för Raoul Wallenberg institutet
för mänskliga rättigheter. Han är en av Sveriges främsta diplomater med en lång erfarenhet av internationellt arbete. Fram till år 2004
var han chef för FNs juridiska avdelning i New
York och därmed Koﬁ Annans högra hand
i juridiska frågor. Från 1984 och tio år framåt var han rättschef för svenska UD och han
har också varit Sveriges representant i mål mot
Sverige i Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Hans Corell efterträder Göran Melander och kommer att sitta
som ordförande fram till halvårsskiftet år 2007.

IDÉSTIPENDIUM.

Marilyn Rayner, teknologie doktor i livsmedelsteknik vid LTH,
har tilldelats ett av Innovationsbrons idéstipendium på 100.000
kronor. Hon får stipendiet för sin utveckling
av en teknik som kan
komma att revolutionera produktionen av emulsioner och öppnar
möjligheter för helt nya produkter inom livsmedels- och läkemedelstillverkning.
BERTA STJERNQUIST, professor em. i arkeo-

logi, har fått Historiska museets nyinstiftade
jubileumsmedalj som belöning för långvarig
och framstående arkeologisk forskning.

LU-matematiker ﬁck internationellt pris
Professor emeritus Lars Hörmander vid
Matematikcentrum, Lunds universitet,
har belönats med Leroy P. Steele-priset
för sina sammanfattande översiktsverk
inom området partiella differentialekvationer. Priset utdelas av American Mathematical Society. Det är det tredje stora
internationella priset som Lars Hörmander har fått.
Priset har i dagarna offentliggjorts i samband med en matematikkongress i San Antonio, Texas. Med Steele-priset vill man hedra
Lars Hörmander för hans översikt i fyra volymer med titeln ”The Analysis of Linear Partial
Differential Operators”. Den blev färdig 1985
och har sedan dess blivit oundgänglig läsning
för en hel generation matematiker. Eller som
priskommittén uttrycker saken: ”I matematikens historia är det svårt att ﬁnna något jämförbart översiktligt verk som spänner över

så mycket material och med ett sådant djup
och en sådan insikt, över ett så brett område av matematiken”. Man prisar också ett annat verk, ”Complex Analysis in Several Variables”, som kom ut 1973 och som fortfarande
är ett standardverk inom sitt fält. Sammanfattningsvis kallar man Hörmanders bidrag för
”synnerligen ovanliga och kanske t.o.m. unika
i modern tid”.
– Jag har skrivit ganska mycket. Åtta böcker har det blivit. Det är klart att jag är glad
över det här priset, säger Lars Hörmander.
Tidigare har han belönats för sina nydanande forskningsinsatser inom området lineära partiella differentialekvationer med
Fields-medaljen 1962 och Wolf-priset 1988.
Fields-medaljen är matematikvärldens motsvarighet till Nobelpriset; när man t.ex. gör
rankinglistor över världens universitet påverkar en Fields-medaljen rankingen i lika hög
grad som ett Nobelpris.
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HALLÅ GUNNAR SPARR…
.. matematisk ”missionär”, ansvarig för LTHs matematikundervisning och för det nya civilingenjörsprogrammet i teknisk matematik samt skapare av Ideonföretaget Decuma. Nyligen utsedd till ordförande för
Svenska nationalkommittén för matematik.

Vad gör nationalkommittén för matematik?
– Den är ett utskott till Vetenskapsakademien. Enligt
de nya stadgarna ska vi främja forskning och utbildning i matematik, representera Sverige i de internationella unionerna, verka för samarbete med besläktade vetenskapsgrenar och för att stärka matematikens
ställning i samhället. Dessutom ska vi ge råd åt utbildningssystemet och fungera som expertorgan åt Vetenskapsrådet.
Har du deltagit i kommittén tidigare?

– Ja, under två tidigare perioder (sex år). Från Lund
deltar också Anders Melin och Gerd Brandell.
Vad ska ni nu ta itu med?

– Den utåtriktade ambitionen har helt klart ökat,
bl.a. var det vi som startade Sonja Kovalevsky-dagarna
för matematikintresserad ungdom från hela landet. I
år ska vi fokusera på utbildningsfrågor, t.ex. Bolognaprocessen ur matematikens synpunkt och gymnasiematematiken. Senare kommer nog forskningsﬁnansieringen upp.
Behövs matematiken egentligen?

– Ja, det kan du tro! Och det inser nu även regeringen. Skolminister Ibrahim Baylan avslöjade nyligen en
satsning med bl.a. 30 miljoner kronor extra till att utveckla matematikundervisningen. Dessutom vill han
att industrin ska hjälpa till att sprida upplysning i skolorna om matematikens vikt. Vill vi inte konkurrera
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genom låga löner utan genom kunskap är det nödvändigt att ligga i framkant i matematik, säger Beylan.
Vad tycker du om det?

– Det är uppmuntrande att regeringen tar behovet
av matematik på allvar. Nu gäller det för det matematiska samhället att möta efterfrågan. Vi måste vara lyhörda för att dagens gymnasieskolor ser annorlunda ut
och anpassa utbildningarna till dagens ungdom. För
vår del behövs särskilda åtgärder vid övergången mellan gymnasium och högskola.
– Det ﬁnns en stor potential för matematiker inom
industrin och för matematiska uppﬁnningar. Dessutom är matematiken en viktig del av Västerlandets
kulturhistoria med rent estetiska värden. Nya hjälpmedel i datorn minskar inte behovet av matematikkunskaper.
Varför inser inte eleverna att matematiken behövs?

– Ämnet har en tråkighetsstämpel och många upplever den bara som räkning och formler. Att få ändring
på det är också en demokratifråga. Alla behöver förstå
och tolka de datamängder som sköljer över oss. Men
det krävs duktiga lärare på gymnasier och grundskola för att visa ämnets kreativa sidor. Och där har man
haft rekryteringsproblem.
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